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مقدمة
 سورة األعراؼ ىي السورة السابعة يف الَبتيب ا٤بصحفي  ،كىي أطوؿ سورة مكية يف القرآف الكرمي  ،كعدد آايهتا ست
كمائتا آية.
 كىي سورة مكية .

 كمناسبتها لسورة األنعاـ الٍب قبلها أف سورة األعراؼ تعترب كالتفصيل ٥با  ،فإف سورة األنعاـ قد تكلمت عن أصوؿ العقائد
ككليات الدين كبلمان إٝباليان  ،مث جاءت سورة األعراؼ فكانت كالشرح كالتفصيل لذلك اإلٝباؿ  ،خصوصان فيما يتعلق بقصص
األنبياء مع أقوامهم كبعثة النيب . 
 مقاصدىا وشليزاهتا  :كقد اشتملت سورة األعراؼ على ا٤بقاصد اإلٝبالية الٍب اشتملت عليها السور ا٤بكية  ،كإقامة األدلة
اّلل  ،كعلى صدؽ رسولو دمحم  كعلى أف يوـ القيامة حق  ..إخل.
على كحدانية ٌ
كالذم يتأمل ىذه السورة الكرٲبة يراىا هتتم بعرض ا٢بقائق يف أسلوبْب ابرزين فيها  ،أحدٮبا أسلوب التذكّب ابلنعم  ،كاآلخر
أسلوب التخويف من العذاب كالنقم.
أما أسلوب التذكّب ابلنعم فَباه كاضحان يف لفتها ألنظار الناس إذل ما يلمسونو كٰبسونو من نعمة ٛبكينهم يف األرض  ،كنعمة
اّلل لو.
خلقهم كتصويرىم يف أحسن تقومي  ،كنعمة ٛبتع اإلنساف ٗبا يف ىذا الكوف من خّبات سخرىا ٌ
نذر بِ ِو و ِذ ْكرى لِل ِ
ك فَالَ ي ُكن ِِف ص ْد ِر َؾ حر ِ ِ ِ
ِ
ني (ٕ) ) .
( ادلص (ٔ) كتَ ٌ
ْم ْؤمنِ َ
َ
ََ ٌ
اب أُن ِز َؿ إِلَْي َ َ
ج ّم ْنوُ لتُ َ َ َ ُ
[ األعراؼ . ] ِ -ُ :
------------( ادلص ) ىذه تسمى ا٢بركؼ ا٤بقطعة .
قيل  :أف ىذه ا٢بركؼ أ٠باء للسور .

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

وقيل  :ىي حركؼ ىجائية ليس ٥با معُب  ،ورجح ىذا القوؿ الشيخ ابن عثيمني كقاؿ  :كحجة ىذا القوؿ  :أف القرآف نزؿ
بلغة العرب  ،كىذه ا٢بركؼ ليس ٥با معُب يف اللغة العربية .
وأما احلكمة منها  :فأرجح األقواؿ أهنا إشارة إذل إعجاز القرآف العظيم  ،ورجح ىذا القوؿ ابن كثري يف تفسّبه فقاؿ :كقاؿ
آخركف إ٭با ذكرت ىذه ا٢بركؼ يف أكائل السور الٍب ذكرت فيها بياانن إلعجاز القرآف كأف ا٣بلق عاجزكف عن معارضتو ٗبثلو ىذا
مع أنو مركب من ىذه ا٢بركؼ ا٤بقطعة الٍب يتخاطبوف هبا ،كقد حكى ىذا ا٤بذىب الرازم يف تفسّبه عن ا٤بربد كٝبع من احملققْب،
كإليو ذىب الشيخ أبو العباس بن تيمية كشيخنا ا٢بافظ اجملتهد أبو ا٢بجاج ا٤بزم كحكاه رل عػن ابن تيميػة .

وقد رجح ىذا الشيخ الشنقيطي يف أضواء البياف حيث قاؿ بعد أف ذكر ا٣ببلؼ  :أما القوؿ الذم يدؿ استقراء القرآف على
رجحانو فهو  :أف ا٢بركؼ ا٤بقطعة ذكرت يف أكائل السور الٍب ذكرت فيها بياانن إلعجاز القرآف  ،كأف ا٣بلق عاجزكف عن معارضتو
ٗبثلو .
كقاؿ يف تفسّب سورة األعراؼ  :كالقوؿ الذم دؿ عليو استقراء القرآف ىو قوؿ بعض العلماء :إف ا٤براد اب٢بركؼ ا٤بقطعة يف أكائل
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السور :إظهار إعجاز القرآف ،فكأف هللا يقوؿ للبشر ( ا٤بص ) ىذه حركؼ من ا٢بركؼ ا٤بتداكلة بْب أيديكم تركبوف منها
كبلمكم ،فلو كاف ىذا الكبلـ من عند غّب هللا كىو يمؤلَّف من حركفكم ا٤بتداكلة بْب أيديكم لكنتم تقدركف على أتليف مثلو،
ً
ً
ا٤بعيركفة لى ىديٍ يك ٍم مركب منها ،عرفنا بذلك أنو تنزيل من حكيم ٞبيد ال ًم ىن البى ىش ًر.
فىلما ىع ىجٍزيُت عن أتٍليف مثلو كىو من ا٢بركؼ ٍ

ووجو االستقراء الذي دؿ على ىذا القوؿ :أف هللا يف ٝبيع القرآف يف ٝبيع السور ا٤ببدكءة ٕبركؼ مقطعة دل تيذكر منها سورة

ٱبل من ىذا يف سائر القرآف إال سوراتف:
كاحدة إال كجاء بعدىا التنويو بشأف القرآف كالرفع من شأنو ،فدؿ ىذا على ىذا ،كدل ي
سورة مرمي ،كسورة القلم ،أما غّب ذلك فبل تيذكر ا٢بركؼ ا٤بقطعة إال ذيكر بعدىا التنويو بشأف القرآف كالرفع من أمرهً.
قاؿ يف البقرة ( ادل ) فأتبعو بقولو ( ىذلً ى ً
ب فً ًيو يى ندل لًٌٍل يمت ًَّقْب ) .
ك الٍكتى ي
اب الى ىريٍ ى
ا٢بي الٍ ىقيُّوـ ) فأتبعو بقولو ( نػىَّزىؿ علىي ى ً
اب ًاب ٍ٢بى ًٌق ) .
ىٍ
ك الٍكتى ى
كقاؿ يف آؿ عمراف ( ادل  .هللا ال إًلىوى إًالَّ يى ىو ٍى ُّ ي
ً
ص ٍد ًرىؾ ىحىر هج ًٌمٍنوي ) .
اب أين ًزىؿ إًلىٍي ى
كقاؿ ىنا يف األعراؼ ( ا٤بص ) مث أتبعو بقولو ( كتى ه
ك فىبلى يى يكن ًيف ى
ت الٍ ًكتى ً
ا٢بى ًكي ًم ) .
اب ٍ
كقاؿ يف سورة يونس ( الر ) مث أتبعو بقولو ( تًٍل ى
آاي ي
ك ى
ت الٍ ًكتى ً
اب الٍ يمبْب ) .
كقاؿ يف سورة يوسف ( الر ) مث قاؿ ( تًٍل ى
آاي ي
ك ى
ً ً َّ ً
ا٢بى ُّق ) .
ك ٍ
ك ًمن َّربًٌ ى
م أين ًزىؿ إًلىٍي ى
كقاؿ يف الرعد ( ا٤بر ) مث قاؿ ( تًٍل ى
آاي ي
ك ى
ت الٍكتىاب ىكالذ ى
ك لًتيخرًج النَّاس ًمن الظُّليم ً
ً
اب أ ى ً
ات إً ىذل النُّوًر ) .
كقاؿ يف سورة ا٣بليل ( الىر ) مث قاؿ ( كتى ه
ىنزلٍنىاهي إلىٍي ى ٍ ى ى ى ى
ً
اب كقيػر و
ك آاي ي ً ً
آف ُّمبً و
ْب) كىكذا يف سائر القرآف إال يف سورة مرمي كالقلم ( .العذب
كقاؿ يف سورة ا٢بجر ( الىر ) مث قاؿ (تٍل ى ى
ت الٍكتى ى ٍ
النمّب) .
ورجح ىذا القوؿ الشيخ ابن عثيمني رٞبو هللا فقاؿ بعدما رجح ىذا القوؿ  ... :أف ىذا القرآف دل أيت بكلمات  ،أك ٕبركؼ
خارجة عن نطاؽ البشر  ،كإ٭با ىي من ا٢بركؼ الٍب ال تعدك ما يتكلم بو البشر  ،كمع ذلك فقد أعجزىم .
 وأما قوؿ من قاؿ إ٭با ذكرت ليعرؼ هبا أكائل السور  ،فهذا ضعيف  ،ألف الفصل حاصل بدكهنا .
 وقوؿ من قاؿ  :بل ابتدئ هبا لتفتح الستماعها أ٠باع ا٤بشركْب إذا تواصوا ابإلعراض عن القرآف إذا تبل عليهم  ،كىذا
ضعيف  ،ألنو لو كاف كذلك لكاف ذلك يف ٝبيع السور ال يكوف يف بعضها .
 عدد ىذه ا٢بركؼ ا٤بقطعة ( ُْ ) حرفان ٯبمعها قو٥بم  :نص حكيم قاطع لو سر
 افتتح هللا عز كجل ( ِٗ ) سورة اب٢بركؼ ا٤بقطعة .
ِ
ك ) أم :ىذا كتاب أنزؿ إليك ،أم :من ربك ،
اب أُن ِز َؿ إِلَْي َ
( كتَ ٌ
ً
ك ) أم :كتاب جليل حول كل ما ٰبتاج
اب أ ى
ينزؿ إًلىٍي ى
 قاؿ السعدي  :يقوؿ تعاذل لرسولو دمحم  مبينان لو عظمة القرآف ( كتى ه
إليو العباد ،كٝبيع ا٤بطالب اإل٥بية ،كا٤بقاصد الشرعية٧ ،بكمان مفصبلن .
 ك٠بي القرآف كتاابن :
ألنو مكتوب يف اللوح احملفوظ  :كما قاؿ تعاذل (بل ىو قيػرآ هف ىً٦بي هد ً .يف لىو وح ىٍ٧ب يف و
وظ ) .
ٍ
ى ٍ يى ٍ
ً
و
كىو مكتوب يف الصحف الٍب أبيدم ا٤ببلئكة  :قاؿ تعاذل (فىمن ىشاء ذى ىكره ً .يف صح و
وع وة يمطى َّهىرةو ًأبىيٍدم ىس ىفىرةو )
ف يم ىكَّرىمة  .ىمٍرفي ى
ى ٍ ى ىي
يي
كىو مكتوب يف الصحف الٍب أبيدينا  ،كنقرؤه من ىذه الكتب .
اّلل كأنزلناه  ،لئليذاف أبف ا٤بنزؿ مستغن عن التعريف لشرفو كغاية ظهوره.
 كإ٭با قيل  :أينٍ ًزىؿ كدل يقل أنزلو ٌ
ج ِّم ْنوُ ) يف تفسّب ا٢برج قوالف :
( فَالَ يَ ُكن ِِف َ
ص ْد ِر َؾ َح َر ٌ
األوؿ  :ا٢برج الضيق  ،كا٤بعُب  :ال يضيق صدرؾ بسبب أف يكذبوؾ يف التبليغ.
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 قاؿ الشنقيطي  :كٝبهور العلماء  :على أف ا٤براد اب٢برج يف اآلية الضيق  ،أم ال يكن يف صدرؾ ضيق عن تبليغ ما أمرت
بو لشدة تكذيبهم لك  ،ألف ٙبمل عداكة الكفار  ،كالتعرض لبطشهم ٩با يضيق بو الصدر  ،ككذلك تكذيبهم لو  مع كضوح
صدقو اب٤بعجزات الباىرات ٩با يضيق بو الصدر .كقد قاؿ  ( إذا يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة ) أخرجو مسلم .كالثلغ  :الشدخ
كقيل ضرب الرطب ابليابس حٌب ينشدخ  ،كىذا البطش ٩با يضيق بو الصدر.
ضآئًق بًًو ص ٍدرىؾ )  ،كقولو ( كلىىق ٍد نىػعلىم أىن ى ً
يق
ض ىما يوحى إًلىٍي ى
كيدؿ ٥بذا الوجو يف اآلية قولو تعاذل ( فىػلى ىعلَّ ى
ك ىات ًرهؾ بىػ ٍع ى
َّك يىض ي
ك ىك ى ه ى ي
ى
ٍي
ً
ً ً
ك أىالَّ
ك ىاب ًخ هع نػَّ ٍف ىس ى
ىسفان ) كقولو ( لى ىعلَّ ى
ك ىاب ًخ هع نػَّ ٍف ىس ى
ص ٍد يرىؾ ًٗبىا يىػ يقوليو ىف )  ،كقولو ( فىػلى ىعلَّ ى
ى
ك على آ ىَث ًرى ٍم إف َّدلٍ يػي ٍؤمنيواٍ هبذا ا٢بديث أ ى
ً
ً
ْب ) .
يى يكونيواٍ يم ٍؤمن ى
َّ
س ىعلىى األعمى ىحىر هج ) ،كقولو ( ىكىما
كيؤيده  :أف ا٢برج يف لغة العرب :الضيق ،كذلك معركؼ يف كبلمهم  ،كمنو قولو تعاذل ( لٍي ى
ً
ضيًٌقان ىحىرجان ) أم  :شديد الضيق إذل غّب ذلك من اآلايت .
ص ٍد ىرهي ى
كم ًيف الدين م ٍن ىحىروج )  ،كقولو ( ىٍٯب ىع ٍل ى
ىج ىع ىل ىعلىٍي ٍ
ص ٍد ًرىؾ ىحىر هج ٌمٍنوي ) أم  :شك منو  ،أم ال يكن يف صدرؾ شك يف كوف ىذا القرآف حقان  ،كعلى ىذا
والثاين  ( :فىبلى يى يكن ًيف ى
ك فىبلى تى يك ٍن ًٌمن ا٤بمَبين )  ،كقولو ( فىًإف
ك فىبلى تى يكونى َّن ًم ىن ا٤بمَبين ) كقولو ( ا٢بق ًمن َّربًٌ ى
القوؿ فاآلية  ،كقولو تعاذل ( ا٢بق ًمن َّربًٌ ى
يكنت ًيف ش و ً
ً
ك فىبلى تى يكونى َّن ًم ىن ا٤بمَبين ) .
ى ى ٌ
ك لىىق ٍد ىجآءى ىؾ ا٢بق ًمن َّربًٌ ى
اسأ ًىؿ الذين يىػ ٍقىرءيك ىف الكتاب ًمن قىػٍبل ى
ىنزلٍنىآ إًلىٍي ى
ك فى ٍ
ك ٌ٩بَّآ أ ى
كا٤بمَبم  :ىو الشاؾ .ألنو مفتعل من ا٤برية كىي الشك  ،كعلى ىذا القوؿ فا٣بطاب للنيب . 
كا٤براد هنى غّبه عن الشك يف القرآف  ( .أضواء البياف ) .
 كعلى القوؿ الثاين  :فا٣بطاب للنيب  كا٤براد بو غّبه.
كقولو ( فىًإف يكنت ًيف ش و ً
ً
ك فىبلى تى يكونى َّن ًم ىن
ى ٌ
ك لىىق ٍد ىجآءى ىؾ ا٢بق ًمن َّربًٌ ى
اسأ ًىؿ الذين يىػ ٍقىرءيك ىف الكتاب ًمن قىػٍبل ى
ىنزلٍنىآ إًلىٍي ى
ى
ك فى ٍ
ك ٌ٩بَّآ أ ى
ا٤بمَبين ) .
( لِتُ ِ
نذ َر بِ ِو ) أم :أنزؿ إليك لتنذر بو الكافرين .
 قاؿ الشنقيطي  :دل يبْب ىنا ا٤بفعوؿ بو لقولو النذر ،كلكنو بينو يف مواضع أخر كقولو ( كتيػٍن ًذر بًًو قىػومان لُّ ٌدا ) ،كقولو ( لًت ً
نذ ىر
ي
ى ى ٍ
ً
آَب يؤيى ٍم ) إذل غّب ذلك من اآلايت.
قىػ ٍومان َّمآ أينذ ىر ى
 اإلنذار  :ىو اإلعبلـ ا٤بقركف ابلتخويف .
( و ِذ ْكرى لِل ِ
ني ) يتذكركف بو كيتعظوف .
ْم ْؤمنِ َ
َ َ ُ
ً
ً
ً
ً
ْب ) .
 كالذكرل  :ىي االتعاظ  ،ألف ا٤بؤمنْب يذكرىم فتنفعهم الذكرل  ،قاؿ تعاذل ( ىكذى ٌكٍر فىًإ َّف ال ٌذ ٍكىرل تىن ىف يع الٍ يم ٍؤمن ى
ً ًً
ً ً ً
ْب) فاإلنذار
 قاؿ الشنقيطي  :كقد ٝبع تعاذل يف ىذه اآلية الكرٲبة بْب اإلنذار كالذكرل يف قولو (لتينذ ىر بًو كذكرل لٍل يم ٍؤمن ى
ك لًتيػبى ًٌشىر بًًو ا٤بتقْب ىكتيػٍن ًذ ىر بًًو قىػ ٍومان لُّ ٌدان) كقولو ( ىكذى ٌكًٍر فىًإ َّف
للكفار ،كالذكرل للمؤمنْب ،كيدؿ لذلك قولو تعاذل (فىًإَّ٭بىا يى َّسٍرىانهي بًلى ىسانً ى
اؼ ىك ًعيد) .
الذكرل تىن ىف يع ا٤بؤمنْب) كقولو (فى ىذ ٌكًٍر ابلقرآف ىمن ىٱبى ي
كال ينايف ما ذكران من أف اإلنذار للكفار  ،كالذكرل للمؤمنْب .أنو قصر اإلنذار على ا٤بؤمنْب دكف غّبىم يف قولو تعاذل ( إًَّ٭بىا تي ً
نذ ير
ً ً ً
ً
ىج ور ىك ًرومي )  .ألنو مبل كاف االنتفاع ابإلنذار مقصوران عليهم  ،صار اإلنذار
ىم ًن اتبع الذكر ىكخش ىي الرٞبن ابلغيب فىػبى ٌشٍرهي ٗبى ٍغفىرةو ىكأ ٍ
كأنو مقصور عليهم  ،ألف ما ال نفع فيو فهو كالعدـ.
كمن أساليب اللغة العربية  :التعبّب عن قليل النفع أبنو ال شيء.
الفوائد :
مكوف من جنس ا٢بركؼ الٍب يتألف منها سائر الكبلـ  ،كقد عجزت العرب أف أيتوا بسورة مثلو .
ُ -إعجاز القرآف  ،فإنو ٌ
3

ِ -أف من أ٠باء القرآف الكتاب .
ّ -تشريف كتعظيم للقرآف .
ْ -أف القرآف منزؿ غّب ٨بلوؽ .
ٓ -إثبات علو هللا تعاذل .
ٔ -أف القرآف منزؿ على دمحم . 
ٕ-أف النيب  عبد مربوب يوجو إليو األكامر من ربو .
ٖ-على ا٤بسلم أف ينشرح قلبو ٤با يف القرآف .
ٗ -عدـ ا٣بوؼ من تكذيب ا٤بكذبْب .
َُ -عناية هللا بنبيو  كتثبيتو .
ُُ-أف النيب  منذر للجميع .
ُِ-أف القرآف ذكرل يتذكر بو من يؤمن بو .
( اتَّبِ ُعواْ َما أُن ِز َؿ إِلَْي ُكم ِّمن َّربِّ ُك ْم َوالَ تَػتَّبِ ُعواْ ِمن ُدونِِو أ َْولِيَاء قَلِيالً َّما تَ َذ َّك ُرو َف (ٖ) ) .
[ األعراؼ . ] ّ :
---------ِ ِ
ِ
ِ
كل شيء كمليكو،
( اتَّب ُعواْ َما أُن ِز َؿ إلَْي ُكم ّمن َّربّ ُك ْم ) أم :اقتفوا آَثر النيب األمي الذم جاءكم بكتاب أنزؿ إليكم من رب ٌ
 فإف قيل ٤ :باذا قاؿ ( :أين ًزىؿ إًلىٍي يك يم) كإ٭با أنزؿ على الرسوؿ.
قلنا  :إنو منزؿ على الكل ٗبعُب أنو خطاب للكل.
 قاؿ أبو حياف ٤ :با ذكر تعاذل أف ىذا الكتاب أنزؿ إذل الرسوؿ أمر األمة ابتٌباعو كما أنزؿ إليكم يشمل القرآف كالسنة لقولو

( كما ينطق عن ا٥بول إف ىو إال كحي يوحى ) .
( َوالَ تَػتَّبِ ُعواْ ِمن ُدونِِو أَ ْولِيَاء ) أم :ال ٚبرجوا عما جاءكم بو الرسوؿ إذل غّبه ،فتكونوا قد عدلتم عن حكم هللا إذل حكم غّبه.
( قَلِيالً َّما تَ َذ َّك ُرو َف ) أم  :تتذكركف تذكران قليبلن  ،قاؿ ا٣بازف  :أم ما تتعظوف إال قليبلن .
َّاس كلىو حرص ً ً ً
ً
ضيً
اّللً ) كقولو ( :ىكىما
وؾ ىع ٍن ىسبً ًيل َّ
ضلُّ ى
ت ٗبيٍؤمن ى
كقولو ( ىكىما أى ٍكثىػير الن ً ى ٍ ى ى ٍ ى
ْب ) كقولو ( ىكإً ٍف تيط ٍع أى ٍكثىػىر ىم ٍن ًيف ٍ
األر ً ي
يػي ٍؤًم ين أى ٍكثىػيريى ٍم ًاب َّّللً إًال ىكيى ٍم يم ٍش ًريكو ىف ) .
الفوائد :
ُ -كجوب اتباع القرآف كالعمل بو .
ِ-أف القرآف منزؿ من هللا .
ّٙ -برمي ٙبكيم غّب شرع هللا .
ْ-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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ِ
ٍ
ْسػػنَا إِالَّ أَف قَػػالُواْ إِ ََّّ ُكنَّػػا
ْسػػنَا بَػيَػ ً
اى ْم إِ ْذ َجػ ُ
ػاَ أ َْو ُىػ ْػم قَػ ئِلُو َف (ٗ) فَ َمػػا َكػػا َف َد ْعػ َػو ُ
اىػػا فَ ََب َ
( َوَكػػم ّمػػن قَػ ْريَػػة أ َْىلَكْنَ َ
ػاءى ْم َ ُ
اءىػػا َ ُ
ِ
ظَالِ ِمني (٘) فَػلَنَسأَلَ َّن الَّ ِذ ِ
ِ
ني (. ) )ٚ
ني ( )ٙفَػلَنَػ ُق َّ
ص َّن َعلَْي ِهم بِعل ٍْم َوَما ُكنَّا غَ ئِبِ َ
ين أ ُْرس َل إِلَْي ِه ْم َولَنَ ْسأَلَ َّن ال ُْم ْر َسل َ
َ
ْ
َ
[ األعراؼ . ] ٕ -ْ :
------------ِ
ٍ
اىا ) أم  :ككثّب من القرل أىلكناىا  ،كا٤براد ابلقرية أىلها .
( َوَكم ّمن قَػ ْريَة أ َْىلَكْنَ َ
 قاؿ ابن اجلوزي  ( :كم ) تدؿ على الكثرة  ،ك"رب" موضوعة للقلة.
 كإىبلؾ القرل بسبب ظلمهم ككفػرىم  ،كمػا قػاؿ تعػاذل ( فى ىكػأىيًن ًمػن قىػري وػة أىىلىكٍنىاىػا كًىػي ظىالًمػةه فى ًهػي خا ًكيػةه علىػى عر ً
كش ىػها
ٌ ٍ ٍ ٍ ى ٍ ى ى ى ى ى ى ى ى يي
كبًٍئ ور معطَّلى وة كقىص ور م ًش و
يد ) .
ى يى ى ٍ ى
 قاؿ الرازي  :قيل  :يف اآلية ٧بذكؼ كالتقدير  :ككم من أىل قرية كيدؿ عليو كجوه :
اءىا ىأبٍ يسنىا ) كالبأس ال يليق إال ابألىل.
أحدىا  :قولو ( فى ىج ى
واثنيها  :قولو ( أ ٍىك يى ٍم قىائًليو ىف) فعاد الضمّب إذل أىل القرية.
واثلثها  :أف الزجر كالتحذير ال يقع للمكلفْب إال إبىبلكهم.
ورابعها  :أف معُب البيات كالقائلة ال يصح إال فيهم.
فأمػا ٜبػػود فػأىلكوا ابلطٌاغيػػة ك ٌأمػا عػػاد
ػص ابلػ ٌذكر إىػػبلؾ القػرل  ،دكف ذكػػر األمػم كمػػا يف قولػو ( ٌ
 قػاؿ ابػػن عا ػور  :كإٌ٭بػػا يخ ٌ
فأىلكوا بريح صرصر عاتية )  ،أل ٌف ا٤بواجهْب ابلتٌعريض ىم أىل م ٌكة كىي ٌأـ القػرل  ،فناسػب أف يكػوف هتديػد أىلهػا ٗبػا أصػاب
الشموؿ  ،كاإلىبلؾ  :اإلفناء كاالستئصاؿ.
القرل كأىلها كأل ٌف تعليق فعل ( أىلكنا ) ابلقرية دكف أىلها لقصد اإلحاطة ك ٌ
ْسنَا ) أم  :عذابنا .
( فَ ََب َ
اءىا َ ُ
 فإف قيل  :إ٭با أاتىا البأس قبل اإلىبلؾ  ،فكيف يقدَّـ ا٥ببلؾ؟ فعنو ثبلثة أجوبة.

فقيل  :الفاء ٗبعُب الواك  ،فبل يلزـ الَبتيب.
ت القرآف فاستعذ ابهلل ًم ىن الشيطاف الرجيم ) .
كقيل  :أم ككم من قرية أردان إىبلكها فجاءىا أبسنا ؛ كقولو ( فىًإذىا قىػىرأٍ ى
كقيل  :إف ا٥ببلؾ كاقع ببعض القوـ ؛ 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.
كالبأس  :العذاب اآليت على النفس.
كقيل  :ا٤بعُب أىلكناىا فكاف إىبلكنا إايىم يف كقت كذا ؛ فمجيء البأس على ىذا ىو اإلىبلؾ.
اات ) أم :ليبلن .
( بَػيَ ًاَ ) أم :فكاف منهم من جاءه أمر هللا كأبسو كنقمتو ( بىػيى ن
( أ َْو ُى ْم قَ ئِلُو َف ) من القيلولة ،كىي :االسَباحة كسط النهار  ،ككبل الوقتْب كقت ىغ ٍفلة كى٥بٍو .
ً
ً
ً
ضػ ػ ػ ػ ػ نحى ىكيىػ ٍػم
كمػػا قػػاؿ تعػػاذل ( أىفىػأ ًىم ىن أ ٍىىػ يػل الٍ يقػ ىػرل أى ٍف ىأيٍتًػيىػ يه ٍم ىأبٍ يسػػنىا بىػيىػ ن
ػاات ىكيىػ ٍػم ىانئ يمػػوف  .أ ىىك أىمػ ىػن أ ٍىىػ يػل الٍ يقػ ىػرل أى ٍف ىأيٍتيىػ يه ػ ػ ػ ػ ٍم ىأبٍ يسػػنىا ي
يىػ ٍل ىعبيو ىف ) .
ً َّ ً
ً
ات أى ٍف ٱبىٍ ًسف َّ ًً
السيًئ ً
ث ال يى ٍش يعيرك ىف * أ ٍىك ىأيٍ يخػ ىذ يى ٍم ًيف تىػ ىقلُّػبً ًه ٍم
اب ًم ٍن ىحٍي ي
ين ىم ىكيركا َّ ٌى
ى
األر ى
ض أ ٍىك ىأيٍتيىػ يه يم الٍ ىع ىذ ي
اّللي هب يم ٍ
كقاؿ ( أىفىأىم ىن الذ ى
فىما ىم ًٗبع ًج ًزين * أىك أيٍخ ىذىم علىى ىٚب ُّو و
كؼ ىرًحي هم ) .
ؼ فىًإ َّف ىربَّ يك ٍم لىىرءي ه
ٍ ى ي يٍ ى ى
ى ي ٍ يٍ
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 قاؿ ابن عطية  :كإ٭با خص كقٍب الدعة كالسكوف ألف ٦بيء العذاب فيهما أفظع كأىوؿ ٤با فيو من البغت كالفجأة .
 كمػػن العػػرب الػػٍب مخػػذىا مػػن ىػػاتْب اآليتػػْب أف العاقػػل ىػػو الػػذم ٰبػػافظ علػػى أداء األكامػػر كاجتنػػاب النػواىي  ،كال أيمػػن صػػفو
ا٣ب ً
اسيرك ىف.
اّللً إًَّال الٍ ىق ٍويـ ٍ
الليارل  ،كرخاء األايـ  ،بل يعيش حياتو كصلتو بربو مبنية على ا٣بوؼ كالرجاء فإنو فىبل ىأيٍىم ين ىمكىٍر َّ
 مباحث :

أوالً  :أخرب هللا أنو أىلك كثرياً من القرى .
ً و
اءىا ىأبٍ يسنىا بىػيىااتن أ ٍىك يى ٍم قىآئًليو ىف ) .
اىا فى ىج ى
قاؿ تعاذل ( ىكىكم ٌمن قىػٍريىة أ ٍىىلىكٍنى ى
وب ًعب ًادهً خبًّبان ب ً
كقاؿ تعاذل (كىكم أ ٍىىلىكٍنىا ًمن الٍ يقر ً
ك بً يذني ً
صّبان ) .
كف ًمن بىػ ٍع ًد ني و
وح ىكىك ىفى بًىربًٌ ى
ى ى ىى
ى ٍ
ى ي
ً
و
ىح ىس ين أى ىَثَثن ىكًرئٍيان ) .
كقاؿ تعاذل ( ىكىك ٍم أ ٍىىلىكٍنىا قىػٍبػلى يهم ٌمن قىػٍرف يى ٍم أ ٍ
ً
ً
ً ً ً
و
وىا ىع ىذاابن ىش ًديدان ىكا ىف ذىلًك ًيف الٍ ًكتى ً
اب ىم ٍسطيوران ) .
وىا قىػٍب ىل يىػ ٍوـ الٍقيى ىامة أ ٍىك يم ىع ٌذبي ى
كقاؿ تعاذل ( ىكإًف َّمن قىػٍريىة إًالَّ ىٍ٫ب ين يم ٍهل يك ى
ً
ً و
ين ) .
ت ظىال ىمةن ىكأ ى
ص ٍمنىا من قىػٍريىة ىكانى ٍ
ىنشأٍ ىان بىػ ٍع ىد ىىا قىػ ٍومان ى
كقاؿ تعاذل ( ىكىك ٍم قى ى
آخ ًر ى

اثنياً  :أخرب هللا أف ىالؾ القرى واألمم بسبب ذنوهبم وكفرىم .
ىخ ٍذ ىان بً ىذنبً ًو ) .
قاؿ تعاذل (فى يك ٌبلن أ ى
اى ٍم لى َّما ظىلى يموا ىك ىج ىعٍلنىا لً ىم ٍهلً ًك ًهم َّم ٍو ًعدان ) .
كقاؿ تعاذل ( ىكتًٍل ى
ك الٍ يقىرل أ ٍىىلىكٍنى ي
ب ًآؿ فًرعو ىف كالَّ ًذين ًمن قىػبلً ًهم ىك َّذبواٍ ًَبايتًنا فىأىخ ىذىم اّلل بً يذنيوهبًًم ك ً
يد الٍعً ىق ً
كقاؿ تعاذل ( ىك ىدأٍ ً
اب ) .
اّللي ىشد ي
ٍىٌ
ٍ ٍ ي ى ى ى ي ي ٌي
ٍ ىٍ ى ى
كقاؿ تعاذل ( ىكلىىق ٍد أ ٍىىلىكٍنىا الٍ يقيرك ىف ًمن قىػٍبلً يك ٍم لى َّما ظىلى يمواٍ ) .
كقاؿ تعاذل ( ىكىما يكنَّا يم ٍهلً ًكي الٍ يقىرل إًَّال ىكأ ٍىىلي ىها ظىالً يمو ىف ) .
ً
ً و
ين ) .
ت ظىال ىمةن ىكأ ى
ص ٍمنىا من قىػٍريىة ىكانى ٍ
ىنشأٍ ىان بىػ ٍع ىد ىىا قىػ ٍومان ى
كقاؿ تعاذل ( ىكىك ٍم قى ى
آخ ًر ى
اثلثاً  :أف هللا ال يهلك القرى حىت يرسل إليهم الرسل .
ً
ث ىر يسوالن ) .
ْب ىح ٌَّب نىػٍبػ ىع ى
قاؿ تعاذل (كىما يكنَّا يم ىع ٌذبً ى
كقاؿ تعاذل (كما أىىلىكٍنا ًمن قىػري وة إًَّال ى٥با م ً
نذ يرك ىف ) .
ىى ٍ ى
ىي
ٍى
ً
ك الٍ يقرل ح ٌَّب يػبػع ى ً
آايتًنىا ) .
كقاؿ تعاذل ( كىما ىكا ىف ىربُّ ى
ك يم ٍهل ى ى ى ىٍ ى
ث ًيف أ ٌيم ىها ىر يسوالن يىػٍتػليو ىعلىٍي ًه ٍم ى

رابعاً  :أف هللا يقص خرب األمم السابقة للعربة واالتعاظ .
كشها كبًٍئ ور ُّمعطَّلى وة كقىص ور َّم ًش و
قاؿ تعاذل (فى ىكأىيًن ًمن قىػري وة أىىلىكٍن ً ً
ً
يد  .أىفىػلى ٍم يى ًس يّبكا ًيف ٍاأل ٍىر ً
ض
اىا ىكى ىي ظىال ىمةه فى ًه ىي ىخا ًكيىةه ىعلىى يعير ى ى ى ى ٍ
ٌ ٌ ٍى ٍ ى ى
ً
ً ً
ً
الص يدكًر ) .
وب الًٍَّب ًيف ُّ
فىػتى يكو ىف ى٥بيٍم قيػلي ه
وب يىػ ٍعقليو ىف هبىا أ ٍىك آ ىذا هف يى ٍس ىم يعو ىف هبىا فىًإنػ ىَّها ىال تىػ ٍع ىمى ٍاألىبٍ ى
ص يار ىكلىكن تىػ ٍع ىمى الٍ يقلي ي
ص ً
ص لى ىعلَّ يه ٍم يىػتىػ ىف َّكيرك ىف ) .
ص الٍ ىق ى
كقاؿ تعاذل (فىاقٍ ي
ص ى
كقاؿ تعاذل (كلىىق ٍد أىىلىكٍنىا ما حولى يكم ًمن الٍ يقرل كصَّرفٍػنىا ٍاآلاي ً
ت لى ىعلَّ يه ٍم يىػٍرًج يعو ىف ) .
ى ٍ ى ىٍ ٌ ى ى ى ى
ى
ض فىػينظيركا ىكيف ىكا ىف عاقًبةي الَّ ًذين ًمن قىػبلً ًهم ىكانيوا أ ى ً
ً
كىا أى ٍكثىػىر ً٩بَّا
كقاؿ تعاذل (أ ىىكىدلٍ يىسّبيكا ًيف ٍاأل ٍىر ً ى ي ٍ ى
ض ىك ىع ىمير ى
ىش َّد مٍنػ يه ٍم قيػ َّونة ىكأى ىَث يركا ٍاأل ٍىر ى
ى ى
ٍ ٍ
ى
كىا ) .
ىع ىمير ى
خامساً  :أخرب تعاىل أف أىل الرتؼ والغىن ىم من يكذب ابلرسوؿ من القرى .
ً
اؿ مٍتػرفي ى ً
ك ىما أ ٍىر ىسٍلنىا ًمن قىػٍبلً ى ً و ً ً و ًَّ
ءان ىعلىى أ َّيم وة ىكإً َّان ىعلىى آ ىَث ًرًىم
آاب ى
قاؿ تعاذل ( ىكىك ىذل ى
وىا إ َّان ىك ىج ٍد ىان ى
ك يف قىػٍريىة ٌمن نَّذير إال قى ى ي ى
ُّم ٍقتى يدكف ) .
كقاؿ تعاذل (كما أىرسٍلنا ًيف قىػري وة ًمن ن ً
وىا إً َّان ًٗبىا أ ٍيرًس ٍلتيم بًًو ىكافًيرك ىف ) .
َّذي ور إًَّال قى ى
ىى ٍ ى ى
اؿ يمٍتػىرفي ى
ٍى ٌ
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سادساً  :أخرب تعاىل لو أف أىل القرى آمنوا لكاف خرياً ذلم .
ىف أىىل الٍ يقرل آمنيواٍ كاتَّػ ىقواٍ لىىفتىحنىا علىي ًهم بػرىك و
الس ىم ًاء ىكاأل ٍىر ً
ض).
ات ًٌم ىن َّ
قاؿ تعاذل ( ىكلىٍو أ َّ ٍ ى ى ى ى
ٍ ى ٍ ىى
ِ
ني ) أم :فما كاف قو٥بم عند ٦بيء العذاب إال أف اعَبفوا بػذنوهبم،
اى ْم إِ ْذ َج ُ
( فَ َما َكا َف َد ْع َو ُ
ْسنَا إِالَّ أَف قَالُواْ إِ ََّّ ُكنَّا ظَال ِم َ
اءى ْم َ ُ
كأهنم حقيقوف هبذا .
ِ
الرسػػل  ،كاإلع ػراض عػػن اآلايت  ،كصػػم األذاف عػػن الوعيػػد
( إِ ََّّ ُكنَّػػا ظَػػال ِم َ
ني ) أم  :أ ٌهنػػم ظلم ػوا أنفسػػهم ابلعنػػاد  ،كتكػػذيب ٌ

كالػػوعظ  ،كذلػػك ٯبمعػػو اإلش ػر ياؾ ابهلل  ،قػػاؿ تعػػاذل ( إ ٌف الشػػرؾ لظلػػم عظػػيم )  ،كذلػػك موضػػع االعتبػػار للمخػػاطبْب بقولػػو ( كال
تتبعوا من دكنو أكلياء )
ً
ً
ً و
ضػو ىف  .ال
ىح ُّسوا ىأبٍ ىسػنىا إً ىذا يى ٍػم مٍنػ ىهػا يىػٍريك ي
ص ٍمنىا من قىػٍريىة ىكانى ٍ
ت ظىال ىمةن  .ىكأىنٍ ىشأٍان بىػ ٍع ىد ىىا قىػ ٍونما ى
كما قاؿ تعاذل ( ىكىك ٍم قى ى
ين  .فىػلى َّما أ ى
آخ ًر ى
ً
ًً
ًً
ًً
ػاى ٍم
ت تًٍل ى
ْب  .فى ىما ىزالى ٍ
تىػ ٍريك ي
ضوا ىك ٍارج يعوا إً ىذل ىما أيتٍ ًرفٍػتي ٍم فيو ىكىم ىساكن يك ٍم لى ىعلَّ يك ٍم تي ٍسأىليو ىف .قىاليوا ىاي ىكيٍػلىنىا إً َّان يكنَّا ظىالم ى
ك ىد ٍع ىو ياى ٍم ىح َّػٌب ىج ىعٍلنى ي
حً
يدا ىخ ًام ًدين ) .
صن
ى

 قاؿ ابن جرير  -رٞبو هللا  -يف ىذه اآلية الداللة الواضحة على صحة ما جاءت بو الركاية عن رسوؿ هللا  مػا ىلػك قػوـ
حٌب يعذركا من أنفسهم " حدثنا بذلك ابن ٞبيد .حدثنا جرير عن أيب سناف عن عبد ا٤بلك بػن ميسػرة الػزراد قػاؿ  :قػاؿ عبػد هللا
بن مسعود  :قاؿ رسوؿ هللا  ( ما ىلك قػوـ حػٌب يعػذركا مػن أنفسػهم ) قػاؿ  :قلػت لعبػد هللا كيػف يكػوف ذلػك؟ قػاؿ  :فقػرأ
ًً
ْب ) .
ىذه اآلية ( فى ىما ىكا ىف ىد ٍع ىو ياى ٍم إً ٍذ ىجآءى يى ٍم ىأبٍ يسنىآ إًالَّ أىف قالوا إً َّان يكنَّا ظىالم ى

اى ْم  ) ...أم  :فما كاف دعاء أىل القرية الٍب جاءىا أبسنا .
 قولو تعاىل ( فَ َما َكا َف َد ْع َو ُ

 كالدعول ىنا ٗبعُب الدعاء  ،كرجحو الطربم  ،كقيل ٗ :بعُب االدعاء .
 قاؿ القرطيب  :الدعول الدعاء  ،كمنو قولو ( ك ً
آخير ىد ٍع ىو ياى ٍم )  ،كحكى النحويوف  :اللهم أشركنا يف صاحل دعول من دعاؾ.
ى
االدعاء.
كقد تكوف ال ٌدعول ٗبعُب ٌ

 قػػاؿ ابػػن عطيػػة  :كيتوجػػو أف يكػػوف أيض ػان ٗبعػػُب االدعػػاء  ،ألف مػػن انلػػو مكػػركه أك حزبػػو حػػادث فمػػن شػػأنو أف يػػدعو كمػػا

ذىب إليو ا٤بفسركف يف فعل ىؤالء ا٤بذكورين يف ىذه اآلية  ،كمن شأنو أيضان أف يدعي معاذير كأشياء ٙبسن حالو كتقيم حجتو يف
زعمو  ،فيتجو أف يكوف ىؤالء ٕباؿ من يدعي معاذير ك٫بوىا .
( فَػلَنَسػأَلَ َّن الَّػ ِػذ ِ
ػل إِلَػ ْػي ِه ْم ) أم  :لنسػػألن األمػم قاطبػػة ىػػل بلغكػػم الرسػػل كمػػاذا أجبػتم ؟ كا٤بقصػػود مػػن ىػػذا السػؤاؿ التقريػػع
ْ
َ
ين أ ُْرسػ َ
كالتوبيخ للكفار ؟
ً
ػوؿ ىمػاذىا أ ًيجٍبػػتي ٍم قىػاليوا ال ًع ٍل ىػم لىنىػا
الر يس ىػل فىػيىػ يق ي
 كقولو تعاذل ( ىكيىػ ٍوىـ يػينى ًادي ًه ٍم فىػيىػ يق ي
ْب ) كقولو ( يىػ ٍوىـ ىٍٯب ىم يػع َّ
اّللي ُّ
ىجٍبػتي يم الٍ يمٍر ىسل ى
وؿ ىماذىا أ ى
ت ىعبلـ الٍغيي ً
ب تبارؾ كتعاذل يوـ القيامة يسأؿ األمم عما أجابوا رسلو فيما أرسلهم بو .
فالر ُّ
وب ) َّ
إًن ى
َّك أىنٍ ى ي ي
 قػػاؿ ال ػرازي  :كلقائػػل أف يقػػوؿ  :ا٤بقصػػود مػػن الس ػؤاؿ أف ٱبػػرب ا٤بسػػؤكؿ عػػن كيفيػػة أعمالػػو  ،فلمػػا أخػػرب هللا عػػنهم يف اآليػػة
ص َّن ىعلى ٍػي ًهم
ا٤بتقدمة أهنم يقركف أبهنم كانوا ظا٤بْب  ،فما الفائدة يف ذكر ىذا السؤاؿ بعده ؟ كأيضان قاؿ تعاذل بعد ىذه اآلية ( فىػلىنىػ يق َّ
بًعًٍل وم ) فإذا كاف يقصو عليهم بعلم  ،فما معُب ىذا السؤاؿ ؟
كا١بػواب  :أهنػػم ٤بػػا أقػػركا أبهنػػم كػػانوا ظػػا٤بْب مقصػرين  ،سػػئلوا بعػػد ذلػػك عػػن سػػبب ذلػػك الظلػػم كالتقصػػّب  ،كا٤بقصػػود منػػو التقريػػع
كالتوبيخ.
 وقاؿ القرطيب  :كسؤا٥بم سؤاؿ تقرير كتوبيخ كإفضاح.
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ِ
ني ) أم  :كلنسألن الرسل أيضان ىل بلغوا الرسالة كأدكا األمانة ؟
( َولَنَ ْسأَلَ َّن ال ُْم ْر َسل َ

وؿ ىما ىذآ أ ًيجٍبػتي ٍم ) .
فاهلل يسأؿ ا٤برسلْب عما أجابتهم بو أ٩بهم قاؿ تعاذل ( يىػ ٍوىـ ىٍٯب ىم يع هللا الرسل فىػيىػ يق ي

الر يسػ يػل  ،كمػػاذا أجبػػتم؟
 وقػػاؿ ابػػن اجلػػوزي  :قولػػو تعػػاذل ( فلنسػ َّ
ػألن الػػذين أيرسػػل إلػػيهم ) يعػػِب  :األمػػم ييسػأىلوف  :ىػػل بلَّغكػػم ُّ
كيسأؿ الرسل  :ىل بىػلَّغتم  ،كماذا أيجبتم ؟
 قػػاؿ أبػػو حيػػاف  : :سػؤاؿ األمػػم تقريػػر كتػػوبيخ يعقػػب الكفػػار كالعصػػاة نكػػاالن كعػػذاابن  ،كسػؤاؿ الرسػػل أتنػػيس يعقػػب األنبيػػاء
كرامة كثواابن .

ً
 قاؿ الشنقيطي  :قولو تعاذل ( فىػلىنىسأىلى َّن الَّ ًذ ً
ْب ) .
ين أ ٍيرس ىل إًلىٍي ًه ٍم ىكلىنى ٍسأىلى َّن الٍ يم ٍر ىسل ى
ٍ
ى
ً
ػْب ،ىع َّمػػا ىكػػانيوا
َّه ٍم أ ٍ
ىػػذه اآليػػة الكرٲبػػة تػػدؿ علػػى أف هللا يسػػأؿ ٝبيػػع النػػاس يػػوـ القيامػػة كنظّبىػػا قولػػو تعػػاذل (فىػ ىوىربًٌػ ى
ىٝبىعػ ى
ػك لىنى ٍس ػأىلىنػ ي
ً
ً
ْب ) .
َّه ٍم ىم ٍس يؤكليو ىف )  ،كقولو ( ىكيىػ ٍوىـ يػينى ًادي ًه ٍم فىػيىػ يق ي
ىجٍبػتي يم الٍ يم ٍر ىسل ى
يىػ ٍع ىمليو ىف) ،كقولو ( ىكق يف ي
وى ٍم إًنػ ي
وؿ ىماذىا أ ى
ًو
ًً ً
ػس ىكال ىجػ ّّ
ػاف ) ككقولػػو ( ىكال يي ٍسػأ يىؿ ىعػ ٍػن
كقػػد جػػاءت آايت أخػػر تػػدؿ علػػى خػػبلؼ ذلػػك كقولػػو ( فىػيىػ ٍوىمئػػذ ال يي ٍسػأ يىؿ ىعػ ٍػن ىذنٍبػػو إنٍػ ه
ذينيوهبًً يم الٍ يم ٍج ًريمو ىف ) .
كا١بواب عن ىذا من ثبلثة أكجو:

األوؿ :كىػػو أكجههػػا لداللػػة القػػرآف عليػػو كىػػو أف الس ػؤاؿ قسػػماف :س ػؤاؿ تػػوبيخ كتقريػػع ،كأداتػػو غالبػػا (دل )  ،كس ػؤاؿ اسػػتخبار
كاستعبلـ كأداتو غالبا (ىل) فا٤بثبت ىو سؤاؿ التوبيخ كالتقريع ،كا٤بنفي ىو سؤاؿ :االستخبار كاالستعبلـ  ،كجو داللة القرآف على
ً
اصيرك ىف ) .
ىذا أف سؤالو ٥بم ا٤بنصوص يف القرآف كلو توبيخ كتقريع كقولو ( ىكق يف ي
َّه ٍم ىم ٍس يؤكليو ىف ،ىما لى يك ٍم ال تىػنى ى
وى ٍم إًنػ ي
ككقولو ( أىفى ًسحر ى ىذا أىـ أىنٍػتيم ال تيػب ً
صيرك ىف ) .
ٍه ى ٍ ٍ ٍ
ككقولو ( أىىدلٍ ىأيٍتً يك ٍم ير يس هل ًمٍن يك ٍم ) .
ككقولػو ( أىىدلٍ ىأيٍتً يك ٍػم نى ًػذ هير ) إذل غػػّب ذلػك مػن اآلايت  ،كسػؤاؿ هللا للرسػػل مػاذا أجبػتم لتػوبيخ الػػذين كػذبوىم كسػؤاؿ ا٤بػػوؤكدة أبم
ذنب قتلت لتوبيخ قاتلها.
الوجو الثاين :أف يف القيامة مواقف متعددة ففي بعضها يسألوف كيف بعضها ال يسألوف.
الوجػػو الثالػػث :ىػػو مػػا ذكػػره ا٢بليمػػي مػػن أف إثبػػات الس ػؤاؿ ٧بمػػوؿ علػػى الس ػؤاؿ عػػن التوحيػػد كتصػػديق الرسػػل  ،كعػػدـ الس ػؤاؿ
ً
ْب) كالعلػم
ىجٍبػػتي يم الٍ يمٍر ىسػل ى
٧بموؿ علػى مػا يسػتلزمو اإلقػرار ابلنبػوات مػن شػرائع الػدين كفركعػو  ،كيػدؿ ٥بػذا قولػو تعػاذل فيقػوؿ ( :ىمػا ىذا أ ى
عند هللا تعاذل.
ص َّن َعلَْي ِهم بِ ِعل ٍْم ) أم  :سنخربىم ٗبا عملوا يف يوـ ا٢بساب  ،كالقص اإلخبار .
( فَػلَنَػ ُق َّ

 يوضع الكتاب يوـ القيامة ،فيتكلم ٗبا كانوا يعملوف .
كح ًقػّب؛ ألنػو تعػاذل شػهيد
( َوَما ُكنَّا غَ ئِبِ َ
ني ) يعِب :أنو تعػاذل ٱبػرب عبػاده يػوـ القيامػة ٗبػا قػالوا كٗبػا عملػوا ،مػن قليػل ككثػّب ،كجليػل ى
ط ًم ٍن ىكىرقى وػة إًال
على كل شيء ،ال يغيب عنو شيء ،كال يغفل عن شيء ،بل ىو العادل ٖبائنة األعْب كما ٚبفي الصدكر ( ىكىما تى ٍس يق ي
ً
و
س إًال ًيف كًتى و
اب يمبً و
ض كال رطٍ و
ب ىكال ىايبً و
ْب ) .
يىػ ٍعلى يم ىها ىكال ىحبَّة ًيف ظيلي ىمات ٍ
األر ً ى ى
فلنقصن عليهم ) أم  :فلني َّ
خربهنم ٗبا عملوا بعلم منا ( كما كنا غائبْب ) عن الرسل كاألمم.
 قاؿ ابن اجلوزي  :قولو تعاذل (
َّ
ً
ً
ْب ) بػْب تعػاذل يف ىػذه اآليػة الكرٲبػة أنػو يقػص علػى عبػاده
 قاؿ الشنقيطي  :قولو تعاذل ( فىػلىنىػ يق َّ
ص َّن ىعلىٍي ًه ٍم بًعٍل وم ىكىما يكنَّا ىغػائبً ى
يػػوـ القيامػػة مػػا كػػانوا يعملونػػو يف الػػدنيا  ،كأخػػربىم أبنػػو جػػل كعػػبل دل يكػػن غائبػان عمػػا فعلػػوه أايـ فعلهػػم لػػو يف دار الػػدنيا  ،بػػل ىػػو
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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
ً
ً
ػك ىكالى أى ٍكثىػ ىػر إًالَّ يى ىػو ىم ىع يه ٍػم أىيٍ ىػن ىمػا
كقولو ( ىمػا يى يكػو يف ًمػن ٪بػول ثىبلىثى وػة إًالَّ يى ىػو ىرابً يع يه ٍػم ىكالى ٟبىٍ ىس وػة إًالَّ يى ىػو ىساد يس يػه ٍم ىكالى أدك ًمػن ىذل ى
ىكانيواٍ يمثَّ يػينىػبًٌئيػ يهم ًٗبىا ىع ًمليواٍ يىػ ٍوىـ القيامة إً َّف هللا بً يك ًٌل ىش ٍي وء ىعلً هيم ) .
كقولو ( يىػ ٍعلى يم ىما يىلً يج ًيف األرض ىكىما ٱبىٍير يج ًمٍنػ ىها ىكىما يىن ًزيؿ ًم ىن السمآء ىكىما يىػ ٍعير يج فً ىيها ىكيى ىو ىم ىع يك ٍم أىيٍ ىن ىما يكنتي ٍم ) .
ً
ًً
ً
كقولو ( كمػا تى يكػو يف ًيف ىشػأٍ وف كمػا تىػٍتػليػواٍ ًمٍنػو ًمػن قيػػر و
ب ىعػن
آف ىكالى تىػ ٍع ىمليػو ىف م ٍػن ىع ىم وػل إًالَّ يكنَّػا ىعلى ٍػي يك ٍم يش يػهودان إً ٍذ تيف ي
ي
يضػو ىف فيػو ىكىمػا يىػ ٍع يػز ي
ىى
ىى
ٍ
ً
ً
ىصغىر من ذلك كال أى ٍكبػر إًالَّ ًيف كتى و
اب ُّمبً و
ً
َّربًٌ ى ً ً ً و ً
ْب ) .
ىى
ك من ٌمثٍػ ىقاؿ ىذ َّرة يف األرض ىكالى يف السمآء ىكالى أ ٍ ى

الفوائد :

ُ -أف هللا أىلك كثّباى من األمم كالقرل .
ِ -عظمة هللا .
ّ -قوة هللا كشدة بطشو .
ْ -أف الذنوب كالتكذيب سبب ٥ببلؾ القرل .
ٓ-خطر الذنوب كا٤بعاصي .
ٔ-ٯبب على العبد أف ٰبذر أف يصيبو ما أصاب القرل ا٤بكذبة .
ٕ-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 .
ً
ً ً
ً
ْب .
ُُ-أف االعَباؼ كالتوبة بعد حلوؿ العذاب ال ينفع قاؿ تعاذل ( فىػلى َّما ىرأ ٍىكا ىأبٍ ىسنىا قىاليوا ىآمنَّا ًاب َّّلل ىك ٍح ىدهي ىكىك ىفٍرىان ٗبىا يكنَّا بًػو يم ٍشػ ًرك ى
ً
فىػلىم يك ين ىفعهم إًٲبانػيهم لى َّما رأىكا أبٍسنا سنَّت ًَّ
ًً
ك الٍ ىكافًيرك ىف ) .
ت ًيف ًعبىاده ىك ىخ ًسىر يىنىال ى
اّلل الًٍَّب قى ٍد ىخلى ٍ
ٍ ى ي ى ي ي ٍ ى ي ٍ ى ٍ ى ىى ي ى
ُِ-إثبات ا٢بساب كا١بزاء يوـ القيامة .
ُّ -عموـ 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 .
ِ
اؿ فَبِما أَ ْغويْػتَ ِِن ألَقػْع َد َّف َذلُم ِ
َّهم ِّمن بَػ ْ ِ
ني أَيْ ِدي ِه ْم َوِم ْن َخل ِْف ِه ْم َو َع ْن أ َْؽلَاِنِِ ْم َو َعن ََشَ ئِلِ ِه ْم
ص َراطَ َ
يم (ُُ )ٔٙثَّ آلتِيَػنػ ُ
ُ
ْ
( قَ َ َ َ
ك ال ُْم ْستَق َ
اؿ ا ْخرج ِم ْنػها م ْذ ُؤوما َّم ْدحورا لَّمن تَبِع َ ِ
ِ
ألف جهنَّم ِمن ُكم أ ْ ِ
ِ
ني (. ) ) )ٔٛ
َْتَع َ
ين ( )ٔٚقَ َ ُ ْ َ َ ً ُ ً َ َ
ك م ْنػ ُه ْم أل َْم َّ َ َ َ ْ
َوالَ ََت ُد أَ ْكثَػ َرُى ْم َ اك ِر َ
[ األعراؼ . ] ُٖ-ُٔ :
-------------اؿ فَبِ َما أَ ْغ َويْػتَ ِِن ) ٱبرب تعاذل أنو ٤با أنظر إبليس (إً ىذل يىػ ٍوًـ يػيٍبػ ىعثيو ىف) كاستوثق إبليس بذلك ،أخذ يف ا٤بعاندة كالتمرد ،فقاؿ
( قَ َ
(فىبً ىما أى ٍغ ىويٍػتىًِب) .
كيف معُب ىذا ا ًإلغواء قوالف.
أحدٮبا  :أنو ٗبعُب  :ا ًإلضبلؿ  ،قالو ابن عباس  ،كا١بمهور ( .أم  :كما أضللتِب ) .
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كالثاين  :أنو ٗبعُب  :اإلىبلؾ  ،كمنو قولو ( فسوؼ يلقوف غيان ) أم  :ىبلكان  ،ذكره ابن األنبارم.
 قاؿ الشوكاين  :كالباء يف ( فبً ىما ) للسببية  ،كالفاء لَبتيب ا١بملة على ما قبلها.
ك ألى ٍغ ًويػنػَّهم أ ٍ ً
ْب ) أم فبإغوائك إايم ( ألقٍػ يع ىد َّف ى٥بيٍم صراطك ا٤بستقيم )  ،كاإلغواء :
كقيل  :الباء للقسم كقولو ( فىبًعًَّزتً ى
ىٝبىع ى
ى يٍ
الغي.
اإليقاع يف ٌ
كقيل  :الباء ٗبعُب البلـ  ،كقيل ٗ :بعُب مع.
كا٤بعُب  :فمع إغوائك إايم.
ِ
( ألَقػْع َد َّف َذلُم ِ
ك
ص َراطَ َ
يم ) أم  :ألقعدف لعبادؾ -الذين ٚبلقهم من ذرية ىذا الذم أبعدتِب بسببو -على ( ًصىراطى ى
ُ
ْ
ك ال ُْم ْستَق َ
الٍ يم ٍستى ًق ىيم) أم :طريق ا٢بق كسبيل النجاة ،كألضلنهم عنها لئبل يعبدكؾ كال يوحدكؾ بسبب إضبللك إايم.
 قاؿ الرازي  :ا٤براد منو أنو يواظب على اإلفساد مواظبة ال يفَب عنها  ،ك٥بذا ا٤بعُب ذكر القعود ألف من أراد أف يبالغ يف
تكميل أمر من األمور قعد حٌب يصّب فارغ الباؿ فيمكنو إٛباـ ا٤بقصود كمواظبتو على اإلفساد ىي مواظبتو على الوسوسة حٌب ال
يفَب عنها.
عن ىسٍبػىرة بن أيب فىاكًو قاؿ٠ :بعت رسوؿ هللا  يقوؿ (إف الشيطاف قعد البن آدـ بطرقو ،فقعد لو بطريق اإلسبلـ ،فقاؿ :أتسلم
كتذر دينك كدين آابئك؟" .قاؿ" :فعصاه كأسلم" .قاؿ" :كقعد لو بطريق ا٥بجرة فقاؿ :أهتاجر كتدع أرضك ك٠باءؾ ،كإ٭با مثل
ا٤بهاجر كالفرس يف الطٌىوؿ؟ فعصاه كىاجر ،مث قعد لو بطريق ا١بهاد ،كىو جهاد النفس كا٤باؿ ،فقاؿ :تقاتل فتقتل ،فتنكح ا٤برأة
كيقسم ا٤باؿ؟" .قاؿ :فعصاه ،فجاىد .قاؿ رسوؿ هللا " : فمن فعل ذلك منهم فمات ،كاف ح نقا على هللا أف يدخلو ا١بنة،
أك قتل كاف حقا على هللا ،عز كجل ،أف يدخلو ا١بنة ،كإف غرؽ كاف حقا على هللا أف يدخلو ا١بنة ،أك ىكقىصتو دابة كاف حقان
على هللا أف يدخلو ا١بنة ) ركاه مسلم .
 قاؿ الرازي  :الباء يف قولو ( فىبً ىما أى ٍغ ىويٍػتىًُب ) فيو كجوه :
األوؿ  :إنو ابء القسم أم إبغوائك إايم ألقعدف ٥بم صراطك ا٤بستقيم أم  ،بقدرتك علي كنفاذ سلطانك يف ألقعدف ٥بم على
الطريق ا٤ب ستقيم الذم يسلكونو إذل ا١بنة  ،أبف أزين ٥بم الباطل  ،كما يكسبهم ا٤بآمث  ،ك٤با كانت ( الباء ) ابء القسم كانت
(البلـ) جواب القسم ( ىكىما ) بتأكيل ا٤بصدر ك(أى ٍغ ىويٍػتىًِب) صلتها.
والثاين  :أف قولو ( فىبً ىما أى ٍغ ىويٍػتىًِب) أم فبسبب إغوائك إايم ألقعدف ٥بم  ،كا٤براد إنك ٤با أغويتِب فأان أيضان أسعى يف إغوائهم.
َّهم ِّمن بَػ ْ ِ
ني أَيْ ِدي ِه ْم َوِم ْن َخل ِْف ِه ْم َو َع ْن أ َْؽلَاِنِِ ْم َو َعن ََشَ ئِلِ ِه ْم ) فيو أتكيبلت :
( ُُثَّ آلتِيَػنػ ُ
أحدىا ًٌ ( :من بىػ ٍ ً
ْب أىيٍ ًدي ًه ٍم ) أم أشككهم يف آخرهتم  ( ،ىكًم ٍن ىخٍل ًف ًه ٍم ) أرغبهم يف دنياىم  ( ،ىك ىع ٍن أىٍٲبىاهنًً ٍم )  :أم من قبل
حسناهتم  ( ،ىك ىعن ىَشىآئًلً ًهم ) من قبل سيئاهتم  ،قالو ابن عباس.
والثاين ً ( :م ٌن بىػ ٍ ً
ْب أيٍ ًدي ًه ٍم )  :من قبل  ،دنياىم  ( ،ىكًم ٍن ىخٍل ًف ًه ٍم )  :من قبل آخرهتم  ( ،ىك ىع ٍن أىٍٲبىأهنًً ٍم )  :ا٢بق أشككهم فيو ،
( ىك ىعن ىَشىآئًلً ًهم )  :الباطل أرغبهم فيو  ،قالو السدم كإبراىيم.
والثالث ً ( :م ٌن بىػ ٍ ً
ْب أىيٍ ًدي ًهم ) ( ىك ىع ٍن أىٍٲبىاهنًً ٍم ) من حيث ينظركف  ( ،ىكًم ٍن ىخٍل ًف ًهم ) ( ىك ىع ٍن ىَشىائًلً ًهم )  :من حيث ال يبصركف ،
قالو ٦باىد.
كٰبتمل أتكيبلن رابعان ( ًٌم ٍن بىػ ٍ ً
ْب أىيٍ ًدي ًهم )  :فيما بقي من أعمارىم فبل يقدموف على طاعة  ( ،ىكًم ٍن ىخٍل ًف ًهم )  :فيما مضى من
أعمارىم فبل يتوبوف عن معصية  ( ،ىك ىع ٍن أىٍٲبىاهنًًم )  :من قبل غناىم فبل ينفقونو يف مشكور  ( ،ىك ىعن ىَشىائًلً ًه ًم )  :من قبل فقرىم
10

فبل ٲبتنعوف فيو عن ٧بظور.
 قاؿ أبو حياف  :الظاىر أ ٌف إتيانو من ىذه ا١بهات األربع كناية عن كسوستو كإغوائو لو كا١ب ٌد يف إضبللو من كل كجو ٲبكن

العدك غالبان ذكرىا ال أنو أييت من ا١بهات األربع حقيقة .
ك٤با كانت ىذه ا١بهات أييت منها ٌ
كاختار ابن جرير أف ا٤براد ٝبيع طرؽ ا٣بّب كالشر ،فا٣بّب يصدىم عنو ،كالشر يٰبببو ٥بم حيث قاؿ  :كأكذل األقواؿ عندم
أحسن ٥بم الباطل .
ابلصواب  ،قوؿ من قاؿ  :معناه  ،مث آلتينهم من ٝبيع كجوه ا٢بق كالباطل  ،فأصدىم عن ا٢بق  ،ك ٌ
ِ
ِ
اّلل.
اّلل بو عليهم يف طريق الطاعة كالتقرب إذل ٌ
ين ) أم :مطيعْب مستعملْب لقواىم كجوارحهم كما أنعم ٌ
( َوالَ ََت ُد أَ ْكثَػ َرُى ْم َ اك ِر َ
قاؿ ابن عا ور  :قولو تعاذل ( كال ٘بد أكثرىم شاكرين ) زايدة يف بياف ٌقوة إضبللو ٕبيث ال يفلت من الوقوع يف حبائلو إالٌ
القليل من النٌاس  ،كقد ىعلًم ذلك بعلم ا٢بدس كترتيب ا٤بسبٌبات.
كقوؿ إبليس ىذا إ٭با ىو ظن منو كتوىم ،كقد كافق يف ىذا الواقع ،كما قاؿ تعاذل (كلىىق ٍد صد ى ً ً ً
يس ظىنَّوي فىاتَّػبىػ يعوهي إًال
ى
ى
َّؽ ىعلىٍيه ٍم إبٍل ي
اف إًال لًنػعلىم من يػؤًمن ًاب ً ً
و
ً
ً
فى ًري نقا ًمن الٍم ٍؤًمنًْب * كما ىكا ىف لىو علىي ًهم ًمن سٍلطى و
و
ظ
ك ىعلىى يك ًٌل ىش ٍيء ىحفي ه
آلخىرةً ٩ب ٍَّن يى ىو مٍنػ ىها ًيف ىش ٌ
ك ىكىربُّ ى
ي ىٍ ٍ ٍ ي
ى ي ى ىى
ى ٍ ى ى ٍ يٍ ي
).
ك٥بذا كرد يف ا٢بديث االستعاذة من تسلط الشيطاف على اإلنساف من جهاتو كلها .
كقد جاء النهي عن تتبع خطوات الشيطاف .
ً
ض حبلالن طىيًبان كال تىػتَّبًعوا خطيو ً
ات الشَّيطى ً
ْب ) .
اف إًنَّوي لى يك ٍم ىع يد ّّك يمبً ه
ٍ
َّاس يكليوا ٩بَّا ًيف ٍاأل ٍىر ً ى
قاؿ تعاذل ى
ٌ ى ي ي ى
(اي أىيػُّ ىها الن ي
كقاؿ تعاذل (كال تىػتَّبًعوا خطيو ً
ات الشَّيطى ً
ْب ) .
اف إًنَّوي لى يك ٍم ىع يد ّّك يمبً ه
ٍ
ى ي ي ى
ً
اّلل كال تىػتَّبًعوا خطيو ً
ً
ات الشَّيطى ً
ً
ْب ) .
اف إًنَّوي لى يك ٍم ىع يد ّّك يمبً ه
ٍ
كقاؿ تعاذل ( كم ىن ٍاألىنٍػ ىعاـ ىٞبيولىةن ىكفىػٍرشان يكليوا ٩بَّا ىرىزقى يك يم َّي ى ي ي ى
ً ً
ً
ًَّ
ىصح ً
ً
ً
السعً ًّب ) .
اب َّ
كقاؿ تعاذل (إ َّف الشٍَّيطىا ىف لى يك ٍم ىع يد ّّك فىاٚب يذكهي ىع يد ٌكان إَّ٭بىا يى ٍد يعو حٍزبىوي ليى يكونيوا م ٍن أ ٍ ى
ْب ) .
آد ىـ أى ٍف ال تىػ ٍعبي يدكا الشٍَّيطىا ىف إًنَّوي لى يك ٍم ىع يد ّّك يمبً ه
كقاؿ تعاذل (أىىدلٍ أ ٍىع ىه ٍد إًلىٍي يك ٍم ىاي بىًِب ى
ً
ً
الصبلةً فىػ ىه ٍل أىنٍػتي ٍم
ضاءى ًيف ٍ
ص َّد يك ٍم ىع ٍن ًذ ٍك ًر َّ
اّللً ىك ىع ًن َّ
كقاؿ تعاذل (إًَّ٭بىا ييًر ي
يد الشٍَّيطىا يف أى ٍف ييوق ىع بىػٍيػنى يك يم الٍ ىع ىد ىاكةى ىكالٍبىػ ٍغ ى
ا٣بى ٍم ًر ىكالٍ ىمٍيس ًر ىكيى ي
يمٍنػتىػ يهو ىف ) .
كىو معلل بعلل جاءت يف قوؿ هللا تعاذل :
َّ ً
اف كمن يػتَّبًع خطيو ً
ً
ات الشَّيطى ً
ً
ً
اف فىًإنَّوي ىأيٍيمير ًابلٍ ىف ٍح ىشاء ىكالٍ يمن ىك ًر ) .
ٍ
( ىاي أىيػُّ ىها الذ ى
ين ىآمنيوا ىال تىػتَّب يعوا يخطيىوات الشٍَّيطى ى ى ى ٍ ي ى
لس ً
وء ىكال ىف ٍح ىش ًاء ىكأى ٍف تىػ يقوليوا ىعلىى هللا ىما ىال تىػ ٍعلى يموف ) .
كيف قولو تعاذل ( إًَّ٭بىا ىأيٍيميريك ٍم ًاب ُّ

 فيجب ا٢بذر من خطوات الشيطاف ألنو عدك ظاىر مبْب لنا .
َّ ً
ًً
ً
ين ىآمنيوا) كأحب شيء إذل الشيطاف :أف ٰبزف العبد
فهو ٰبب أف ٰبزف ا٤بؤمن كما قاؿ تعاذل (إًَّ٭بىا الن ٍ
َّج ىول م ىن الشٍَّيطىاف ليى ٍحيز ىف الذ ى
ليقطعو عن سّبه كيوقفو عن سلوكو .
 كىو ٱبوؼ ا٤بؤمنْب ابألعداء .
كما قاؿ تعاذل ( إ٭با ذلكم الشيطاف ٱبوؼ أكلياءه فبل ٚبافوىم كخافوف إف كنتم مؤمنْب ) أم  :ٱبوفكم أبكليائو .
 كٱبوؼ ابلفقر .

كما قاؿ تعاذل (الشٍَّيطىا يف يىعً يد يك يم الٍ ىف ٍقىر ىك ىأيٍيميريك ٍم ًابلٍ ىف ٍح ىش ًاء ) فيخوؼ ا٤بسلم من الفقر كذلك ألمور  :أوالً  :لييمسك عن الصدقة

فيحرمو أجرىا كثواهبا العظيم  ،اثنياً  :ليصيبو ابلقلق كا٢بزف  ،اثلثاً  :ليشك بوعد هللا  :كما أنفقتم من شيء فهو ٱبلفو  ،رابعاً :
ليقدـ على أكل ا٢براـ خوفان من الفقر كما قاؿ تعاذل (اي أيها الناس كلوا ٩با يف األرض حبلال طيبا كال تتبعوا خطوات الشيطاف
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انو لكم عدك مبْب ) .
 كٰبث على الرايء يف اإلنفاؽ كالتبذير .
قاؿ تعاذل ( كالذين ينفقوف أموا٥بم رائء الناس كال يؤمنوف ابهلل كال ابليوـ اآلخر كمن يكن الشيطاف لو قرينا فساء قرينان ) .
ككما قاؿ تعاذل ( إف ا٤ببذرين كانوا إخواف الشياطْب ككاف الشيطاف لربو كفوران ) .

 كمن أعمالو  :الدعوة إذل الكفر كاالرتداد عن الدين .
كما قاؿ تعاذل (كمثل الشيطاف إذ قاؿ لئلنساف اكفر فلما كفر قاؿ إين برمء منك إين أخاؼ هللا رب العلمْب) .
كقاؿ تعاذل عن ا٥بدىد ( كجدهتا كقومها يسجدكف للشمس من دكف هللا كزين ٥بم الشيطاف أعما٥بم فصدىم عن السبيل فهم ال
يهتدكف ) .
كقاؿ تعاذل ( أدل اعهد إليكم اي بِب ادـ أف ال تعبدكا الشيطاف انو لكم عدك مبْب ) .
كقاؿ تعاذل ( إف الذين ارتدكا على أدابرىم من بعد ما تبْب ٥بم ا٥بدل الشيطاف سوؿ ٥بم كأملي ٥بم ) .
 كمن أعمالو  :زرع العداكة كالبغضاء بْب الناس .
كما قاؿ تعاذل ( إ٭با النجول من الشيطاف ليحزف الذين امنوا كليس بضارىم شيئان إال إبذف هللا كعلى هللا فليتوكل ا٤بؤمنوف) .
كقاؿ تعاذل ( إ٭با يريد الشيطاف أف يوقع بينكم العداكة كالبغضاء يف ا٣بمر كا٤بيسر كيصدكم عن ذكر هللا كعن الصبلة فهل انتم
منتهوف ) .
كقاؿ تعاذل عن يعقوب ( قاؿ اي بِب ال تقصص رؤايؾ على إخوتك فيكيدكا لك كيدان إف الشيطاف لئلنساف عدك مبْب ) .
كقاؿ تعاذل ( كقل لعبادم يقولوا الٍب ىي أحسن إف الشيطاف ينزغ بينهم إف الشيطاف كاف لئلنساف عدكان مبينان ) .
 كمن تزيينو تسمية ا٤بعاصي أب٠باء ٧بببة لكي ٱبفي خبثها .
كما قاؿ آلدـ ( ىل أدلك على شجر ا٣بلد كملك ال يبلى ) .
ً
النفوس مسمياهتا  ،فسموا ا٣بمر أبـ األفراح .
ب
قاؿ ابن القيم  :كقد ٌ
كرث أتباعو تسمية األمور احملرمة ابأل٠باء الٍب يٙب ي
ي
كيف عصران يسموف الراب ابلفائدة  ،كالتربج الفاضح ٕبرية ا٤برأة  ،كا٤بغنية الفاسقة ابلفنانة .
 عقبات الشيطاف :

العقبة األوىل  :عقبة الكفر ابهلل تعاذل .
فإنو إف ظفر يف ىذه بة بردت انر عداكتو كاسَباح .

العقبة الثانية  :عقبة البدعة .

إما ابعتقاد خبلؼ حق الذم أرسل هللا بو رسولو كأنزؿ بو كتابو  ،كإما ابلتعبد ٗبا دل أيذف بو هللا .
فإف ٪با منها بنور السنة :
العقبة الثالثة  :عقبة الكبائر .
كسوؼ بو .
فإف ظفر بو فيها زينها لو  ،كحسنها يف عينو ٌ ،
فإف قطع ىذه العقبة بعصمة من هللا أك بتوبة نصوح طلبو على :
العقبة الرابعة  :عقبة الصغائر .
فكاف لو منها ابل يقفز  ،كقاؿ  :ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم  ،ىأكما علمت أبهنا تك ٌفر ابجتناب الكبائر
كاب٢بسنات  ،كال يزاؿ يهوف عليو أمرىا حٌب يصر عليها  ،فيكوف مرتكب الكبّبة ا٣بائف الوجل النادـ أحسن حاالن منو .
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العقبة اخلامسة  :عقبة ا٤بباحات الٍب ال حرج على فعلها .
فشغلو هبا عن االستكثار من الطاعات  ،كعن االجتهاد يف التزكد ٤بعاده  ،كأقل ما يناؿ منو  :تفويتو األرابح كا٤بكاسب العظيمة
كا٤بنازؿ العالية .
العقبة السادسة  :عقبة األعماؿ ا٤برجوحة ا٤بفضولة من الطاعات .
فأمره هبا كحسنها يف عينو  ،كزينها لو  ،كأراه ما فيها من الفضل كالربح  ،ليشغلو هبا عما ىو أفضل منها  ،كأعظم كسبان كرٕبان ؟
[ مدارج السالكْب . ] ِّٕ / ُ :

 النجاة من مكايد الشيطاف :

أوالً  :اإلخبلص هلل تعاذل .
ً ً
ض كألي ٍغ ًويػنػَّهم أ ٍ ً
ً
اؿ ر ً ً
ً
ْب ) .
ْب  .إًالَّ عبى ىاد ىؾ مٍنػ يه يم الٍ يم ٍخلىص ى
ىٝبىع ى
قاؿ تعاذل ( قى ى ى ٌ
ب ٗبىا أى ٍغ ىويٍػتىًِب أل ىيزيٌنى َّن ى٥بيٍم ًيف األ ٍىر ً ى ى ي ٍ
اؿ ر ً ً
َّك ًمن الٍمنظى ًرين (َٖ) إً ىذل يػوًـ الٍوقٍ ً
ىنظرًين إً ىذل يػوًـ يػٍبػ ىعثيو ىف (ٕٗ) قى ى ً
ك
ت الٍ ىم ٍعلي ًوـ (ُٖ) قى ى
اؿ فىبًعًَّزتً ى
كقاؿ تعاذل ( قى ى ى ٌ
ىٍ ي
ب فىأ ٍ
اؿ فىإن ى ى ي ى
ىٍ ى
ً ً
ىألي ٍغ ًويػنػَّهم أ ٍ ً
ً
ْب ) .
ْب (ِٖ) إًَّال عبى ىاد ىؾ مٍنػ يه يم الٍ يم ٍخلىص ى
ىٝبىع ى
ى يٍ
اثنياً  :اإلٲباف ابهلل كالتوكل .

َّ ً
ين ءى ىامنيوا ىك ىعلىى ىرٌهبًً ٍم يىػتىػ ىوَّكليوف ) .
س لىوي يسٍلطىا هف ىعلىى الذ ى
قاؿ تعاذل (إنَّوي لىٍي ى

اثلثاً  :كثرة السجود .

ً
وؿ ىاي كيٍػلىوي  -كًِف ًركايىًة أًىِب يكريٍ و
ب ىاي
آد ىـ َّ
عن أيب ىريرة  .قاؿ  :قاؿ  ( إًذىا قىػىرأى ابٍ ين ى
ى ى
الس ٍج ىدةى فى ىس ىج ىد ٍاعتىػىزىؿ الشٍَّيطىا يف يىػٍبكى يىػ يق ي ى
ى
ا١بنَّةي كأ ًيمرت ًاب ُّ ً
كيلًى  -أ ًيمر ابن آدـ ًاب ُّ ً
ت فىلً ىى النَّار ) ركاه مسلم .
لس يجود فى ىس ىج ىد فىػلىوي ٍى ى ٍ ي
لس يجود فىأىبىػٍي ي
ىٍ
ى ٍ ي ىى
اثلثاً  :قراءة القراف :ألف قراءتو منفرة للشياطْب .
ً َّ ً
ًً
ً ً
ً ً
عن أًىيب يىىريٍػىرةى أ َّ
ورةي الٍبىػ ىقىرةً ) .
اّللً  قى ى
ىف ىر يس ى
وؿ َّ
اؿ (الى ىٍ٘ب ىعليوا بػيييوتى يك ٍم ىم ىقابىر؛ إ َّف الشٍَّيطىا ىف يىػٍنفير م ىن الٍبىػٍيت الذم تيػ ٍقىرأي فيو يس ى

كأييت الشيطاف لئلنساف يف صبلتو كتبلكتو للقرآف .
"ا٤بذؤكـ" فهو ا٤بعيب ،كال ٌذأـ غّب مشدَّد :العيب .يقاؿ" :ذأمو يذأمو ذأمان فهو مذءكـ".
ورا ) قاؿ ابن جرير :أما
( َم ْذ ُؤ ً
وما َّم ْد ُح ً
ي
"ذمتو أذٲبو ذٲبا كذىاما ،كالذاـ كالذمي أبلغ يف العيب من الذـ".
كيَبكوف ا٥بمز فيقولوفٍ :
صى .كىو ا٤ببعد ا٤بطركد.
قاؿ" :كا٤بدحور"  :ا٤بيٍق ى
( لَّمن تَبِع َ ِ
اؿ ا ٍذىب فىمن تىبًع ى ً
ألف جهنَّم ِمن ُكم أ ْ ِ
ً
ورا .
َْتَع َ
َ َ
ْ
ني ) كقولو ( قى ى ى ٍ ى ٍ ى
ك م ْنػ ُه ْم أل َْم َّ َ َ َ
ك مٍنػ يه ٍم فىإ َّف ىج ىهن ىَّم ىجىزا يؤيك ٍم ىجىزاءن ىم ٍوفي ن
كاستػ ٍف ًزٍز م ًن استطىعت ًمٍنػهم بًصوتًك كأىجلًب علىي ًهم ًٖبيلًك كرًجلًك ك ىشا ًرٍكهم ًيف األمو ًاؿ ك ً
األكالد ىك ًع ٍد يى ٍم ىكىما يىعً يد يى يم الشٍَّيطىا يف إًال
ى ٍ ى ى ٍ ى ٍ ى ي ٍ ى ٍ ى ى ٍ ٍ ى ٍ ٍ ىٍ ى ى ى ى ى ي ٍ
ٍى ى
يغر ً َّ ً ً
ك ىككًيبلن ) .
ك ىعلىٍي ًه ٍم يسٍلطىا هف ىكىك ىفى بًىربًٌ ى
س لى ى
ين
كرا  .إف عبىادم لىٍي ى
ً
ً
ً
ً
ً
وؿ أل ٍىمؤل َّ
ْب ) .
اؿ فا٢بق كا٢بق أىقي ي
ككما قاؿ تعاذل ( قى ى
ك مٍنػ يه ٍم أ ٍ
نك ىك٩بَّن تىب ىع ى
ىف ىج ىهن ىَّم م ى
ىٝبىع ى
كقاؿ تعاذل ( فى يكب ًكبواٍ فًيها ىم كالغاككف كجن ً ً
ىٝبى يعو ىف ) .
يس أ ٍ
ى يي ي
ٍ ي ى يٍ
ود إبٍل ى
الفوائد :
ُ -شدة عداكة الشيطاف لئلنساف .
ِ-أنو كلما كاف اإلنساف أكثر اىتداء كاف الشيطاف أحرص على إغوائو .
ّ-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 .
ٖ-مصداؽ لقولو تعاذل ( كقليل من عبادم الشكور ) .
الشَبرةَ فَػت ُك َ ِ
ِ
ِ
س َذلَُما
ك ا ْجلَنَّةَ فَ ُكالَ ِم ْن َح ْي ُ
َنت َوَزْو ُج َ
اس ُك ْن أ َ
( َوَاي َ
ث ِ ْئػتُ َما َوالَ تَػ ْق َرَاب َى ِذه َّ َ َ َ
وَّ م َن الََّّال ِم َ
آد ُـ ْ
ني ( )ٜٔفَػ َو ْس َو َ
ِ ِ
وَّ َملَ َك ْ ِ
اؿ َما نَػ َها ُك َما َربُّ ُك َما َع ْن َى ِذهِ َّ
َّ
وَّ
ي َع ْنػ ُه َما ِمن َس ْوآهتِِ َما َوقَ َ
ني أ َْو تَ ُك َ
الش ََب َرةِ إِالَّ أَف تَ ُك َ
ي َذلَُما َما ُووِر َ
الش ْيطَا ُف ليُػ ْبد َ
اَسَهما إِِّين لَ ُكما لَ ِمن الن ِ ِ
ِمن ْ ِ ِ
ني (ٕٔ) فَ َدالَّ ُعلَا بِغُُروٍر فَػلَ َّما َذاقَا َّ
ت َذلَُما َس ْوآتُػ ُه َما َوطَِف َقا
الش ََب َرَة بَ َد ْ
َّاصح َ
ين (ٕٓ) َوقَ َ ُ َ
َ َ
اخلَالد َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
الش ََب َرة َوأَقُل ل ُك َما إِ َّف َّ
اعلَا َربُّػ ُه َما أَََلْ أَنْػ َه ُك َما َعن ت ْل ُك َما َّ
ني (ٕٕ)
ؼلَْص َفاف َعلَْي ِه َما من َوَرؽ ا ْجلَنَّة َوََّ َد ُ
الش ْيطَا َف لَ ُك َما َع ُد ّّو ُّمب ٌ
قَاالَ ربَّػنَا ظَلَمنَا أَن ُفسنَا وإِف ََّل تَػغْ ِفر لَنَا وتَػرٓتَْنَا لَنَ ُكونَ َّن ِمن ْ ِ
ين (ٖٕ) ) .
ْ
َ َ ْ ْ َْ
َ
اخلَاس ِر َ
َ
[ األعراؼ . ] ِّ -ُٗ :
---------------

ث ِ ْئػتُ َما ) يذكر تعاذل أنو أابح آلدـ ،عليو السبلـ ،كلزكجتو حواء ا١بنة أف
ك ا ْجلَنَّةَ فَ ُكالَ ِم ْن َح ْي ُ
َنت َوَزْو ُج َ
اس ُك ْن أ َ
( َوَاي َ
آد ُـ ْ
أيكبل منها من ٝبيع ٜبارىا إال شجرة كاحدة.
 اختلق العلماء يف ا١بنة الٍب أسكنها آدـ ىل ىي جنة ا٣بلد أـ ال على قولْب :
القوؿ األوؿ  :أهنا ليست جنة ا٣بلد  ،كإ٭با جنة يف األرض  .كاستدلوا :
قالوا  :إف جنة ا٣بلد يكوف دخو٥با يوـ القيامة  ،كدل أيت زمن دخو٥با .
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 .
كقالوا  :كلو كاف آدـ أسكن جنة ا٣بلد  ،فكيف توصل إليها إبليس الرجس النجس ا٤بذموـ حٌب فًب فيها آدـ .
القوؿ الثاين  :أهنا جنة ا٣بلد  .كاستدلوا :
بقولو تعاذل ( اىبطوا ) كا٥ببوط يكوف من أعلى إذل أسفل .
كقالوا  :إف هللا كصفها بصفات ال تكوف إال يف جنات ا٣بلد فقاؿ ( إً َّف لىك أَّىال ى٘ب ً
َّك ىال تىظٍ ىمأي فً ىيها ىكىال
وع ف ىيها ىكىال تىػ ٍعىرل  ،ىكأىن ى
ى
ي ى
ض ىحى ) كىذا ال يكوف يف الدنيا أصبلن .
تى ٍ
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 .
كىذا القوؿ ىو الصحيح .
 الزكج يطلق على الرجل كا٤برأة  ،كا٤براد بو ىنا حواء  ،حيث تقوؿ العرب للمرأة زكج كال تكاد تقوؿ زكجة.
( َوالَ تَػ ْق َرَاب َى ِذهِ َّ
الش ََب َرةَ ) القرب  :الدنو  ،كا٤بنهي عنو ىو األكل من ٜبار الشجرة  ،كتعليق النهى على القرب منها القصد
منو ا٤ببالغة يف النهى عن األكل  ،إذ يف النهى عن القرب من الشيء هنى عن فعلو من ابب أكذل.

النهي عن القرب يقتضي النهي عن األكل بطريق األكذل ،كإ٭با هنى عن القرب س ٌدان للذريعة،
 قاؿ ِف التسهيل ( ىكالى تىػ ٍقىرىاب ) ي
فهذا أصل يف س ٌد الذرائع .
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 كقد اختلف العلماء اب٤براد هبذه الشجرة :
فقيل  :ىي شجرة الكرـ .
وقيل  :السنبلة .
وقيل  :شجرة التْب  ،وقيل  :غّب ذلك .

والراجح ما رجحو ابن جرير من عدـ تعيْب ذلك حيث قاؿ  :والصواب يف ذلك أف يقاؿ  :إف هللا جل ثناؤه هنى آدـ كزكجتو

عن أكل شجرة بعينها من أشجار ا١بنة دكف سائر أشجارىا  ،فأكبل منها  ،كال علم عندان أبم شجرة كانت على التعيْب  ،ألف
هللا دل يضع لعباده دليبلن على ذلك يف القرآف كال يف السنة الصحيحة .

خرب ؛ كإ٭با الصواب أف ييعتقد أف هللا تعاذل هنى آدـ عن شجرة
وقاؿ ابن عطية  :كليس يف شيء من ىذا التعيْب ما يىػ ٍع ي
ضده ه
فخالف ىو إليها كعصى يف األكل منها.
ًً
َّجىرةى ) قاؿ بعض العلماء ىذا النهي هني ٙبرمي كيدؿ عليو أمور :
 قولو تعاذل ( ىكال تىػ ٍقىرىاب ىىذه الش ى
اؿ اليتيم إًالَّ ابلٍب ًى ىي
(كالى تىػ ٍقىربيواٍ ىم ى
(كالى تىػ ٍقىرىاب ىذه الشجرة ) كقولو ( ىكالى تىػ ٍقىربي ي
وى َّن حٌب يىطٍ يهٍر ىف ) كقولو ى
أحدىا  :أف قولو تعاذل ى
أى ٍح ىس ين ) فكما أف ىذا للتحرمي فكذا األكؿ .
وان ًم ىن الظا٤بْب ) معناه  :إف أكلتما منها فقد ظلمتما أنفسكما أال تراٮبا ٤با أكبل (قىاالى ىربػَّنىا ظىلى ٍمنىا أىن يف ىسنىا
واثنيها  :أنو قاؿ ( فىػتى يك ى
).

واثلثها  :أف ىذا النهي لو كاف هني تنزيو ٤با استحق آدـ بفعلو اإلخراج من ا١بنة ك٤با كجبت التوبة عليو.

(تفسّب الرازم)

( فَػت ُك َ ِ
ِ
ني ) أم  :فتصّبا من الذين ظلموا أنفسهم ٗبعصية هللا ٗ ،بخالفة أمره .
َ
وَّ م َن الََّّال ِم َ
س َذلَُما َّ
الش ْيطَا ُف ) أم  :ألقى إليهما إبليس الوسوسة  ،كالوسوسة يف األصل الصوت ا٣بفي  ،كمنو قيل لصوت ا٢بلي.
( فَػ َو ْس َو َ

كسواس  ،كا٤براد هبا ىنا  :ا٢بديث ا٣بفي الذم يلقيو الشيطاف يف قلب اإلنساف ليقارؼ الذنب.
 فإف قيل  :كيف كسوس إبليس ٥بما ؟ .
قيل  :أنو دخل يف فم ا٢بية .

وقيل  :أنو يمنع من دخو٥با مكرمان  ،أما على كجو اإلىانة فبل ٲبتنع .
وقيل  :أنو كسوس ٥بما كىو ابألرض .

وقيل  :أنو كسوس إذل آدـ كىو خارج ابب ا١بنة  .كهللا أعلم ابلصواب .
ِ
ِِ
ِ ِ
ً
م من ا٤بواراة كىي السَب  ،كالسوءة  ،فرج الرجل كا٤برأة  ،من السوء .ك٠بيت
ي َذلَُما َما ُووِر َ
( ليُػ ْبد َ
ي َع ْنػ ُه َما من َس ْوآهت َما ) يككر ى
بذلك  ،ألف انكشافها يسوء صاحبها .كقيل الكبلـ كناية عن إزالة ا٢برمة كإسقاط ا١باه.
كا٤بعُب  :أف إبليس كسوس إذل آدـ كحواء أبف أيكبل من الشجرة احملرمة لتكوف عاقبة ذلك أف يظهر ٥بما ما سَب عنهما من
عوراهتما  ،ككاان ال يرايهنا من أنفسهما كال أحدٮبا من اآلخر .كيف ىذا التعبّب تصريح أبف كشف العورة من أقبح الفواحش الٍب
اّلل  -تعاذل  -عنها.
هنى ٌ
 قاؿ ابن اجلوزي  :قولو تعاذل ( ليبدم ٥بما ) أم  :ليظهر ٥بما ( ما ككرم عنهما ) أم  :سَب.

كقيل  :إف الـ ( ليبدم ) الـ العاقبة ؛ كذلك أف عاقبة الوسوسة أدت إذل ظهور عورهتما  ،كدل تكن الوسوسة لظهورىا.
وَّ ِمن ْ ِ ِ
وَّ َملَ َك ْ ِ
اؿ َما نَػ َها ُك َما َربُّ ُك َما َع ْن َى ِذهِ َّ
ين ) أم  :قاؿ ٥بما  :ما هناكما عن
( َوقَ َ
الش ََب َرةِ إِالَّ أَف تَ ُك َ
اخلَالد َ
ني أ َْو تَ ُك َ َ
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األكل من ىذه الشجرة إال كراىية أف تكوان ملكْب أك تكوان من ا٣بالدين الذين ال ٲبوتوف كيبقوف يف ا١بنة ساكنْب.
كقولو  :إًَّال أى ٍف تى يكوان ىملى ىك ٍ ً
ْب استثناء مفرغ من ا٤بفعوؿ ألجلو بتقدير مضاؼ أك حذؼ حرؼ النفي ليكوف علة .أم كراىية أف
تكوان ملكْب.
اَسَ ُه َما ) أم :حلف ٥بما ابهلل .
( َوقَ َ
( إِِّين لَ ُكما لَ ِمن الن ِ ِ
ابّلل إنو ٥بما ٤بن الناصحْب ا٤بخلصْب الذين يسعوف ٤با فيو منفعتهما.
َّاصح َ
ني ) أم  :أقسم ٥بما ٌ
َ َ

 قاؿ ادلاوردي  :أم حلف ٥بما على صدقو يف خربه كنصحو يف مشورتو  ،فقببل قولو كتصورا صدقو ألهنما دل يعلما أف أحدان
ٯبَبئ على ا٢بلف ابهلل كاذابن.
سرا كال ابلقوؿ حٌب أقسم على أنو انصح ٥بما .
 قاؿ أبو حياف  :دل يكتف إبليس ابلوسوسة كىو اإللقاء يف خفية ِّ
( فَ َدالَّ ُعلَا بِغُ ُروٍر ) أم  :فأنز٥بما عن رتبة الطاعة إذل رتبة ا٤بعصية  ،كأطمعهما يف غّب مطمع بسبب ما غرٮبا بو من القسم.

 قاؿ أبو عبيدة" :خذ٥بما كخبلٮبا  ،من تدلية الدلو  ،كىو إرسا٥با يف البئر .

 قاؿ البقاعي  :أم أنز٥بما عما كاان فيو من علو الطاعة مثل ما فعل بنفسو اب٤بعصية الٍب أكجبت لو ا٥ببوط من دار الكرامة .
 فإف قيل  :كيف صدقاه ؟
قالو غّب كاحد أهنما ظنا أف أحدان ال يقسم ابهلل تعاذل كاذابن كرككان يف ذلك خربان.
كذىب كثّب من احملققْب أف التصديق دل يوجد منهما ال قطعان كال ظنان  ،كإ٭با أقدما على ا٤بنهي عنو لغلبة الشهوة كما ٪بد من
أنفسنا أف نقدـ على الفعل إذا زين لنا الغّب ما نشتهيو كإف دل نعتقد أف األمر كما قاؿ.
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
( فَػلَ َّما ذَاقَا َّ
اّلل تعاذل أبف أكبل من
الش ََب َرةَ بَ َد ْ
ت َذلَُما َس ْوآتُػ ُه َما َوطَف َقا ؼلَْص َفاف َعلَْي ِه َما من َوَرؽ ا ْجلَنَّة ) أم  :فلما خالفا أمر ٌ
اّلل عن األكل منها  ،أخذهتما العقوبة كشؤـ ا٤بعصية  ،فتساقط عنهما لباسهما  ،كظهرت ٥بما عوراهتما.
الشجرة الٍب هناٮبا ٌ
كشرعا يلزقاف من كرؽ ا١بنة كرقة فوؽ أخرل على عوراهتما لسَبىا.
كٱبصفاف  :مأخوذ من ا٣بصف  ،كىو خرز طاقات النعل ك٫بوه إبلصاؽ بعضها ببعض .
 ىل كاف آدـ انسيان عندما أكل من الشجرة ؟
قيل  :كاف انسيان .

آد ىـ ًم ٍن قىػٍب يل فىػنى ًس ىي ىكىدلٍ ىً٪ب ٍد لىوي ىعٍزمان ) .
لقولو تعاذل ( ىكلىىق ٍد ىع ًه ٍد ىان إً ىذل ى
آد يـ ىربَّوي فىػغى ىول ) .
صى ى
كيضعف ىذا القوؿ قولو تعاذل ( ىك ىع ى

ك ىعلىى ىش ىجرةً
س إًلىٍي ًو الشٍَّيطىا يف قى ى
آد يـ ىى ٍل أ يىدلُّ ى
اؿ ىاي ى
ى
وقيل  :إنو كاف عامدان كأنو طمع يف جنة ا٣بلد كما يف قوؿ إبليس لو (فىػ ىو ٍس ىو ى
ا٣بيٍل ًد كمٍل و
ك ال يىػٍبػلىى )  .كهللا أعلم .
ٍ ىي
آد ىـ
(كلىىق ٍد ىع ًه ٍد ىان إً ىذل ى
كرجح القرطيب األكؿ  ،كقاؿ  :قلت  :كىػو الصحيح إلخبار هللا تعاذل يف كتابو بذلك ىحٍتػمان ى
كجٍزمان فقاؿ ى
ً
ً
ً
كعلي ٌو مناز٥بم ما
م ٍن قىػٍب يل فىػنىس ىي ىكىدلٍ ى٪ب ٍد لىوي ىعٍزمان)  ،كلكن ٤با كاف األنبياء عليهم السبلـ يلزمهم من التحفظ كالتي ٌقظ لكثرة معارفهم ي
ال يلزـ غّبىم كاف تشاغلو عن تذ ٌكر النٌهي تضييعان صار بو عاصيان ؛ أم ٨بالفان .
 قاؿ ابن القيم  :كأكؿ كيده كمكره :أنو كاد األبوين ابألٲباف الكاذبة :أنو انصح ٥بما  ،كأنو إ٭با يريد خلودٮبا يف ا١بنة  ،قاؿ
اؿ مانىػها يكما ربُّ يكما عن ً
ًً
ً ً
ً
ً
وان
جرًة إًال أى ٍف تى يك ى
ىذهً ٌ
وس ى٥بيىما ٌ
م ىعٍنػ يه ىما م ٍن ىس ٍوءىاهت ىما ىكقى ى ى ى ى ى ى ى ٍ
م ى٥بيىما ىما يككر ى
الشٍيطىا يف لييػٍبد ى
الش ى
تعاذل ( فىػ ىو ٍس ى
ًً
ًً
ْب أك تى يك ى ً
ً
الٮبىا بًغييركور ) .
ْب فى ىد ي
ين ىكقى ى
ا٠بى يه ىما ًٌ
إين لى يك ىما لىم ىن النٌاصح ى
ىملى ىك ٍ ً ٍ
وان م ىن ا٣بالد ى
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فالوسوسة :حديث النفس كالصوت ا٣بفي  ... ،كعلم عدك هللا أهنما إذا أكبل من الشجرة بدت ٥بما عوراهتما  ،فإهنا معصية ،
كا٤بعصية هتتك سَب ما بْب هللا كبْب العبد  ،فلما عصيا اهنتك ذلك السَب فبدت ٥بما سوآهتما  ،فا٤بعصية تبدم السوأة الباطنة
كالظاىرة  ،ك٥بذا رأل النيب  يف رؤايه الزانة كالزكاين عراة ابدية سوآهتم  ،كىكذا إذا رؤم الرجل أك ا٤برأة يف منامو مكشوؼ
السوأة يدؿ على فساد يف دينو .
فإف هللا سبحانو أنزؿ لباسْب :لباسان ظاىران يوارل العورة كيسَبىا  ،كلباسان ابطنان من التقول  ،يٯبى ًٌمل العبد كيسَبه  ،فإذا زاؿ عنو
ىذا اللباس انكشفت عورتو الباطنة  ،كما تنكشف عورتو الظاىرة بنزع ما يسَبىا.
ًً
وان ىملىكٍْب ) أم :إال كراىة أف تكوان ملكْب  ،ككراىة أف ٚبلدا يف ا١بنة ،
الشجىرةً إًال أ ٍف تى يك ى
مث قاؿ ( ىما نػى ىها يك ىما ىربُّ يك ىما ىع ٍن ىذه ى
كمن ىاىنا دخل عليهما ٤با عرؼ أهنما يريداف ا٣بلود فيها  ،كىذا ابب كيده األعظم الذم يدخل منو على ابن آدـ  ،فإنو ٯبرل
منو ٦برل الدـ حٌب يصادؼ نفسو كٱبالطها  ،كيسأ٥با عما ٙببو كتؤثره  ،فإذا عرفو استعاف هبا على العبد  ،كدخل عليو من ىذا
الباب  ،ككذلك علم إخوانو كأكلياءه من اإلنس إذا أرادكا أغراضهم الفاسدة من بعضهم بعضان أف يدخلوا عليهم من الباب الذم
ٰببونو كيهوكنو  ،فإنو ابب ال ٱبذؿ عن حاجتو من دخل منو  ،كمن راـ الدخوؿ من غّبه فالباب عليو مسدكد  ،كىو عن طريق
مقصده مصدكد.
فأحس منهما إيناسان كركوانن إذل ا٣بلد يف تلك الدار يف النعيم ا٤بقيم  ،فعلم أنو ال يدخل عليهما من غّب
فشاـ عدك هللا األبوين ،
َّ
ىذا الباب  ،فقا٠بهما ابهلل إنو ٥بما ٤بن الناصحْب  ،كقاؿ :ما هناكما ربكما عن ىذه الشجرة إال أف تكوان ملكْب أك تكوان من
ا٣بالدين.
ككاف عبد هللا بن عباس يقرؤىا ملكْب بكسر البلـ  ،كيقوؿ :دل يطمعا أف يكوان من ا٤ببلئكة  ،كلكن استشرفا أف يكوان ملكْب
ا٣بيٍل ًد كمٍل و
ك ال يىػٍبػلىى).
فأاتٮبا من جهة ا٤بلك ،كيدؿ على ىذه القراءة قولو يف اآلية األخرل (قى ى
آد يـ ىى ٍل أ يىد ى
اؿ ىاي ى
لك ىعلىى ىش ىجىرةً ٍ ى ي
كأما على القراءة ا٤بشهورة فيقاؿ :كيف أطمع عدك هللا آدـ  أف يكوف أبكلو من الشجرة من ا٤ببلئكة  ،كىو يرل ا٤ببلئكة ال
أتكل كال تشرب؟ ككاف آدـ  أعلم ابهلل كبنفسو كاب٤ببلئكة من أف يطمع أف يكوف منهم أبكلو  ،كال سيما ٩با هناه هللا عز
كجل عنو؟
كغرٮبا  ،كخدعهما أبف ٠بى تلك
فا١بواب :أف آدـ كحواء عليهما السبلـ دل يطمعا يف ذلك أصبلن  ،كإ٭با كذهبما عدك هللا َّ
الشجرة شجرة ا٣بلد  ،فهذا أكؿ ا٤بكر كالكيد  ،كمنو كرث أتباعو تسمية األمور احملرمة ابأل٠باء الٍب ٙبب النفوس مسمياهتا ،
فسموا ا٣بمر :أـ األفراح  ... ،فلما ٠باىا شجرة ا٣بلد قاؿ :ما هناكما ربكما عن ىذه الشجرة إال كراىة أف أتكبل منها فتخلدا
يف ا١بنة كال ٛبوات فتكوانف مثل ا٤ببلئكة الذين ال ٲبوتوف  ،كدل يكن آدـ عليو السبلـ قد علم أنو ٲبوت بعد  ،كاشتهى ا٣بلود 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 الغى ٍفلة  ،كاستيقظ ٥بما العدك .
اعلَا َربُّػ ُه َما ) على كجو التوبيخ كالعتاب .
( َوََّ َد ُ
( أَََلْ أَنْػ َه ُك َما َعن تِْل ُك َما َّ
الش ََب َرةِ ) أم  :عن األكل منها .
( َوأَقُل لَّ ُك َما إِ َّف َّ
ني ) أم  :ظاىر العداكة ال يفَب عن إيذائكما كإيقاع الشر بكما.
الش ْيطَا َف لَ ُك َما َع ُد ّّو ُّمبِ ٌ
سنَا ) اب٤بخالفة كا٤بعصية .
( قَاالَ َربَّػنَا ظَلَ ْمنَا أَن ُف َ
( َوإِف ََّلْ تَػ ْغ ِف ْر لَنَا ) ما سلف من ذنوبنا .
( َوتَػ ْرٓتَْنَا ) بقبوؿ توبتنا .
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( لَنَ ُكونَ َّن ِمن ْ ِ
ين ) ابلعقوبة .
اخلَاس ِر َ
َ

 كقد ذكر هللا تعاذل قبوؿ توبتهما يف سورة البقرة.
ً ًً ً و
اب ىعلىٍي ًو إًنَّوي يى ىو التواب الرحيم ) أم قبل توبتو.
كىو قولو تعاذل ( فتلقى آ ىد يـ من َّربٌو ىكل ىمات فىػتى ى
اب ىعلىٍي ًو ىكىى ىدل ) .
صى ى
آد يـ ىربَّوي فىػغى ىول  .يمثَّ ٍ
كقاؿ تعاذل ( ىك ىع ى
اجتىػبىاهي ىربُّوي فىػتى ى

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

ُ -إثبات القوؿ هلل تعاذل .
ِ -أف ا١بنة موجودة .
ّ -حكمة هللا يف هنيهما عن األكل من ىذه الشجرة .
ْ -أف هللا قد ٲبتحن العبد  ،فينهاه عن شيء ٰببو .
ٓ -أف معصية هللا ظلم للنفس .
ٔ -إثبات عداكة الشيطاف كأنو سبب كل شر  ،كما قاؿ تعاذل (إً َّف الشَّيطىا ىف لى يكم ع يد ّّك فى ًَّ
اٚب يذكهي ىع يد ٌكان إًَّ٭بىا يى ٍد يعو ًح ٍزبىوي لًيى يكونيوا ًم ٍن
ٍ ى
ٍ
اب َّ ً
ىصح ً
آد ىـ أى ٍف ال تىػ ٍعبي يدكا
ص َّدنَّ يك يم الشٍَّيطىا يف إًنَّوي لى يك ٍم ىع يد ّّك يمبً ه
ْب ) كقاؿ تعاذل (أىىدلٍ أ ٍىع ىه ٍد إًلىٍي يك ٍم ىاي بىًِب ى
السع ًّب ) كقاؿ تعاذل ( ىكال يى ي
أٍى
ْب ) .
الشٍَّيطىا ىف إًنَّوي لى يك ٍم ىع يد ّّك يمبً ه
ٕ -إثبات عداكة الشيطاف لنا  ،فإنو ىو الذم أخرج األبوين من ا١بنة .
ٖ -أف ا٤بعصية سبب لظهور العورات .
ٗ-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 .
قاؿ بعضهم  :لو قيل للطمع  ،من أبوؾ ؟ قاؿ  :الشك يف ا٤بقدكر  ،كلو قيل لو  :ما حرفتك ؟ قاؿ  :اكتساب الذؿ  ،كلو قيل
لو  :ما غايتك ؟ قاؿ  :ا٢برماف .
ُِ-كجوب سَبة العورة .
ُّ -ٯبب أف نتخذ الشيطاف عدكان لنا  ،فنحذر من خطواتو كتزيينو كمكره كخداعو .
ع إِ َىل ِح ٍ
ض َع ُد ّّو َولَ ُك ْم ِِف األ َْر ِ
ض ُك ْم لِبَػ ْع ٍ
ني (ٕٗ) ) .
( قَ َ
ض ُم ْستَػ َق ّّر َوَمتَا ٌ
اؿ ْاىبِطُواْ بَػ ْع ُ
[ األعراؼ . ] ِْ :
---------ض ُك ْم لِبَػ ْع ٍ
ض َع ُد ّّو ) ىذا ا٣بطاب آلدـ كحواء كإبليس  ،كىذه العداكة بْب آدـ كذريتو كبْب الشيطاف  ،كما قاؿ
( قَ َ
اؿ ْاىبِطُواْ بَػ ْع ُ
تعاذل ( إف الشيطاف لكم عدك فاٚبذكه عدكان ) .
 كأما ما كرد يف قولو ابلتثنية ( اىبطا منها ) قيل ا٤براد آدـ كحواء  ،كقيل  :آدـ كإبليس كحواء تبع آلدـ كىذا الصحيح .
 كقد ذكر ا٤بفسركف األماكن الٍب ىبط فيها كل منهم ،كيرجع حاصل تلك األخبار إذل اإلسرائيليات ،كهللا أعلم بصحتها .كلو
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كاف يف تعيْب تلك البقاع فائدة تعود على ا٤بكلفْب يف أمر دينهم ،أك دنياىم ،لذكرىا هللا تعاذل يف كتابو أك رسولو . 
 قاؿ الرازي :اعلم أف يف ىذه اآلايت ٙبذيران عظيمان عن كل ا٤بعاصي من كجوه :

أحدىا  :أف من تصور ما جرل على آدـ عليو السبلـ بسبب إقدامو على ىذه الزلة الصغّبة كاف على كجل شديد من ا٤بعاصي.

واثنيها  :التحذير عن االستكبار كا٢بسد كا٢برص .

واثلثها  :أنو سبحانو كتعاذل بْب العداكة الشديدة بْب ذرية آدـ كإبليس  ،كىذا تنبيو عظيم على كجوب ا٢بذر.
 فإف قيل ما ا٢بكمة من إىباط آدـ من ا١بنة ؟ ذكر ابن القيم رٞبو هللا عدة حكم :
فقاؿ  :ليعود إليها على أحسن أحوالو  ،فأراد سبحانو أف سيذيقو ككلده من نصب الدنيا كغمومها كٮبومها ما ييعظٌم بو عندىم
مقدار دخو٥بم إليها يف الدار  ،فإف الضد يظهر حسنو الضد  ،كلو تربوا يف دار النعيم دل يعرفوا قدرىا .

وأيضاً  ،فإنو سبحانو أراد أف يتخذ منهم أنبياء كرسبلن كأكلياء كشهداء ٰببهم كٰببونو ،فخلٌى بينهم كبْب أعدائو ،كامتحنهم هبم،
فلما آثركه كبذلوا نفوسهم كأموا٥بم يف مرضاتو ك٧بابو ،انلوا من ٧ببتو كرضوانو كالقرب منو ما دل يكن لييناؿ بدكف ذلك أصبلن،
فدرجة الرسالة كالنبوة كالشهادة كا٢بب فيو كالبغض فيو كمواالة أكليائو كمعاداة أعدائو عنده من أفضل الدرجات ،كدل يكن ييناؿ
ىذا إال على الوجو الذم ق ٌدره كقضاه من إىباطو إذل األرض .

وأيضاً  ،فإنو سبحانو لو األ٠باء ا٢بسُب  ،فمن أ٠بائو  :الغفور  ،كالرحيم  ،كا٢بليم  ،كا٣بافض  ،الرافع  ..كالبد من ظهور آَثر
ىذه األ٠باء  ،فاقتضت حكمتو سبحانو أف ينزؿ آدـ كذريتو دار يظهر عليهم فيها أثر أ٠بائو ا٢بسُب  ،فيغفر ٤بن يشاء  ،كيرحم
من يشاء  ،كٱبفض من يشاء  ،كيرفع من يشاء  ،كيعز من يشاء  ،كيذؿ من يشاء .
وأيضاً  ،فإنو سبحانو ا٤بلًك ا٢بق ا٤ببْب  ،كا٤بلك ىو الذم أيمر كينهى  ،كيثيب كييعاقب  ،كيهْب كيكرـ  ،كيعز كيذؿ  ،فاقتضى
ملكو سبحانو أف ين ًزؿ آدـ كذريتو داران ٘برم عليهم فيها أحكاـ ا٤بلك  ،مث ينقلهم إذل دار ييتم عليهم فيها ذلك .
وأيضاً  ،فإنو – سبحانو – أنز٥بم إذل دار يكوف إٲباهنم فيها ابلغيب ىو اإلٲباف النافع  ،كأما اإلٲباف ابلشهادة فكل أحد يؤمن يوـ
القيامة  ،يوـ ال ينفع نفسان إال إٲباهنا يف الدنيا  ،فلو خلقوا يف دار النعيم دل ينالوا درجة اإلٲباف ابلغيب  ،كاللذة كالكرامة ا٢باصلة
بذلك ال ٙبصل بدكنو .

وأيضاً  ،فإنو سبحانو ٤با كاف ٰبب الصابرين  ،كٰبب احملسنْب  ،كٰبب الذين يقاتلوف يف سبيلو صفان  ،كٰبب التوابْب  ،كٰبب

ا٤بتطهرين  ،كٰبب الشاكرين  ،ككانت ٧ببتو أعلى أنواع الكرامات  ،اقتضت حكمتو أف أسكن آدـ كبنيو داران أيتوف فيها هبذه
الصفات الٍب ينالوف هبا أعلى الكرامات من ٧ببتو  ،فكاف إنزا٥بم إذل األرض من أعظم النعم عليهم .

وأيضاً  ،فإنو سبحانو جعل عبوديتو أفضل درجاهتم – كذكر نبيو ابسم العبودية يف أعلى الدرجات – اقتضت حكمتو أف أسكن
آدـ كذريتو داران ينالوف فيها ىذه الدرجة بكماؿ طاعتػهم هلل  ،كتقرهبم إليو ٗبحابو  ،كترؾ مػألوفاهتم من أجلو .

وأيضاً  :فإنو سبحانو إ٭با خلق ا٣بلق لعبادتو  ،كمعلوـ أف كماؿ العبودية ا٤بطلوب من ا٣بلق ال ٰبصل بدار النعيم كالبقاء  ،إ٭با
ٰبصل يف دار احملنة كاالبتبلء  ،كأما دار البقاء فدار لذة كنعيم  ،ال دار ابتبلء كامتحاف كتكليف  [ .مفتاح دار السعادة ] .
( َولَ ُك ْم ِِف األ َْر ِ
ض ُم ْستَػ َق ّّر ) أم لكم يف األرض موضع استقرار ابإلقامة فيها .
 قاؿ الرازي  :األكثركف ٞبلوا قولو تعاذل ( ىكلى يك ٍم ًيف األرض يم ٍستىػ ىقّّر ) على ا٤بكاف  ،كا٤بعُب أهنا مستقركم حالٍب ا٢بياة كا٤بوت
 قاؿ ابن عطية  :قولو تعاذل ( مستقر ) لفظ عاـ لزمن ا٢بياة كلزمن اإلقامة يف القبور  ،كبزمن ا٢بياة فسر أبو العالية كقاؿ :
ىي كقولو ( الذم جعل لكم األرض فراشان ) كابإلقامة يف القبور فسر ابن عباس كاللفظ يعمهما فهي كقولو ( أدل ٪بعل األرض
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كفااتن أحياء كأموااتن ) .
ع إِ َىل ِح ٍ
ني ) أم ٛبتع بنعيمها إذل كقت انقضاء آجالكم كىو ا٤بوت  ،كىذا قوؿ من يقوؿ ا٤بستقر ىو ا٤بقاـ يف الدنيا .
( َوَمتَا ٌ

وقيل  :إذل قياـ الساعة  ،كىذا قوؿ من يقوؿ  :ا٤بستقر ىو يف القبور .

ً
الزمن  ،طويلة أك قصّبة .
 قاؿ ابن عا ور  :كا٤بتاع كالتٌمتٌع  :نيل ا٤بل ٌذات كا٤برغوابت غّب ال ٌدائمة كا٢بْب ا٤ب ٌدة من ٌ
 فإف هللا كتب ا٤بوت على كل نفس :
س ذىائًىقةي الٍمو ً
س ذىائًىقةي الٍمو ً
ت ىكنىػٍبػليويك ٍم ًابلشًٌ
ت ) كقاؿ تعاذل ( يك ُّل نىػ ٍف و
قاؿ تعاذل ( يك ُّل نىػ ٍف و
ا٣بىًٍّب فًٍتػنىةن ىكإًلىٍيػنىا تيػٍر ىج يعو ىف ) كقاؿ تعاذل
َّر ىك ٍ
ىٍ
ىٍ
ً
( يك ُّل نىػ ٍف و ً
كج يم ىشيَّ ىدةو ) كقاؿ تعاذل
ت ىكلىٍو يكٍنػتي ٍم ًيف بػيير و
س ىذائ ىقةي الٍ ىم ٍوت يمثَّ إًلىٍيػنىا تيػٍر ىج يعو ىف ) كقاؿ تعاذل (أىيٍػنى ىما تى يكونيوا يي ٍد ًرٍك يك يم الٍ ىم ٍو ي
( يك ُّل من علىيػها فى و
ك ذيك ٍ ً
بلؿ ك ًٍ
اإل ٍكىرًاـ ) .
اف  .ىكيىػٍبػ ىقى ىك ٍجوي ىربًٌ ى
ى ٍ ى ٍى
ا١بى ى
الفوائد :

ُ-إثبات علو هللا لقولو ( اىبطوا ) كا٥ببوط يكوف من أعلى إذل أسفل .
ِ -إثبات عداكة الشيطاف لنا  ،فإنو ىو الذم أخرج األبوين من ا١بنة .
ّ -ٯبب أف نتخذ الشيطاف عدكان لنا  ،فنحذر من خطواتو كتزيينو كمكره كخداعو .
ْ -أنو ال دكاـ لبِب آدـ يف الدنيا لقولو ( ىكلى يك ٍم ًيف ٍاأل ٍىر ً
ض يم ٍستىػ ىقّّر كمتاع إذل حْب ) .
ِ
( قَ َ ِ
يها ِتَُوتُو َف َوِم ْنػ َها ُُتَْر ُجو َف (ٕ٘) ) .
يها ََتْيَػ ْو َف َوف َ
اؿ ف َ
[ األعراؼ . ] ِٓ :
----------ِ
( قَ َ ِ
يها ِتَُوتُو َف َوِم ْنػ َها ُُتَْر ُجو َف ) يعِب  :قاؿ هللا عز كجل آلدـ كذريتو كإبليس كأكالده ( فيها ٙبيوف ) يعِب يف
يها ََتْيَػ ْو َف َوف َ
اؿ ف َ
األرض تعيشوف أايـ حياتكم ( كفيها ٛبوتوف ) يعِب  :كيف األرض تكوف كفاتكم كموضع قبوركم ( كمنها ٚبرجوف ) يعِب  :كمن
األرض ٱبرجكم ربكم كٰبشركم للحساب يوـ القيامة.
ً
ً ً
ً
دارا لبِب
 قاؿ ابن كثري  :كقولو تعاذل ( مٍنػ ىها ىخلى ٍقنىا يك ٍم ىكف ىيها نيعي يد يك ٍم ىكمٍنػ ىها ي٬بٍ ًر يج يك ٍم ىات ىرةن أ ٍ
يخىرل ) ٱبرب تعاذل أنو ٯبعل األرض ن
آدـ مدة ا٢بياة الدنيا ،فيها ٧بياىم كفيها ٩باهتم كقبورىم ،كمنها نشورىم ليوـ القيامة  .الذم ٯبمع هللا فيو األكلْب كاآلخرين،
كٯبازم كبل بعملو.
 قاؿ ابن عطية :حكم من هللا عز كجل أمضاه كجعلو حتمان يف رقاب العباد ٰبيوف يف األرض كٲبوتوف فيها كيبعثوف منها إذل
ا٢بشر أحياء كما أنشأ أكؿ خلق يعيده .

الفوائد :

ُ -رٞبة هللا علينا هبذه األرض  ،قاؿ تعاذل (أىىدل ىٍ٪بع ًل ٍاألىر ً
ىحيىاء ىكأ ٍىم ىوااتن ) .
ض ك ىفااتن  .أ ٍ
ٍ ى ٍ ى
ِ -أنو ما من ٨بلوؽ إال كيدفن يف األرض .
ّ-إثبات البعث كالنشور .

( اي ب ِِن آدـ قَ ْد أَنزلْنا علَي ُكم لِباسا يػوا ِري سوآتِ ُكم وِري ً ِ
ت َِّ
ِ
ك ِمن آاي ِ
اَّلل لَ َعلَّ ُه ْم يَ َّذ َّك ُرو َف
ى َذلِ َ
َ َ ََ
ك َخ ْيػ ٌر َذل َ ْ َ
َْ ْ َ
اس التَّػ ْق َو َ
َ َ َ ْ ْ َ ً َُ
شا َولبَ ُ
(. ) )ٕٙ
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[ األعراؼ . ] ِٔ :
----------ِ
اسا يُػ َوا ِري َس ْوآتِ ُك ْم
( َاي بَِِن َ
آد َـ قَ ْد أ َ
َنزلْنَا َعلَْي ُك ْم لبَ ً
فاللباس ا٤بذكور ىاىنا لسَب العورات -كىي السوآت
كالريش من التكمبلت كالزايدات.

شا ) ٲبًب تبارؾ كتعاذل على عباده ٗبا جعل ٥بم من اللباس كالريش
َوِري ً

ظاىرا  ،فاألكؿ من الضركرايت،
 ،كالرايش كالريش :ىو ما يتجمل بو ن

٠ بيت العورة سوأة ألنو يسوء صاحبها انكشافها.

 قاؿ ابن جرير" :الرايش" يف كبلـ العرب :األَثث ،كما ظهر من الثياب.

الزينة الزائد على ما يسَب العورة  ،كىو مستعار من ريش الطٌّب ألنٌو زينتو  ،كيقاؿ للباس
الريش لباس ٌ
 قاؿ ابن عا ور  :ك ٌ
الزينة ًرايش.
ٌ
 قاؿ الرازي  :الريش لباس الزينة ،استعّب من ريش الطّب ألنو لباسو كزينتو ،أم أنزلنا عليكم لباسْب :لباسان يوارم سوآتكم،
ً
اؿ) .
وىا ىكًزينىةن) كقاؿ ل(ىى يك ٍم فً ىيها ىٝبى ه
كلباسان يزينكم ،ألف الزينة غرض صحيح كما قاؿ (لتىػٍرىكبي ى
ىنزلٍنىا ىعلىٍي يك ٍم ) أم خلقنا لكم  ،كقيل ٌ :نزلنا أسبابو كآالتو .
 قاؿ الثعليب  :قولو تعاذل (اي بِب ءى ىاد ىـ قى ٍد أ ى
 قاؿ ادلاوردي  :فإف قيل  :فليس ذلك ٗبنزؿ من السماء ؟
فعنو جواابف :

أحدعلا  :أنو ٤با كاف ينبت من ا٤بطر الذم نزؿ من السماء صار كا٤بنزؿ من السماء  ،قالو ا٢بسن.

والثاين  :أف ىذا من بركات هللا  ،كالربكة تنسب إذل أهنا تنزؿ من السماء  ،كما قاؿ تعاذل ( كأىنزلٍنا ٍ ً
يد ) .
ا٢بىد ى
ى ىى
ىنزلٍنىا ىعلىٍي يك ٍم لًبىاسان ) يعِب ا٤بطر الذم ينبت القطن كالكتاف  ،كييقيم البهائم الذم منها األصواؼ
 قاؿ القرطيب  :قولو تعاذل ( أ ى
ىنزىؿ لى يك ٍم ًٌم ىن األنعاـ ىٜبىانًيىةى أ ٍىزىك واج ) .
األكابر كاألشعار ؛ فهو ٦باز مثل ( ىكأ ى
ك ى
كحواء  ،ليكوف مثاالن لغّبه.
كقيل  :ىذا اإلنزاؿ إنزاؿ شيء من اللباس مع آدـ ٌ
ىنزىؿ لى يك ٍم ًٌم ىن األنعاـ ىٜبىانًيىةى أ ٍىزىك واج ) أم خلق.
كقاؿ سعيد بن جبّب  ( :أىنٍػىزلٍنىا ىعلىٍي يك ٍم ) أم  :خلقنا لكم ؛ كقولو ( ىكأ ى
كقيل  :أ٥بمناكم كيفية صنعتو.
 قاؿ القرطيب  :قاؿ كثّب من العلماء  :ىذه اآلية دليل على كجوب سَب العورة ؛ ألنو قاؿ ( يوارل ىس ٍوءىاتً يك ٍم ) .
ِ
ى ) قيل  :اإلٲباف  ،كقيل  :العمل الصاحل  ،كقيل  :السمت ا٢بسن  ،كقيل  :خشية هللا .
اس التَّػ ْق َو َ
( َولبَ ُ
ك َخ ْيػ ٌر ) فيو كجهاف :
( ذَلِ َ
أحدعلا  :أنو راجع إذل لباس التقول كمعُب الكبلـ أف لباس التقول خّب من الرايش كاللباس  ،قالو قتادة كالسدم.
ً ً ً
ً
ً
ً
ك ) الذم
اس التَّػ ٍقول )  ،مث قاؿ ( ذىل ى
والثاين  :أنو راجع إذل ٝبيع ما تقدـ من ( قى ٍد أ ى
ىنزلٍنىا علىي يك ٍم لبىاسان ييوارم ىس ٍوءىات يكم ىكريشان ىكلبى ي
ذكرتو ىو ىخٍيػهر ) كلو.
ت َِّ
ِ
ك ِمن آاي ِ
اَّلل ) الدالة على فضلو كرٞبتو على عباده .
( ذَل َ ْ َ
( لَ َعلَّ ُه ْم يَ َّذ َّك ُرو َف ) يعِب لعلهم يذكركف نعمتو عليهم فيشكركهنا.
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 .
ٕ -ينبغي تذكر نعم هللا لنقوـ بشكرىا .
ِ
ِ
آد َـ الَ يَػ ْفتِنَػنَّ ُك ُم َّ
اس ُه َما لِ ُِرييَػ ُه َما َس ْوآهتِِ َما إِنَّوُ يَػ َرا ُك ْم ُى َو َوقَبِيلُوُ ِم ْن
( َاي بَِِن َ
الش ْيطَا ُف َك َما أَ ْخ َر َج أَبَػ َويْ ُكم ّم َن ا ْجلَن َِّة يَنز ُ
ِع َع ْنػ ُه َما لبَ َ
ث الَ تَػرونَػهم إِ ََّّ جعلْنا َّ ِ
اط ِ ِ ِ
ين الَ يُػ ْؤِمنُو َف (. ) )ٕٚ
َح ْي ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ
الشيَ َ
ني أ َْوليَاء للَّذ َ
[ األعراؼ . ] ِٕ :
----------آد َـ الَ يَػ ْفتِنَػنَّ ُك ُم َّ
الش ْيطَا ُف َك َما أَ ْخ َر َج أَبَػ َويْ ُكم ِّم َن ا ْجلَن َِّة ) أم ال يصرفنٌكم الشيطاف عن ال ًٌدين ؛ كما فًب أبويكم
( َاي بَِِن َ
ابإلخراج من ا١بنة.

٧بذرا بِب آدـ من إبليس كقبيلو ،كمبيننا ٥بم عداكتو القدٲبة أليب البشر آدـ يف سعيو يف
 قاؿ ابن كثري  :يقوؿ تعاذل ن
إخراجو من ا١بنة الٍب ىي دار النعيم ،إذل دار التعب كالعناء ،كالتسبب يف ىتك عورتو بعدما كانت مستورة عنو ،كما ىذا إال عن
ً
َّخ يذكنىو كذي ًريػَّتىو أىكلًياء ًمن د ًكين كىم لى يكم ع يد ّّك بًٍئ ً ً ً
ْب بى ىدال ) .
عداكة أكيدة ،كىذا كقولو تعاذل ( أىفىػتىػت ي ى ٌ ي ٍ ى ى ٍ ي ى ي ٍ ٍ ى
س للظَّالم ى
ى
 قاؿ الرازي  :اعلم أف ا٤بقصود من ذكر قصص األنبياء عليهم السبلـ حصوؿ العربة ٤بن يسمعها  ،فكأنو تعاذل ٤با ذكر قصة
آد ىـ
آدـ كبْب فيها شدة عداكة الشيطاف آلدـ كأكالده أتبعها أبف حذر أكالد آدـ من قبوؿ كسوسة الشيطاف فقاؿ ( يى َّذ َّكيرك ىف اي بِب ى
ً
ىخىر ىج أىبىػ ىويٍ يكم ٌم ىن ا١بنة ) كذلك ألف الشيطاف ٤با بلغ أثر كيده كلطف كسوستو كشدة اىتمامو إذل أف
الى يىػ ٍفتنىػنَّ يك يم الشيطاف ىك ىما أ ٍ
قدر على إلقاء آدـ يف الزلة ا٤بوجبة إلخراجو من ا١بنة فبأف يقدر على أمثاؿ ىذه ا٤بضار يف حق بِب آدـ أكذل.
فبهذا الطريق حذر تعاذل بِب آدـ ابالحَباز عن كسوسة الشيطاف فقاؿ ( الى يىػ ٍفتًنىػنَّ يك يم الشيطاف) فيَبتب عليو أف ال تدخلوا ا١بنة
كما فًب أبويكم  ،فَبتب عليو خركجهما منها كأصل الفتوف عرض الذىب على النار كٚبليصو من الغش.
ِ
اس ُه َما لِ ُِرييَػ ُه َما َس ْوآهتِِ َما ) أم  :ينزع عنهما اللباس لتظهر العورات .
( يَنزِعُ َع ْنػ ُه َما لبَ َ
ً
اس يه ىما ) حاؿ  ،أم أخرجهما انزعان لباسهما كأضاؼ نزع اللباس إذل الشيطاف كإف
 قاؿ الرازي  :قولو تعاذل ( يىن ًز ي
ع ىعٍنػ يه ىما لبى ى
دل يتوؿ ذلك  ،ألنو كاف بسبب منو  ،فأسند إليو كما تقوؿ أنت فعلت ىذا ؟ ٤بن حصل منو ذلك الفعل بسبب.
كإف دل يباشره  ،ككذلك ٤با كاف نزع لباسهما بوسوسة الشيطاف كغركره أسند إليو.

 اختلفوا يف اللباس الذم نزع منهما فقاؿ بعضهم إنو النور  ،كبعضهم التقى  ،كبعضهم اللباس الذم ىو ثياب ا١بنة كىذا
القوؿ أقرب  ،ألف إطبلؽ اللباس يقتضيو  ،كا٤بقصود من ىذا الكبلـ  ،أتكيد التحذير لبِب آدـ  ،ألنو ٤با بلغ أتثّب كسوسة
الشيطاف يف حق آدـ مع جبللة قدره إذل ىذا ا٢بد فكيف يكوف حاؿ آحاد ا٣بلق .
يسره أف يراه يف حالة سوء كفظاعة.
 قاؿ ابن عا ور  :كيف اآلية إشارة إذل أ ٌف ٌ
الشيطاف يهتم بكشف سوأة ابن آدـ ألنٌو ٌ
ث الَ تَػ َرْونَػ ُه ْم ) يعِب  :كونوا اب٢بذار منو  ،فإنو يراكم ىو أم إبليس كجنوده من الشياطْب من
( إِنَّوُ يَػ َرا ُك ْم ُى َو َوقَبِيلُوُ ِم ْن َح ْي ُ
حيث ال تركهنم.
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ث الى تىػىرٍكنىػ يه ٍم ) فيو كجهاف :
 قاؿ ادلاوردي  :قولو تعاذل ( إًنَّوي يىػىرا يك ٍم يى ىو ىكقىبًيليوي ًم ىن ىحٍي ي
أحدعلا  :قومو  ،كىو قوؿ ا١بمهور.

والثاين  :جيليوي  ،قالو السدم.
ث الى تىػىرٍكنػى يه ٍم ) ىذه ا١بملة تعليل ٤با قبلها  ،مع ما تتضمنو من ا٤ببالغة يف
 قاؿ الشوكاين  :قولو ( إًنَّوي يىػىرا يك ٍم يى ىو ىكقىبًيليوي ًم ٍن ىحٍي ي
ٙبذريهم منو  ،ألف من كاف هبذه ا٤بثابة يرل بِب آدـ من حيث ال يركنو  ،كاف عظيم الكيد  ،ككاف حقيقان أبف ٰبَبس منو أبلغ
احَباس .
( إِ ََّّ جعلْنا َّ ِ
اط ِ ِ ِ
ين الَ يُػ ْؤِمنُو َف ) أم  :إف جعلنا الشياطْب أعواانن كقرانء للكافرين .
ََ َ
الشيَ َ
ني أ َْوليَاء للَّذ َ
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 .
شاء أَتَػ ُقولُو َف علَى َِّ
( وإِ َذا فَػعلُواْ فَ ِ
اَّللُ أ ََم َرََّ ِهبَا قُ ْل إِ َّف َّ
ءَّ َو َّ
اَّلل َما الَ تَػ ْعلَ ُمو َف
اَّللَ الَ ََي ُْم ُر ِابلْ َف ْح َ
اح َ
آاب َ
َ
َ َ
شةً قَالُواْ َو َج ْد ََّ َعلَْيػ َها َ
(. ) )ٕٛ

[ األعراؼ . ] ِٖ :
----------( وإِذَا فَػعلُواْ فَ ِ
ءَّ َو َّ
اَّللُ أ ََم َرََّ ِهبَا ) قاؿ القرطيب  :الفاحشة ىنا يف قوؿ أكثر ا٤بفسرين طوافهم
اح َ
آاب َ
َ
شةً قَالُواْ َو َج ْد ََّ َعلَْيػ َها َ
َ
ابلبيت يعراةن.
 قاؿ ابن كثري  :قاؿ ٦باىد :كاف ا٤بشركوف يطوفوف ابلبيت عراة ،يقولوف :نطوؼ كما كلدتنا أمهاتنا .فتضع ا٤برأة على فرجها
النسعة ،أك الشيء كتقوؿ:
بعضو أك كلٌو  ...كما بىدا منو فبل أحلٌوي .
اليوـ ي
يبدك ي
ً
ً
اّللي أ ىىمىرىان ًهبىا ) .
آابءى ىان ىك َّ
فأنزؿ هللا تعاذل ( ىكإ ىذا فىػ ىعليوا فىاح ىشةن قىاليوا ىك ىج ٍد ىان ىعلىٍيػ ىها ى
يشا -ال يطوفوف ابلبيت يف ثياهبم الٍب لبسوىا ،يتأكلوف يف ذلك أهنم ال يطوفوف يف ثياب عصوا
قلت :كانت العرب -ما عدا قر ن
ثواب طاؼ فيو ،كمن معو ثوب جديد طاؼ فيو مث
هللا فيها ،ككانت قريش -كىم ا٢بي ٍمس -يطوفوف يف ثياهبم ،كمن أعاره أٞبسي ن
ايان .كرٗبا كانت امرأة فتطوؼ عراينة ،فتجعل
ثواب ،طاؼ عر ن
ثواب ن
جديدا كال أعاره أٞبسي ن
يلقيو فبل يتملكو أحد ،فمن دل ٯبد ن
على فرجها شيئنا يسَبه بعض الشيء كتقوؿ:
بدا منو فبل أحلٌوي .
بعضو أك كلٌو  ...كما ى
اليوـ ي
يبدك ي
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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ً
ً
اّللي أ ىىمىرىان
آابءى ىان ىك َّ
آابئهم مستند إذل أمر من هللا كشرع ،فأنكر هللا تعاذل عليهم ذلك ،فقاؿ ( ىكإ ىذا فىػ ىعليوا فىاح ىشةن قىاليوا ىك ىج ٍد ىان ىعلىٍيػ ىها ى
ًهبىا ) فقاؿ تعاذل نردا عليهم:
 فا٤براد ابلفاحشة  :ما كانوا يفعلونو ابلطواؼ حوؿ الكعبة عراة  ،كىذا اختيار ابن جرير .
 قاؿ ادلاوردي  :قولو عز كجل ( كإً ىذا فىػعليواٍ فى ً
اح ىشةن قىاليواٍ ىك ىج ٍد ىان ىعلىٍيػ ىها ءى ىاَبءى ىان ) .
ى ى
يف ىذه اآلية ثبلثة أقاكيل :
أحدىا  :أهنا كردت يف العرب الذين كانوا يطوفوف عراة  ،كالفاحشة الٍب فعلوىا كشف العورة  ،كىذا قوؿ أكثر ا٤بفسرين.

 قاؿ اخلازف قولو تعاذل ( اي بِب آدـ ال يفتننكم الشيطاف كما أخرج أبويكم من ا١بنة ) قيل  :ىذا خطاب للذين كانوا
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
 فائدة  :إذا ذكر هللا مقالة أحد  ،فإف هللا يذكر معها أك قبلها أك بعدىا ما يدؿ على بطبلهنا .
قاؿ تعاذل ( ىسيىػ يقوليو ىف ثىىبلثىةه َّرابً يع يهم ىكٍلبيػ يهم كيىػ يقوليو ىف ٟبىٍسةه ىس ًاد يس يهم ىكٍلبيػ يهم ر ٍٝبان ًابلٍغىٍي ً
ب ىكيىػ يقوليو ىف ىسٍبػ ىعةه ىك ىَث ًمنيػ يه ٍم ىكٍلبيػ يه ٍم قيل َّرًٌيب أ ٍىعلى يم
ٍ
ٍ
ٍى
ٍى
ى
بًعًدَّهتًًم َّما يىػ ٍعلى يم يه ٍم ) .
ً
كقاؿ تعاذل ( كقىاليواٍ لىن ٛبىى َّسنا النَّار إًالَّ أ َّىايمان َّمعدكد نة قيل أ َّىٚب ٍذ يُت ًعند ً
اّللً ىما الى
اّلل ىع ٍهدان فىػلىن ٱبيٍل ى
اّللي ىع ٍه ىدهي أ ٍىـ تىػ يقوليو ىف ىعلىى ٌ
ف ٌ
ٍي ى ٍ ى ٍ ى ٌ
ى ي
ى
تىػ ٍعلى يمو ىف ) .
( قُ ْل ) أم :قل اي دمحم ٤بن ادعى ذلك .
( إِ َّف َّ
شاء ) أم :ىذا الذم تصنعونو فاحشة منكرة ،كهللا ال أيمر ٗبثل ذلك .
اَّللَ الَ ََي ُْم ُر ِابلْ َف ْح َ
( أَتَػ ُقولُو َف علَى َِّ
اَّلل َما الَ تَػ ْعلَ ُمو َف ) أم :أتسندكف إذل هللا من األقواؿ ما ال تعلموف صحتو.
َ
الفوائد :

ُٙ -برمي كشف العورة يف الطواؼ كغّب الطواؼ .
ِ -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 .
ِ
ِ ِ ِ
وى ُكم ِعن َد ُك ِل مس َِب ٍد وا ْد ُعوهُ ُسلْلِ ِ
ودو َف () )ٕٜ
ين َك َما بَ َدأَ ُك ْم تَػ ُع ُ
صَ
يمواْ ُو ُج َ ْ
َّْ َ
( قُ ْل أ ََم َر َرِّّب ِابلْق ْسط َوأَق ُ
ني لَوُ ال ّد َ
[ األعراؼ . ] ِٗ :
---------( قُ ْل أ ََم َر َرِّّب ِابل ِْق ْس ِط ) أم :ابلعدؿ كاالستقامة .
ِ
وى ُك ْم ِعن َد ُك ِّل َم ْس َِب ٍد ) أم :أمركم ابالستقامة يف عبادتو يف ٧با٥با ،كىي متابعة ا٤برسلْب ا٤بؤيدين اب٤بعجزات فيما
يمواْ ُو ُج َ
( َوأَق ُ
أخربكا بو عن هللا تعاذل كما جاءكا بو عنو من الشرائع .
قيل  :ا٤براد استقباؿ القبلة عند الصبلة .
كقيل  :ا٤براد اإلخبلص هلل  ،بتوحيده سبحانو .
ِ
( وا ْد ُعوهُ ُسلْلِ ِ
ين ) أم  :كابإلخبلص لو يف عبادتو ،فإنو تعاذل ال يتقبل العمل حٌب ٯبمع ىذين الركنْب :أف يكوف
صَ
َ
ني لَوُ ال ّد َ
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خالصا من الشرؾ.
صو نااب مواف نقا للشريعة ،كأف يكوف ن

 قاؿ ابن عا ور  :ال ٌدعاء يف قولو ( كادعوه ٨بلصْب لو الدين ) ٗبعُب العبادة أم اعبدكه كقولو ( إف الذين تدعػ ػ ػ ػوف من دكف
هللا ) .

الشيء من ٨بالطة غّبه  ،كال ٌدين ٗبعُب الطٌاعة من قو٥بم دنت لفبلف أم أطعتو.
كاإلخبلص ٛبحيض ٌ

 اإلخبلص أف ٱبلص العبد دينو  ،كعملو هلل تعاذل فبل يشرؾ يف دينو كال يرائي بعملو .
كاألدلة على كجوب اإلخبلص كثّبة .
ً
ًو
ًً ً ً
ً
ًً
ودك ىف ) .
ين ىك ىما بى ىدأى يك ٍم تىػ يع ي
وى يك ٍم عٍن ىد يك ًٌل ىم ٍسجد ىك ٍاد يعوهي ٨بيٍلص ى
يموا يك يج ى
ْب لىوي ال ٌد ى
قاؿ تعاذل ( قي ٍل أ ىىمىر ىرًٌيب ابلٍق ٍسط ىكأىق ي
ً
كقاؿ تعاذل (فى ٍادعوا َّ ً ً
ين ىكلىٍو ىك ًرىه الٍ ىكافًيرك ىف ) .
ي
اّللى ٨بيٍلص ى
ْب لىوي ال ٌد ى
ً
كقاؿ تعاذل ( إً َّان أىنٍػزلٍنا إًلىيك الٍ ًكتاب ًاب ٍ٢ب ًق فىاعب ًد َّ ً
ين ) .
ى ى ٍ ى ى ى ى ٌ ٍي
اّللى ٨بيٍلصان لىوي ال ٌد ى
اّللى أ ٍىعبي يد ٨بيٍلًصان لىوي ًد ًيِب ) .
كقاؿ تعاذل ( قي ًل َّ
ً
ت أى ٍف أ ٍىعبي ىد هللا ٨بيٍلًصان لَّوي الدين ) .
كقاؿ تعاذل ( قي ٍل إين أيمٍر ي
صْب لىو ال ًٌدين ٍ ً ً
ً
ًً
ً ًَّ
ْب ) .
كقاؿ تعاذل ( يى ىو ٍ
ب الٍ ىعالىم ى
ا٢بى ٍم يد َّّلل ىر ًٌ
ا٢بى ُّي ال إلىوى إال يى ىو فى ٍاد يعوهي ٨بيٍل ى ي ى
كقاؿ  ( 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 ً
عمل عمبلن أشرؾ فيو معي غّبم تركتو كشرىكو ) ركاه مسلم .
أخوؼ ما أخاؼ عليكم الشرؾ األصغر ؟ قالوا  :كما الشرؾ األصغر ؟ قاؿ :
كعن ٧بمود بن لبيد  .أف رسوؿ هللا  قاؿ ( إف
ى
الرايء  ،يقوؿ هللا عز كجل إذا جزل الناس أبعما٥بم  :اذىبوا إذل الذين كنتم تراءكف يف الدنيا فانظركا ىل ٘بدكف عندىم جزاء )
ركاه أٞبد .
 ولإلخالص فضائل :
أوالً  :أنو سبب دلغفرة الذنوب .
كالدليل  :قصة ا٤برأة الزانية الٍب سقت الكلب فغفر هللا ٥با "كالقصة عند البخارم كمسلم.
قاؿ ابن القيم رٞبو هللا  :فتأمل ما قاـ يف قلبها من حقائق اإلٲباف كالعبودية يف ىذه اللحظة فمنها  :أهنا دل تعملو ابتغاء األجر
من أحد ألهنا تعطي كلبان فبل تنتظر منو جزاء أك شيئان  -كأنو دل يرىا أحد إال هللا كىذا يدؿ عليو ظاىر ا٢بديث  -أهنا أتعبت
نفسها يف سقايتها ٥بذا الكلب فنزلت يف البئر مع أهنا امرأة مث ملئت خفها اب٤باء كٞبلتو بفيها مث سقت ىذا الكلب ا٢بقّب ،
فتأمل ما قاـ يف قلبها من أسرار اإلخبلص فعندما ٛبت ىذه ا٢بقائق يف قلبها ،أحرقت أنوار ىذا القدر من التوحيد ما تقدـ منها
من البغاء كالزان فغفر هللا ٥با .
اثنياً  :أنو يصرؼ الفتنو عن القلب .

قاؿ اإلماـ ابن تيميو ِف الفتاوى (ٔ : )ٙٓ/فبل تزكؿ الفتنة عن القلب إال إذا كاف دين العبد كلٌو هلل عز كجل .
كيوسف  ما ٪بى من فتنة ا٤برأة إال ابإلخبلص هلل تعاذل قاؿ تعاذل ( كذلك لنصرؼ عنو السوء كالفحشاء اًنو من عبادان
ا٤بخلصْب ) .
قاؿ ابن تيمية ِف الفتاوى (ٓٔ : )ٕٙٔ /فإف قوة إخبلص يوسف عليو السبلـ كخشيتو من هللا عز كجل كاف أقول من ٝباؿ
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امرأة العزيز كحسنها كحبو ٥با .
اثلثاً  :أنو بو تكمل العبودية هلل تعاىل.

قاؿ اإلماـ ابن تيمية يف الفتاكل (َُ : ) ُٖٗ/ككلما قوم إخبلص العبد كملت عبوديتو .
ألف ابإلخبلص تقبل األعماؿ كترفع إذل هللا  ،ككلما قبل العمل ارتفعت ا٤بنزلة كالدرجة عند هللا تعاذل لذلك العبد ،ك٥بذا كاف من
أبرز صفات ا٤بقربْب كالسابقْب عند هللا ىو "إخبلصهم هلل" فباإلخبلص ارتفعوا عن الناس كأصبحوا يف أعارل عليْب .

رابعاً  :أنو سبب الستغناء القلب عن الناس .

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

خامساً  :أنو سبب دلضاعفة احلسنات .
قاؿ تعاذل (مثل الَّ ًذين يػٍن ًف يقو ىف أىموا ى٥بم ًيف سبً ًيل ًَّ
اّلل ي ً
و
وً
و
ف لً ىم ٍن
ت ىسٍب ىع ىسنىابً ىل ًيف يك ًٌل يسٍنػبيػلىة مائىةي ىحبَّة ىك َّي ي ى
اّلل ىك ىمثى ًل ىحبَّة أىنٍػبىػتى ٍ
ضاع ي
ٍ ى يٍ ى
ىى ي ى ي
يى ىشاءي) .
اّلل ي ً
ف لً ىم ٍن يى ىشاءي ) أم ٕ :بسب إخبلصو يف عملو .
(ك َّي ي ى
ضاع ي
قاؿ ابن كثري  :كقولو ىهنا ى
كقاؿ  ( كا٢بسنة بعشر أمثا٥با إذل سبعمائة ضعف  ) ...ركاه البخارم .
قاؿ ابن رجب  :كمضاعفة األجر ٕبسب كماؿ اإلسبلـ ،كبكماؿ كقوة اإلخبلص يف ذلك العمل .

كقاؿ  ( صبلة الرجل تطوعان حيث ال يراه الناس تعدؿ صبلتو على أعْب الناس ٖبمس كعشرين درجو ) ركاه ابن ماجو
كصححو األلباين .
سادساً  :أنو سبب لقبوؿ الدعاء وتفريج الكرب .
كالدليل على ذلك :قصة الثبلثة الذين دخلوا الغار كفيها أهنم قالوا( :اللهم إف كنا فعلنا ذلك ابتغاء كجهك ،فافرج عنا ما ٫بن فيو
ففرج هللا عنهم) كالقصة معركفو كىي عند البخارم كمسلم .
سابعاً  :أنو سبب للنصر على األعداء .
٢بديث سعد  قاؿ :قاؿ  ( إ٭با ينصر هللا ىذه األمة بضعيفها ،بدعوهتم كصبلهتم كإخبلصهم ) .
اثمناً  :أنو ينَبي العبد من النار يوـ القيامة .

لقوؿ النيب  ( فإف هللا حرـ على النار من قاؿ ال إلو إال هللا يبتغي هبا كجو هللا ) ركاه البخارم .

قاؿ ابن تيمية ِف الفتاوى (ٓٔ : )ٕٙٔ/فإف اإلخبلص ينفي أسباب دخوؿ النار ،فمن دخل النار من القائلْب ال إلو إال هللا،
فإف ذلك دليل على أنو دل ٰبقق إخبلصها احملرـ لو على النار .
َسعاً  :سبب للنَباة من كيد الشيطاف .
ً ً
ض كألي ٍغ ًويػنػَّهم أ ٍ ً
ً
قاؿ تعاذل ( قى ىاؿ ر ً ً
ً
ْب ) .
ْب  .إًالَّ عبى ىاد ىؾ مٍنػ يه يم الٍ يم ٍخلىص ى
ىٝبىع ى
ىٌ
ب ٗبىا أى ٍغ ىويٍػتىًِب أل ىيزيٌنى َّن ى٥بيٍم ًيف األ ٍىر ً ى ى ي ٍ
ً
ً
ً
ً
ً
َّك من الٍمنظى ًرين (َٖ) إً ىذل يػوـ الٍوقٍ ً
ً
ً
ً ً
ت الٍ ىم ٍعليوـ (ُٖ) قى ىاؿ
كقاؿ تعاذل ( قى ىاؿ ىر ٌ
ب فىأىنظ ٍرين إ ىذل يىػ ٍوـ يػيٍبػ ىعثيو ىف (ٕٗ) قى ىاؿ فىإن ى ى ي ى
ىٍ ى
ً ً
فىبًعًَّزتًك ىألي ٍغ ًويػنػَّهم أ ٍ ً
ً
ْب ) .
ى
ْب (ِٖ) إًَّال عبى ىاد ىؾ مٍنػ يه يم الٍ يم ٍخلىص ى
ىٝبىع ى
ى يٍ
 أقواؿ ِف اإلخالص :
عود نفسو العمل ٥بواه
عود نفسو العمل هلل دل يكن عليو أشق من العمل لغّبه  ،كمن ٌ
قاؿ ابن القيم ِف عدة الصابرين  :من ٌ
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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 .
وقاؿ ِف ادلدارج  :ك٩با ٱبلصو من طلب العوض  :علمو أبنو عبد ٧بض كالعبد ال يستحق على خدمتو لسيده عوضا كال أجرة إذ
ىو ٱبدمو ٗبقتضى عبوديتو .

قاؿ الربيع بن خثيم  :كل ما ال يراد بو كجو هللا يضمحل .

وقاؿ ابن ادلبارؾ  :ما رأيت أحدان ارتفع مثل مالك ،ليس لو كثّب صبلة كال صياـ ،إال أف تكوف لو سريرة .

قاؿ ابن قدامة  :كاعلم أف أكثر الناس إ٭با ىلكوا ٣بوؼ مذمة الناس  ،كحب مدحهم  ،فصارت حركاهتم كلها على ما يوافق
رضى الناس  ،رجاء ا٤بدح  ،كخوفان من الذـ  ،كذلك من ا٤بهلكات .
كقاؿ  :كدل يزؿ ا٤بخلصوف خائفْب من الرايء ا٣بفي  ،ٯبتهدكف يف ٨بادعة الناس عن أعما٥بم الصا٢بة  ،كٰبرصوف على إخفائها
أعظم ما ٰبرص الناس على إخفاء فواحشهم  ،كل ذلك رجاء أف ٱبلص عملهم ليجازيهم هللا تعاذل يف القيامة إبخبلصهم .
كقاؿ  :كمن الدكاء النافع ( يف عبلج الرايء ) أف يعود نفسو إخفاء العبادات  ،كإغبلؽ األبواب دكهنا  ،كما نغلق األبواب دكف
الفواحش  ،فإنو ال دكاء يف الرايء مثل إخفاء األعماؿ ٨ ( .بتصر منهج القاصدين ) .

وكاف عمر يقوؿ  :اللهم اجعل عملي صا٢با كاجعلو لوجهو خالصان كال ٘بعل ألحد فيو شيئان .

قاؿ ابن ا١بوزم  :فمن أصلح سريرتو فاح عبّب فضلو  ،كعبقت القلوب بنشر طيبو  ،فاهللى هللاى يف السرائر  ،فإنو ما ينفع مع
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 .
كقاؿ  :فاعلم أف ترؾ النظر إذل ا٣بلق  ،ك٧بو ا١باه من قلوهبم ابلعمل  ،كإخبلص القصد  ،كسَب ا٢باؿ  ،ىو الذم رفع من رفع .
كقاؿ  :إ٭با يتعثر من دل ٱبلص  ،كإ٭با ٲبتنع اإلخبلص ٩بن ال ييراد .
كقاؿ مالك بن دينار  :كقولوا ٤بن يكن صادقان ال يتعُب .
كعبلمة ا٤بخلص  :أف يكوف يف جلوتو كخلوتو  ،كرٗبا تكلف بْب الناس التبسم كاالنبساط  ،لينمحي عنو اسم الزاىد .

كاف الشافعي يقوؿ  :كددت أف الناس تعلموا ىذا العلم كدل ينسب رل منو شيء .
ودو َف ) ًيف ى ًذهً ٍاآلي ًة الٍ ىك ًرٲبىًة لًٍلعلىم ًاء كجه ً
اف ًم ىن التَّػ ٍف ًس ًّب :
( َك َما بَ َدأَ ُك ْم تَػ ُع ُ
ى
ي ى ى ٍى
ى
و
و
ً
ىف معُب ىكما ب ىدأى يكم تىػعودك ىف أىم  :ىكما سبق لى يكم ًيف عًٍل ًم ًَّ ً
ً
اّلل م ٍن ىس ىع ىادة أ ٍىك ىش ىق ىاكة  ،فىًإنَّ يك ٍم تىص يّبك ىف إًلىٍيو  ،فى ىم ٍن ىسبى ىق لىوي
ْاألَ َّو ُؿ  :أ َّ ى ٍ ى ى ى ٍ ي ي ٍ
ى ىى ى ٍ
ً
الٍعًٍلم ًأبىنَّو سعًي هد صار إً ىذل َّ ً
ً
الش ىق ىاكةً  ،ىكيى يد ُّؿ ً٥بىىذا الٍ ىو ٍج ًو قىػ ٍوليوي بىػ ٍع ىدهي ( فى ًري نقا ىى ىدل
ص ىار إً ىذل َّ
الس ىع ىادة  ،ىكمن ىسبى ىق لىوي الٍعٍل يم ًأبىنَّوي ىشق ّّي ى
ي ي ى
ىى
َّبللىةي ) كىو ظى ً
اىهر ىك ىما تىػىرل .
ىكفى ًري نقا ىح َّق ىعلىٍي ًه يم الض ى
ىيى
ً ً ً
ً
اذل ( يى ىو الَّ ًذم ىخلى ىق يك ٍم فى ًمٍن يك ٍم ىكافًهر ىكًمٍن يك ٍم يم ٍؤًم هن ) .
ضا قىػ ٍوليوي تىػ ىع ى
ىكم ىن ٍاآل ىايت الدَّالَّة ىعلىٍيو أىيٍ ن
ؼ إً ىذل ش ًق وي  ،كسعً و
كقىػوليو  ( :كلً ىذلًك خلى ىقهم  ) ..أىم كلً ىذلًك ًاالختً ىبل ً
يد ىخلى ىق يه ٍم .
ٍى ى ٍ
ى ٌ ىى
ى ٍ ي ى ى ى يٍ
ً
ً
ً
ال َْو ْجوُ الث ِ
َّاين  :أ َّ
يخىرل  ،ىكيىػٍبػ ىعثي يك ٍم
ىم ىك ىما ىخلى ىق يك ٍم أ َّىكنال  ،ىكىدلٍ تى يكونيوا ىشٍيػئنا  ،فىًإنَّوي ييعي يد يك ٍم ىمَّرةن أ ٍ
ىف ىم ٍع ىُب قىػ ٍولو ( ىك ىما بى ىدأى يك ٍم تىػ يع ي
ودك ىف ) أ ٍ
ً
ً ً ً
ً
يما .
م ٍن قيػبيوًريك ٍم أ ٍ
ىحيىاءن بىػ ٍع ىد أى ٍف مت ٍُّم ىكصٍريٍُت عظى ناما ىرم ن
ً
ً
يدهي ىك ٍع ندا ىعلىٍيػنىا ) .
ت الدَّالَّةي ىعلىى ىى ىذا الٍ ىو ٍج ًو ىكثً ىّبةه جدِّا  ،ىك ىق ٍول ًو ( ىك ىما بى ىدأٍ ىان أ َّىكىؿ ىخٍل وق نيعً ي
ىك ٍاآل ىاي ي
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يدهي ) .
ىكقىػ ٍولًًو ( ىكيى ىو الَّ ًذم يىػٍب ىدأي ٍ
ا٣بىٍل ىق يمثَّ ييعً ي
ىكقىػ ٍولًًو تعاذل ( قي ٍل يٍٰبيً ىيها الَّ ًذم أىنٍ ىشأ ىىىا أ َّىكىؿ ىمَّرةو ) .
ً
ك ًمن ٍاآلاي ً
ً
كقىػولًًو تعاذل ( اي أىيػُّها النَّاس إً ٍف يكٍنػتيم ًيف ري و ً
و ً
ً ً
ت.
ٍ ىٍ
ى ى
ب م ىن الٍبىػ ٍعث فىإ َّان ىخلى ٍقنىا يك ٍم م ٍن تيػىراب ) إ ىذل ىغ ًٍّب ذىل ى ى ى
ىٍ
ي
الفوائد :
ُ-أف هللا أيمر ابلعدؿ .
ِٙ -برمي الظلم .
ّ -كجوب توحيده كإفراده ابلعبادة .
ْ-كجوب اإلخبلص يف ٝبيع العبادات .
ٓ-إثبات البعث .
وف َِّ
الضالَلَةُ إِنَّػهم َّاُتَ ُذوا َّ ِ
اطني أَولِياء ِمن ُد ِ
( فَ ِري ًقا َى َدى َوفَ ِري ًقا َح َّق َعلَْي ِه ُم َّ
سبُو َف أَنَّػ ُهم ُّم ْهتَ ُدو َف (ٖٓ) ) .
الشيَ َ ْ َ
ُُ
اَّلل َوَْػل َ
[ األعراؼ . ] َّ :
---------( فَ ِري ًقا َى َدى َوفَ ِري ًقا َح َّق َعلَْي ِه ُم َّ
الضالَلَةُ ) أم  :ى ػ ػػدل فريقان منكم كأضل فريقان منكم  ،كىو الفعاؿ ٤با يريد ال ييسأؿ عما يفعل
.

 كيف ىذا أف الناس ينقسموف إذل قسمْب مهتد كضاؿ  ،فعلى ا٤بسلم أف يسأؿ هللا ا٥بداية .
قاؿ تعاذل ( ً
اىدنىػ ػػا ً
الصىرا ىط ا٤بستى ًق ىيم ) .
ٌ
ي
كقاؿ  ( اللهم إين أسألك ا٥بدل كالتقى كالعفاؼ كالغُب ) ركاه مسلم .
كقاؿ  ( قاؿ تعاذل  :فاستهدكين أىدكم . ) ...
وف َِّ
( إِنَّػهم َّاُتَ ُذوا َّ ِ
اطني أَولِياء ِمن ُد ِ
اَّلل ) ىذا تعليل للفريق الذم حقت عليهم الضبللة  ،أم  :اٚبذكا الشياطْب نصراء
الشيَ َ ْ َ
ُُ
ً
ً
ً
من دكف هللا  ( ،كمن يػت ً
َّخذ الشَّيطىا ىف كليان ًمن د ً
اّلل فىػ ىق ٍد ىخ ًسىر يخ ٍسىراانن يمبًينان ) فحْب انسلخوا من كالية الرٞبن ،كاستحبوا كالية
كف َّ
ٍ ىٌ ٍ ي
ىى ٍ ى
الشيطاف ،حصل ٥بم النصيب الوافر من ا٣بذالف ،كككلوا إذل أنفسهم فخسركا أشد ا٣بسراف .
سبُو َف أَنَّػ ُهم ُّم ْهتَ ُدو َف ) أم  :يظنوف أهنم على بصّبة كىدايػػة .
( َوَْػل َ
 قاؿ السعدي  :ألهنم انقلبت عليهم ا٢بقائق  ،فظنوا الباطل حقان كا٢بق ابطبلن  ،كيف ىذه اآلايت دليل على أف األكامر

كالنواىي اتبعة للحكمة كا٤بصلحة ،حيث ذكر تعاذل أنو ال يتصور أف أيمر ٗبا تستفحشو كتنكره العقوؿ  ،كأنو ال أيمر إال ابلعدؿ
كمنًٌو ،كأف الضبللة ٖبذالنو للعبد ،إذا توذل ٔ -بهلو كظلمو  -الشيطا ىف،
كاإلخبلص  ،كفيو دليل على أف ا٥بداية بفضل ٌ
اّلل ى
كتسبب لنفسو ابلضبلؿ ،كأف من حسب أنو و
مهتد كىو ّّ
ضاؿ ،أنو ال عذر لو ،ألنو متمكن من ا٥بدل ،كإ٭با أاته حسبانو من
ظلمو بَبؾ الطريق ا٤بوصل إذل ا٥بدل.
كف ًَّ
ً
اطْب أىكلًياء ًمن د ً
َّه ٍم يم ٍهتى يدك ىف ) .
قاؿ الشنقيطي  :قىػ ٍوليوي تىػ ىع ى
َّه يم َّاٚبى يذكا الشَّيى ى ٍ ى ى ٍ ي
اّلل ىكىٍٰب ىسبيو ىف أىنػ ي
اذل ( إًنػ ي
ً
ً
كف ًَّ
ً
ً
اطْب أىكلًياء ًمن د ً
اذل ًيف ىى ًذهً ٍاآليىًة الٍ ىك ًرٲبىًة  ،أ َّ
ف ىما
ْب تىػ ىع ى
اّلل  ،ىكًم ٍن تًٍل ى
يما يٱبىال ي
َّار َّاٚبى يذكا الشَّيى ى ٍ ى ى ٍ ي
ك الٍ يم ىو ىاالة طى ى
بىػ َّ ى
ىف الٍ يكف ى
اعتيػ يه ٍم ى٥بيٍم ف ى
ً
ك يىظينُّو ىف أىنٍػ يف ىس يه ٍم ىعلىى يى ندل .
ىشىر ىعوي َّ
اّللي تىػ ىع ى
اذل  ،ىكىم ىع ىذل ى
ً
ً
ىخ ىسير الن ً
آخىر  :أ َّ
اذل  ،ىكيى ىو قىػ ٍوليوي ىج َّل ىك ىع ىبل ( قي ٍل ىى ٍل نػينىػبًٌئي يك ٍم
َّاس ىع ىم نبل  ،ىكالٍعًيىاذي ًاب َّّللً تىػ ىع ى
ىف ىم ٍن ىكا ىف ىك ىذل ى
ك فىػ يه ىو أ ٍ
ىكبىػ َّ ى
ْب ًيف ىم ٍوض وع ى
َّ ً
ً
ا٢بىيىاةً ُّ
صٍنػ نعا ) .
ض َّل ىس ٍعييػ يه ٍم ًيف ٍ
ين ى
ًاب ٍأل ٍ
َّه ٍم يٍٰبسنيو ىف ي
الدنٍػيىا ىكيى ٍم ىٍٰب ىسبيو ىف أىنػ ي
ين أ ٍىع ىم ناال الذ ى
ىخ ىس ًر ى
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تىػٍنبًيوه :
ىف الٍ ىكافًر ىال يػٍنػ ىفعو ظىنُّو أىنَّو علىى ى ندل ؛ ًأل َّ ً
ًً
وص الٍ يقٍرآنًيَّةي تى يد ُّؿ ىعلىى أ َّ
ا٢بى ًٌق لىٍب نسا
الر يس يل ىدلٍ تىػٍتػيرٍؾ ًيف ٍ
ت ًهبىا ُّ
ىف ٍاألىدلَّةى الًٍَّب ىجاءى ٍ
ى ى يي ي ي ى ي
ىىذه الن ي
ُّص ي
ً
كىال شبػهةن  ،كلى ًك َّن الٍ ىكافًر لً ًشدَّةً تىػع ُّ ً ً
ًً
ً
س ًيف رابًع ًة النػَّها ًر ى١باجا ًيف الٍب ً
اط ًل ،
صبًو لٍل يك ٍف ًر ىال يى ىك ي
ى
ى
اد يػي ىف ٌكير ًيف ٍاألىدلَّة الًٍَّب ى ىي ىكالش ٍ
َّم ً ى ى ى ى ن
ى يٍ ى ى
ى
( أضواء البياف ) .
ىك ًعنىادان .

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 .
ِ
ِ
ت موا ِزينُوُ فَأُولَئِ َ َّ ِ
س ُهم ِِبَا
( َوال َْو ْز ُف يَػ ْوَمئِ ٍذ ا ْحلَ ُّق فَ َمن ثَػ ُقلَ ْ
ت َم َوا ِزينُوُ فَأ ُْولَئِ َ
ْ
ك الذ َ
ك ُى ُم ال ُْم ْفل ُحو َف (َ )ٛوَم ْن َخ َّف ْ َ َ
ين َخس ُرواْ أَن ُف َ
َكانُواْ ِِب َايتِنَا يَِّْلِ ُمو َف () )ٜ
[ األعراؼ . ] ٗ – ٖ :
--------------

( َوال َْو ْز ُف ) أم :لؤلعماؿ يوـ القيامة .
( يػومئِ ٍذ ا ْحل ُّق ) أم :ال يظلم تعاذل أحدا ،كما قاؿ تعاذل ( كنىضع الٍموا ًزين الٍ ًقس ى ً ً ً ً
س ىشٍيػئنا ىكإً ٍف ىكا ىف
َْ َ َ
ى ى ي ىى ى ٍ
ط ليىػ ٍوـ الٍقيى ىامة فىبل تيظٍلى يم نىػ ٍف ه
ً
ً
ًمثٍػ ىق ى و ً
ْب ) .
اؿ ىحبَّة م ٍن ىخٍرىد وؿ أىتىػٍيػنىا هبىا ىكىك ىفى بًنىا ىحاسبً ى
ً ً
ك حسنىةن ي ً
ً
يما ) .
اّللى ال يىظٍلً يم ًمثٍػ ىق ى
كقاؿ تعاذل ( إً َّف َّ
اؿ ىذ َّرةو ىكإً ٍف تى ي ى ى ي ى
ضاع ٍف ىها ىكيػي ٍؤت م ٍن لى يدنٍوي أ ٍ
ىجنرا ىعظ ن
يش وة ر ً و
ً
ً
َّت ىم ػ ػ ػ ػ ىوا ًزينيوي فىأ ُّيموي ىىا ًكيىةه  .ىكىما أ ٍىد ىر ىاؾ ىما ًىيى ٍو  .ىان هر
اضيىة  .ىكأ َّىما ىم ٍن ىخف ٍ
كقاؿ تعاذل ( فىأ َّىما ىم ٍن ثػى يقلى ٍ
ت ىمػ ػ ػ ػ ىوازينيوي فىػ يه ىو ًيف ع ى ى
ىح ًاميىةه ) .
ًو
ك يى يم الٍ يم ٍفلً يحو ىف  .ىكىم ٍن
كقاؿ تعاذل ( فىًإ ىذا نيًف ىخ ًيف ُّ
ت ىم ىوا ًزينيوي فىأيكلىئً ى
اب بىػٍيػنىػ يه ٍم يىػ ٍوىمئذ ىكال يىػتى ىساءىليو ىف  .فى ىم ٍن ثػى يقلى ٍ
الصوًر فىبل أىنٍ ىس ى
خفَّت موا ًزينو فىأيكلىئً َّ ً
ين ىخ ًسيركا أىنٍػ يف ىس يه ٍم ًيف ىج ىهن ىَّم ىخالً يدك ىف ) .
ى
ى ٍ ى ى يي
ك الذ ى
ت َم َوا ِزينُوُ ) أم  :فمن رجحت موازين أعمالو ابإلٲباف ككثرة ا٢بسنات .
( فَ َمن ثَػ ُقلَ ْ
ك ُى ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َف ) أم  :الناجوف غدان من العذاب  ،الفائزكف ٔبزيل الثواب .
( فَأ ُْولَئِ َ
ت َم َوا ِزينُوُ ) أم  :كمن خفت موازين أعمالو بسبب الكفر كاجَباح السيئات .
( َوَم ْن َخ َّف ْ
ِ
( فَأُولَئِ َ َّ ِ
س ُهم ) بسبب ما اقَبفوا من سيئات أدت هبم إذل سوء العقاب  ،كىو انر جهنم .
ْ
ك الذ َ
ين َخس ُرواْ أَن ُف َ
كأصل ا٣بسراف يف لغة العرب :ىو نقصاف ماؿ التاجر ،سواء كاف نقصان يف ربح ا٤باؿ ،أك نقصان يف رأس ا٤باؿ .
كا٣بسراف يف اصطبلح الشرع :ىو غنب اإلنساف يف حظوظو من ربو (جل كعبل)؛ ألف اإلنساف إذا يغنب يف حظوظو من ربو (جل
كعبل) فقد ىخ ًسىر ا٣بي ٍسىراف ا٤ببْب .
كقد أقسم هللا (جل كعبل)  -كىو أصدؽ من يقوؿ  -يف سورة كرٲبة من كتابو  -ككل سورة منو كرٲبة -أال كىي (سورة العصر)
أف ا٣بسراف ال ينجو منو إنساف كائنان ما كاف إال أبعماؿ معينة مبينة ،كذلك يف قولو (كالٍ ىع ٍ ً ً ً
نسا ىف لىًفي يخ ٍس ور) (إً َّف
ى
صر  .إ َّف اٍإل ى
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اإلنسا ىف) معناه :إف كل إنساف كائنان من كاف ( لىًفي خس ور ) (إًالَّ الَّ ًذين آمنيوا كع ًمليوا َّ ً ً
ً
لص ًٍرب)
اص ٍوا ًاب َّ
ى ى ىى
اص ٍوا ًاب ٍ٢بى ًٌق ىكتىػ ىو ى
الصا٢بىات ىكتىػ ىو ى
يٍ
ٍ ى
فهذا ا٣بسراف ال يينجي منو شيء أبدان كما أقسم عليو رب السماكات كاألرض إال اإلٲباف كاألعماؿ الصا٢بات ،كالتواصي اب٢بق،
كالتواصي ابلصرب ،ىذا الذم يينجي من ا٣بسراف.
كأكرب األدلة على خسراهنم أنفسهم :أهنم إف صاركا إذل النار أكرب يمٍن وية يتمنوهنا ،كأكرب غرض يطلبونو :ىو أف ٲبوتوا كتعدـ
ً
ك لًيىػ ٍق ً
اؿ إًنَّ يكم َّماكًثيو ىف ) .
ك قى ى
ض ىعلىٍيػنىا ىربُّ ى
أنفسهم فتصّب ال شيء؛ كلذلك يقولوف ( ىك ىان ىد ٍكا ىاي ىمال ي
ً
َّف ىعٍنػ يهم ًٌم ٍن ىع ىذ ًاهبىا
العظٍ ىمى الًٍَّب ى ىي ا٤بوت ال ٰبصلوهنا أبدان؛ ألف هللا يقوؿ ( الى يػي ٍق ى
ضى ىعلىٍي ًه ٍم فىػيى يموتيوا ىكالى يٱبىف ي
كلكن أمنيتهم ي
ً
ك ىٍ٪ب ًزم يك َّل ىك يفوور ) كيقوؿ (جل كعبل) يف الكافر ( كأيٍتً ًيو الٍمو ً
ً و
و
وت
ىك ىذل ى
ت من يك ًٌل ىم ىكاف ىكىما يى ىو ٗبىيًٌت ) ( فىًإ َّف لىوي ىج ىهن ىَّم الى ٲبىي ي
ى ى ىٍ ي
فً ىيها ىكالى ىٍٰبٓب ) .
( ِِبَا َكانُواْ ِِب َايتِنَا يَِّْلِ ُمو َف ) أم  :بسبب كفرىم كجحودىم َبايت هللا .

 ( ما ) ىنا مصدرية  ،كالباء سببية  ،يعِب خسركا أنفسهم بسبب كوهنم ظا٤بْب َبايتنا .
 كاآلايت ٝبع آية  ،كاآلية تطلق يف القرآف على معنيْب :

ادلعىن األوؿ  :اآلية الكونية القدرية  ( .فهي ٩با نشاىده ٩با ال يستطيع البشر أف ٱبلقوا مثلها ) .
كىي ما نصبو هللا ( جل كعبل ) ليدؿ بو خلقو على أنو الواحد األحد ا٤بستحق للعبادة  ،كالشمس كالسماء كاألرض ك٫بوىا ،
ككل ما يف الكوف من ٨بلوقات هللا شاىد بكماؿ هللا كقدرتو كعزتو كأنو ا٤بستحق للعبادة
ض كاختً ً
قاؿ تعاذل ( إ َّف ًيف خٍل ًق َّ ً
ًً
بلؼ اللٍَّي ًل كالنػ ى ً
ً َّ ً ً
اّللي ًم ىن
َّاس ىكىما أىنٍػىزىؿ َّ
الس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ً ى ٍ
ى
ى
َّهار ىكالٍ يفٍلك ال ًٍب ىٍ٘برم يف الٍبى ٍحر ٗبىا يىػٍنػ ىف يع الن ى
و
السم ًاء ًمن م واء فىأىحيا بًًو ٍاألىرض بػع ىد موًهتىا كب َّ ً ً
ص ًر ً
لسح ً
يف ًٌ
الس ىم ًاء ىك ٍاألىٍر ً
ض
ْب َّ
اب الٍ يم ىس َّخ ًر بىػ ٍ ى
ث ف ىيها م ٍن يك ًٌل ىدابَّة ىكتى ٍ
الرىاي ًح ىكا َّ ى
ٍى
ٍ ى ى ٍ ى ٍ ىى
َّ ى ٍ ى
ىآل و
ايت لًىق ٍووـ يىػ ٍع ًقليو ىف ) أم  :لعبلمات كاضحة جازمة قاطعة أبف من خلقها ىو رب ىذا الكوف  ،كىو ا٤بعبود كحده .
ا٤بعُب الثاين  :اآلية الشرعية الدينية  ،كآايت ىذا القرآف العظيم  ( .ال يستطيع البشر أف أيتوا ٗبثلو ) .
ً
ت ًَّ
ً
ً
كمنو قولو تعاذل (رسوالن يػٍتػليو علىي يكم آاي ً
آايتًًو ) .
اّلل ) كقولو تعاذل ( يى ىو الَّذم بىػ ىع ى
ث ًيف ٍاأل ٌيميًٌ ى
ْب ىر يسوالن مٍنػ يه ٍم يىػٍتػليو ىعلىٍي ًه ٍم ى
ىي ى ىٍ ٍ ى
ك٠بيت آايت ٝ ،بع آية  ،ألهنا عبلمة على صدؽ من جاء هبا .
 الكفر ابآلايت الكونية يكوف أبمور  :أف ٯبحد أف ا٣بالق سبحانو خلقها فيدعي أف الذم خلقها  ،أك أف يعتقد أف لو
شريكان يف خلقو  ،أك أف لو معينان يف خلقو .
كالكفر ابآلايت الشرعية إما ٔبحودىا  ،أك بتكذيبها  ،أك ابالستكبار كالعناد .
 أف الناس إذا كاف يوـ القيامة انقسموا إذل ثبلثة أقساـ :
قسم ترجح حسناهتم على سيئاهتم  ،فهؤالء ال يعذبوف كيدخلوف ا١بنة .
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
و
عاؿ مرتفع يركف النار كيركف ا١ب نة  ،يبقوف فيو ما شاء هللا كيف النهاية يدخلوف ا١بنة  ،كىذا من ٛباـ عدؿ هللا سبحانو كتعاذل أف أعطى
ترجحت حسناتو فهو من أىل ا١بنة  ،كمن ترجحت سيئاتو ع ٌذب يف النار إذل ما شاء هللا  ،كمن
كل إنساف ما يستحق  ،فمن ٌ
كانت حسناتو كسيئاتو متساكية فهو من أىل األعراؼ  ،لكنها -أم األعراؼ -ليست مستقران دائمان  ،كإ٭با ا٤بستقر :إما إذل ا١بنة ،
كإما إذل النار  ،جعلِب هللا كإايكم من أىل ا١بنة .

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

ً
ين الٍ ًق ٍس ىط لًيىػ ٍوًـ الٍ ًقيى ىام ًة ) .
قاؿ تعاذل ( ىكنى ى
ض يع الٍ ىم ىواز ى
ك يى يم الٍ يم ٍفلً يحو ىف ) .
ت ىم ىوا ًزينيوي فىأيكلىئً ى
كقاؿ تعاذل ( فى ىم ٍن ثىػ يقلى ٍ
كلقولو  ( كا٢بمد هلل ٛبؤل ا٤بيزاف  ) ..ركاه مسلم .
كلقولو  ( كلمتاف ثقيلتاف يف ا٤بيزاف  ،حبيبتاف إذل الرٞبن  ...سبحاف هللا كٕبمده  ،سبحاف هللا العظيم ) متفق عليو .

اثلثاً  :اختلف العلماء يف الذم يوزف على أقواؿ :

القوؿ األوؿ  :أف الذم يوزف األعماؿ نفسها .
كإذل ىذا ذىب ابن حزـ  ،كالطييب  ،كابن حجر .
قاؿ ابن حجر  :كالصحيح أف األعماؿ ىي الٍب توزف .
أ -للحديث السابق ( كا٢بمد هللا ٛبؤل ا٤بيزاف ) .
ب -ك٢بديث ( كلمتاف خفيفتاف على اللساف  ،ثقيلتاف يف ا٤بيزاف  :سبحاف هللا كٕبمده . ) ...
قالوا  :ىذاف ا٢بديثاف صرٰباف يف كزف األعماؿ أنفسها .
ج -كلقولو تعاذل ( كنىضع الٍموا ًز ً ً ً ً ً
اؿ ىحبَّ وة ًم ٍن ىخٍرىد وؿ أىتىػٍيػنىا ًهبىا ىكىك ىفى بًنىا
س ىشٍيئان ىكإً ٍف ىكا ىف ًمثٍػ ىق ى
ى ى ي ىى ى
ين الٍق ٍس ىط ليىػ ٍوـ الٍقيى ىامة فىبل تيظٍلى يم نىػ ٍف ه
ً
ْب ) .
ىحاسبً ى
القوؿ الثاين  :أف الذم يوزف العامل ( أم  :صاحب العمل ) .

أ٢ -بديث أيب ىريرة .أف رسوؿ هللا  قاؿ (إنو ليأيت الرجل العظيم السمْب يوـ القيامة ال يزف عند هللا جناح بعوضة).
ب -كلقولو  يف ابن مسعود ( إف ساقيو أثقل من جبل أحد يف ا٤بيزاف ) ركاه أٞبد .

متفق عليو

القوؿ الثالث  :أف الذم يوزف صحائف األعماؿ .
كإذل ىذا ذىب ابن عبد الرب  ،كالقرطيب .
٢بديث البطاقة كفيو (  ...كتوضع السجبلت يف كفة كالبطاقة يف كفة  ،فطاشت السجبلت كثقلت البطاقة  ،فبل يثقل مع اسم
هللا شيء ) ركاه الَبمذم .
القوؿ الرابع  :أف ا١بميع يوزف .
كإذل ىذا ذىب ابن كثّب  ،كابن أيب العز  ،كحافظ حكمي  ،كابن ابز كغّبىم .
قاؿ ابن كثّب  :كقد ٲبكن ا١بمع بْب ىذه اآلَثر أبف يكوف ذلك كلو صحيحا ،فتارة (ٕ) توزف األعماؿ ،كاترة توزف ٧با٥با ،كاترة
يوزف فاعلها ،كهللا أعلم .
كقاؿ ابن أيب العز بعدما ساؽ بعض النصوص الواردة يف ذلك  :فثبت كزف األعماؿ كالعامل كصحائف األعماؿ .
كقاؿ حافظ حكمي  :الذم استظهر من النصوص – كهللا أعلم – أف العامل كعملو كصحيفة عملو كل ذلك يؤذف  ،ألف
األحاديث الٍب يف بياف القرآف قد كردت بكل ذلك كال منافاة بينها .
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 .
كىذا القوؿ ىو الراجح .
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رابعاً  :كيف توزف األعماؿ مع أهنا أعراض  ،ألف الوزف يكوف لؤلجساـ ؟

أجاب بعضهم  :أبف هللا تعاذل يقلب األعراض يوـ القيامة أجسامان مث توزف .

قاؿ ابن كثري  :قولو ( كا٢بمد هلل ٛبؤل ا٤بيزاف ) فيو داللة على أف العمل نفسو كإف كاف عرضان قد قاـ ابلفاعل ٰ ،بيلو هللا يوـ

القيامة فيجعلو ذااتن يوضع يف ا٤بيزاف .

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

خامساً  :ىل ىو ميزاف كاحد أـ متعدد ؟
كردت نصوص تدؿ على أنو متعدد ،كقولو تعاذل (كنىضع الٍموا ًز ً ً ً ً ً
ت ىم ىوا ًزينيوي .)...
ين الٍق ٍس ىط ليىػ ٍوـ الٍقيى ىامة) ،كقولو تعاذل (فى ىم ٍن ثػى يقلى ٍ
ى ى ي ىى ى
ككردت نصوص ابإلفراد ،كقولو ( كلمتاف ثقيلتاف يف ا٤بيزاف) .
والراجح أنو ميزاف كاحد  ،لكنو متعدد ابعتبار ا٤بوزكف .
 قاؿ ابن كثّب كما يف "النهاية" (ِ )ّٓ/كقد توزف أعماؿ السعداء كإف كانت راجحة إلظهار شرفهم على رءكس األشهاد
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
اؿ حبَّ وة ًمن خرد وؿ أىتىػيػنىا ًهبا كىك ىفى بًنىا ح ً
ً
قاؿ تعاذل (كنىضع الٍموا ًز ً ً ً ً ً
ً
اسبًْب)،
ى
ى ى ي ىى ى
س ىشٍيئان ىكإف ىكا ىف مثٍػ ىق ى ى ٌ ٍ ى ٍ ى ٍ ى ى
ين الٍق ٍس ىط ليىػ ٍوـ الٍقيى ىامة فى ىبل تيظٍلى يم نػى ٍف ه
لكن كيف توزف أعماؿ الكفار كليس ٥بم حسنات ؟
ٯبيب عن ىذا القرطيب حيث قاؿ :كا١بواب عن ىذا من كجهْب-:
األوؿ :أنو يوضع يف إحدل الكفتْب كفره كسيئاتو ،كال ٯبد الكفار حسنة توضع يف الكفة األخرل ،فَبجح كفة السيئات لكوف
كفة ا٢بسنات فارغة.
والثاين :أف حسنات الكافر من صلة رحم ،كصدقة ،كمواساة للناس توضع يف كفة ا٢بسنات ،كلكن كفة السيئات ترجح بسبب
كفره كشركو .
ا٣ب ً
ً
ً
اس ًرين ) .
ت لىيى ٍحبىطى َّن ىع ىملي ى
ك ىكلىتى يكونى َّن م ىن ٍى
والراجح :ىو القوؿ األكؿ؛ ألف الشرؾ كالكفر ٰببط العمل؛ لقولو ( لىئ ٍن أى ٍشىرٍك ى
كقاؿ تعاذل ( ىكقى ًد ٍمنىا إً ىذل ىما ىع ًمليوا ًم ٍن ىع ىم ول فى ىج ىعٍلنىاهي ىىبىاء َّمنثيوران ) .
ً ً
و ً
كقاؿ تعاذل ( َّمثىل الَّ ًذين ىك ىفركاٍ بًرٌهبًًم أ ٍىعما ي٥بم ىكرم واد ا ٍشتىد ً
الريح ًيف يػووـ ع ً
اص و
ك يى ىو
ف الَّ يىػ ٍقد يرك ىف ٩بَّا ىك ىسبيواٍ ىعلىى ىش ٍيء ىذل ى
ٍ
َّت بًو ًٌ ي ى ٍ ى
ي ى ي ى ٍ ى يٍ ى ى
يد ) .
َّ
الضبلى يؿ الٍبىعً ي
يح فًيها ًصّّر أىصابت حر و
ا٢بىيىاةً ُّ
كقاؿ تعاذل ( ىمثى يل ىما يي ًنف يقو ىف ًيف ًى ًػذهً ٍ
ى ى ٍ ىٍ ى
ث قىػ ٍوـ ظىلى يمواٍ أىن يف ىس يه ٍم فىأ ٍىىلى ىكٍتوي ىكىما ظىلى ىم يه يم ٌ
الدنٍػيىا ىك ىمثى ًل ًر و ى
اّللي
كلى ً
ػك ٍن أىن يف ىس يه ٍم يىظٍلً يموف ) .
ى
ك٩با يدؿ على ذلك أيضان ما أخرجو اإلماـ مسلم كأٞبد من حديث عائشة  .قالت  :اي رسوؿ هللا ،ابن جدعاف كاف يف ا١باىلية
يصل الرحم ،كيطعم ا٤بسكْب ،فهل ذلك انفعو؟ قاؿ :ال ينفعو ،إنو دل يقل يومان :رب اغفر رل خطيئٍب يوـ الدين".
سادساً  :قاؿ القرطيب  :قاؿ العلماء  :إذا انقضى ا٢بساب كاف بعده كزف األعماؿ  ،ألف الوزف للجزاء  ،فينبغي أف يكوف بعد
احملاسبة  ،فإف احملاسبة لتقرير األعماؿ  ،كالوزف إلظهار مقاديره ليكوف ا١بزاء ٕبسبها .
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قاؿ بعض العلماء  :إف ا٤بيزاف لو لساف  ،كفيو أثر عن ابن عباس كا٢بسن البصرم  ،كدل يصح يف ذلك حديث مرفوع .

كل شيء قبل خلقو إايه كبعده قلنا أربعة أشياء  :أحدٮبا :
 فإف قيل  :ما ا٢بكمة يف كزف أعماؿ العباد كهللا ىو العادل ٗبقدار ٌ
امتحاف هللا تعاذل عباده ابإلٲباف بو يف الدنيا  ،كالثاين  :جعل ذلك عبلمة ألىل السعادة كالشقاكة يف العقىب.
ا٢بجة عليو.
كالثالث  :تعريف هللا ٌ
كجل للعباد ما عند هللا من جزاء على خّب كشر  ،كالرابع  :إلقائو ٌ
عز ٌ
كنظّبه قولو ( ىذا كًتىابػنىا ي ً
نط يق ىعلىٍي يكم اب٢بق ) اآلية فأخرب ما أتيت األعماؿ كنسخها مع علمو هبا ما ذكرانه من ا٤بعاين كهللا أعلم.
ي ى

 أعماؿ تثقل يف ا٤بيزاف :
من ا٤بهم أف نعلم أف كل عمل صاحل يعملو العبد ىو ٩با يثقل هللا بو موازين حسناتو يوـ القيامة .
ً ً
ك حسنىةن ي ً
ىجنرا ىع ًظ نيما ) .
اّللى ىال يىظٍلً يم ًمثٍػ ىق ى
قاؿ هللا تعاذل  ( :إً َّف َّ
اؿ ىذ َّروة ىكإً ٍف تى ي ى ى ي ى
ضاع ٍف ىها ىكيػي ٍؤت م ٍن لى يدنٍوي أ ٍ
اؿ ذى َّروة ىشِّرا يىػىرهي ) .
اؿ ذى َّروة ىخٍيػنرا يىػىرهي * ىكىم ٍن يىػ ٍع ىم ٍل ًمثٍػ ىق ى
كقاؿ تعاذل ( :فى ىم ٍن يىػ ٍع ىم ٍل ًمثٍػ ىق ى
غّب أف النصوص قد كردت أبعماؿ معينة ٥ ،با خصوصية بتثقيل موازين صاحبها يوـ القيامة ؛ فمن ذلك :
أوالً  :التهليل كيقصد بو " ال إلو إال هللا " كىي أثقل شيء يف ا٤بيزاف :
ً
وؿ ًَّ
عن عبد ًَّ
ص ىر يج نبل ًم ٍن أ َّيم ًٍب ىعلىى يرءي ً
اّلل بٍ ىن ىع ٍم ًرك بٍ ًن الٍ ىع ً
كس ا ٍ٣بىىبلئً ًق يىػ ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ًة فىػيىػٍن يشير
اؿ ىر يس ي
اؿ  :قى ى
اص قى ى
اّلل  ( : إً َّف َّ
ىٍ ى
اّللى ىسيي ىخلٌ ي
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ًً
ً
وؿ
ب فىػيىػ يق ي
ك ىكتىػبىًٍب ا ٍ٢بىافظيو ىف فىػيىػ يق ي
ص ًر يمثَّ يىػ يق ي
وؿ أىتػيٍنكير م ٍن ىى ىذا ىشٍيػئنا أىظىلى ىم ى
ىعلىٍيو ت ٍس ىعةن ىكت ٍسع ى
وؿ ىال ىاي ىر ٌ
ْب سج ِّبل يك ُّل سج وٌل مثٍ يل ىم ٌد الٍبى ى
ً
ب فىػيىػ يق ي
ك عي ٍذهر فىػيىػ يق ي
ك الٍيىػ ٍوىـ فىػتى ٍخير يج بًطىاقىةه فً ىيها أى ٍش ىه يد أى ٍف ىال إًلىوى إًَّال َّ
ك ًعٍن ىد ىان ىح ىسنىةن فىًإنَّوي ىال ظيلٍ ىم ىعلىٍي ى
وؿ بىػلىى إً َّف لى ى
أىفىػلى ى
وؿ ىال ىاي ىر ٌ
اّللي
الس ًج َّبل ً
ًً ً
ً
ًً ً
ىكأى ٍش ىه يد أ َّ
وض يع
َّك ىال تيظٍلى يم قى ى
ت فىػ ىق ى
ك فىػيىػ يق ي
ىف ي٧بى َّم ندا ىعٍب يدهي ىكىر يسوليوي فىػيىػ يق ي
اؿ إًن ى
ض ٍر ىكٍزنى ى
اؿ فىػتي ى
اح ي
وؿ ٍ
وؿ ىاي ىر ٌ
ب ىما ىىذه الٍبطىاقىةي ىم ىع ىىذه ٌ
الس ًج َّبلت كثػى يقلىت الٍبًطىاقىةي فى ىبل يػثٍػ يقل مع اس ًم ًَّ
ًً
اش ً
و
و
اّلل ىش ٍيءه ) ركاه اٞبد كالَبمذم .
ت ٌ يى ٍ
ت ًيف ىكفَّة ىكالٍبًطىاقىةي ًيف ىكفَّة فىطى ى ٍ
السج َّبل ي
ى ي ىى ٍ
ٌ
اثنياً  :ذكر هللا تعاذل :التسبيح كالتحميد كالتهليل كالتكبّب .
اف ًيف الٍ ًميز ًاف حبًيبػتى ً
اف ثىًقيلىتى ً
اف علىى اللًٌس ً
ً ً ً ً
ً
ً
اّللً الٍ ىع ًظي ًم يسٍب ىحا ىف
َّيب  قى ى
الر ٍٞبى ًن يسٍب ىحا ىف َّ
اف إً ىذل َّ
اؿ ( ىكل ىمتىاف ىخفي ىفتى ى
ى ى ى
ى
ىع ٍن أىيب يىىريٍػىرةى ىع ٍن الن ًٌ
ًَّ
اّلل ىكًٕبى ٍم ًد ًه ) متفق عليو .
ً ًً
ً
ىع ٍن يج ىويٍ ًريىةى أ َّ
اؿ ىما
ىض ىحى ىكًى ىي ىجالً ىسةه فىػ ىق ى
صلَّى ُّ
الصٍب ىح ىكًى ىي ًيف ىم ٍس ًج ًد ىىا يمثَّ ىر ىج ىع بىػ ٍع ىد أى ٍف أ ٍ
ىف النً َّ
َّيب  ىخىر ىج م ٍن عٍند ىىا بيكىٍرةن ح ى
ْب ى
ات ثىىبل ى و
اؿ النًَّيب  ( لىىق ٍد قػيلٍت بػع ىد ًؾ أىربع ىكلًم و
ات لىو كًزنىت ًٗبىا قػيلٍ ً
ًزلٍ ً
ت ىعلىى ا ٍ٢ب ًاؿ الًٍَّب فىارقٍػتي ً
ت يمٍن يذ الٍيىػ ٍوًـ
ث ىمَّر ٍ ي ٍ
ك ىعلىٍيػ ىها قىالى ٍ
ت نىػ ىع ٍم قى ى ُّ
ى
ي ى ٍ ٍى ى ى
ى
لىوزنىػٍتػه َّن سبحا ىف ًَّ ً ً ً
ًً
ضا نىػ ٍف ًس ًو ىكًزنىةى ىع ٍرًش ًو ىكًم ىد ىاد ىكلً ىماتًًو ) ركاه مسلم .
اّلل ىكٕبى ٍمده ىع ىد ىد ىخ ٍلقو ىكًر ى
ىى ي ي ٍ ى
اثلثاً  :احملافظة على األذكار دبر الصبلة ا٤بفركضة :
اف أىك خلَّتى ً
اؿ ( خ ً
ىع ٍن ىعٍب ًد ًَّ ً و
ً
ظ ىعلىٍي ًه ىما ىعٍب هد يم ٍسلً هم إًَّال ىد ىخ ىل ا ٍ١بىنَّةى يٮبىا يى ًسّبه ىكىم ٍن يىػ ٍع ىم يل هبًً ىما
اف ىال يٰبىافً ي
َّيب  قى ى ى ٍ
صلىتى ٍ ى
اّلل بٍن ىع ٍمرك ىع ٍن الن ًٌ
ً
قىلًيل يسبًح ًيف دب ًر يك ًل و
ك ٟبىٍسو ىف كًمائىةه ًابللًٌس ً
ً
س ًمائىوة ًيف الٍ ًم ىيز ًاف ىكيي ىكًٌربي أ ٍىربىػ نعا
اف ىكأىلٍ ه
ه ي ىٌ ي يي ٌ ى
ص ىبلة ىع ٍشنرا ىكىٍٰب ىم يد ىع ٍشنرا ىكيي ىك ٌربي ىع ٍشنرا فى ىذل ى ي ى
ى
ف ىكٟبىٍ ي
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ف ًيف الٍم ىيزاف )..ركاه أٞبد كأبو داكد .
ىخ ىذ ىم ٍ
ك مائىةه ًابللٌ ىساف ىكأىلٍ ه
ْب فى ىذل ى
ْب ىكيي ىسبًٌ يح ثىىبل نَث ىكثىىبلث ى
ض ىج ىعوي ىكىٍٰب ىم يد ثىىبل نَث ىكثىىبلث ى
ىكثىىبلث ى
ْب إً ىذا أ ى
رابعاً  :الصرب كاالحتساب على فقداف الولد الصاحل .
وؿ ًَّ
ىعن ىزي ود ىعن أًىيب س َّبلوـ ىعن موىذل رس ً
اّلل  أ َّ
اّللي أى ٍكبىػير
اّللً  قى ى
ىف ىر يس ى
اّللي ىك َّ
س ىما أىثٍػ ىقلى يه َّن ًيف الٍ ًم ىيز ًاف ىال إًلىوى إًَّال َّ
وؿ َّ
ٍ ٍ ٍ
ٍ ىٍ ى ي
ى
اؿ ( بى وخ بى وخ ٟبىٍ ه
اّلل مستػي ًقنا هبًً َّن دخل ا ٍ١بنَّةى يػؤًمن ًاب َّّللً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
اؿ بى وخ بى وخ ٣بى ٍم و
الصال يح يػيتىػ ىو َِّف فىػيى ٍحتى ًسبيوي ىكال ىداهي ىكقى ى
ىك يسٍب ىحا ىف َّ
اّلل ىكا ٍ٢بى ٍم يد َّّلل ىكالٍ ىولى يد َّ
س ىم ٍن لىق ىي َّى ي ٍ ى ٍ ن
ى ى ى ى يٍ ي
ً
ً
ت كا ٍ٢بًس ً
ً ًً ً ً ً
اب ) ركاه اإلماـ أٞبد .
ىكالٍيىػ ٍوـ ٍاآلخر ىكاب ٍ١بىنَّة ىكالنَّار ىكالٍبىػ ٍعث بىػ ٍع ىد الٍ ىم ٍو ى ى
خامساً  :مكارـ األخبلؽ .
ً
ً
ً
اؿ ( ىما ًم ٍن ىش ٍي وء أىثٍػ ىق يل ًيف الٍ ًم ىيز ًاف ًم ٍن يح ٍس ًن ا ٍ٣بيلي ًق ) ركاه أبو داكد .
َّيب  قى ى
ىع ٍن أىيب الد ٍَّرىداء ىع ٍن الن ًٌ
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وؿ ما ًمن ىشي وء يوضع ًيف الٍ ًميز ًاف أىثٍػ ىقل ًمن حس ًن ا ٍ٣بلي ًق كإً َّف ً
عن أًيـ الدَّرد ًاء عن أًىيب الدَّرد ًاء قى ى ً
ب
ت النً َّ
ٍى
اؿ ى٠ب ٍع ي
ي ٍ يٍ ي ى ى
ى
ى ٍ ٌ ٍى ى ٍ
َّيب  ( : يىػ يق ي ى ٍ ٍ ي ى ي
صاح ى
حس ًن ا ٍ٣بلي ًق لىيػبػلي يغ بًًو درجةى ص ً
اح ً
الص ىبل ًة ) ركاه الَبمذم .
الص ٍوًـ ىك َّ
ب َّ
ي ٍ ي ىٍ
ىى ى ى
سادساً  :إتباع ا١بنازة حٌب يفرغ من دفنها .
اؿ ( من تىبًع جنىازةن ح ٌَّب يصلَّى علىيػها كيػ ٍفر ى ً
ً ً
ً
ط ىكالَّ ًذم
صلَّى ىعلىٍيػ ىها فىػلىوي قً ىّبا ه
غ مٍنػ ىها فىػلىوي ق ىّباطىاف ىكىم ٍن تىبً ىع ىها ىح ٌَّب يي ى
َّيب  قى ى ى ٍ ى ى ى ى ي ى ى ٍ ى ى ي ى
ىع ٍن أ ىوٌ
ييب ىع ٍن الن ًٌ
و ً ًً
ً ًً ً
يح ود ) ركاه اإلماـ أٞبد .
س ي٧بى َّمد بيىده ى٥بيىو أىثٍػ ىق يل ًيف م ىيزانو م ٍن أ ي
نىػ ٍف ي

الفوائد :

ُ -إثبات ا٤بيزاف .
ِ -أنو ميزاف حقيقي .
ّ-عدؿ هللا .
ْ-تنزيو هللا عن الظلم .
ٓ -ا٢برص على الزايدة من األعماؿ الصا٢بات يف الدنيا .
ٔ-ا٢بذر من ا٤بعاصي كالذنوب .
ٕ-خسارة من خفت موازينو .
ٖ-أف الظلم سبب للعذاب كا٥ببلؾ .
ٗ-كجوب اإلٲباف َبايت هللا .
ِ
( َولََق ْد َم َّكنَّا ُك ْم ِِف األ َْر ِ
ش قَلِيالً َّما تَ ْش ُك ُرو َف (ٓٔ) ) .
ض َو َج َعلْنَا لَ ُك ْم ف َ
يها َم َعايِ َ

[ األعراؼ . ] َُ :
-----------( َولََق ْد َم َّكنَّا ُك ْم ِِف األ َْر ِ
أهنارا،
ض ) يقوؿ تعاذل ٩بتنا على عبيده فيما مكن ٥بم من أنو ىج ىعل األرض قر نارا ،كجعل ٥با ركاسي ك ن
كس َّخر ٥بم السحاب إلخراج أرزاقهم منها .
كجعل ٥بم فيها منازؿ ن
كبيوات ،كأابح منافعها ،ى

 قاؿ الرازي  :أم جعلنا لكم فيها مكاانن كقراران كمكناكم فيها كأقدرانكم على التصرؼ فيها .

كخولناكم التٌصرؼ يف ٨بلوقاهتا  ،كذلك ٗبا أكدع
 قاؿ ابن عا ور  :أم جعلنا لكم قدرة  ،أم ى
أقدرانكم على أمور األرض ٌ

القوة
هللا يف البشر من ٌقوة العقل كالتفكّب الٍب أىلتو لسيادة ىذا العادل كالتٌغلٌب على مصاعبو  ،كليس ا٤براد من التٌمكْب ىنا ٌ
كا٢بكم كا٤براد يف قولو تعاذل ( إان مكنا لو يف األرض ) أل ٌف ذلك ليس حاصبلن ٔبميع البشر إالٌ على أتكيل .
ِ
أسبااب يتجركف فيها ،كيتسببوف أنواع األسباب ،كأكثرىم مع ىذا قليل الشكر على
( َو َج َعلْنَا لَ ُك ْم ف َ
يها َم َعايِ َ
ش ) أم :مكاسب ك ن
ذلك ،كما قاؿ تعاذل ( كإً ٍف تىػع ُّدكا نًعمةى ًَّ
َّار ) .
صى
وىا إً َّف اإلنٍ ىسا ىف لىظىلي ه
اّلل ال يٍٙب ي
وـ ىكف ه
ى ي ٍى
 قاؿ ابن اجلوزي  :كيف ا٤بعايش قوالف.
أحدعلا  :ما تعيشوف بو من ا٤بطاعم كا٤بشارب.

تتوصلوف بو إذل ا٤بعايش  ،من زراعة  ،كعمل  ،ككسب.
والثاين  :ما َّ

 قاؿ القرطيب  :كا٤بعايش ٝبع ىمعيشة  ،أم ما ييتعيَّش بو من ا٤بطعم كا٤بشرب كما تكوف بو ا٢بياة.
ى
 قاؿ ابن عا ور  :فهذا تذكّب ٥بم أبف هللا ىو كرل ا٣بلق  ،ألنٌو خالقهم على كجو األرض  ،كخالق ما بو عيشهم الذم بو
دؿ عليو تذييل ا١بملة بقولو ( قليبلن ما تشكركف ) فإ ٌف النٌفوس
بقاء كجودىم إذل أجل معلوـ  ،كتوبيخ على قلٌة شكرىا  ،كما ٌ
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ا٢بجاج بن يوسف
يزجرىا التٌهديد قد تنفعها الذكرايت ٌ
الصا٢بة  ،كقد قاؿ أحد ا٣بوارج كطيلب منو أف ٱبرج إذل قتاؿ ٌ
الٍب ال ي
ككاف قد أسدل إليو نًعمان:
و
ً
بيد تيًقر َّ
أبهنا ىم ٍوالىتًو .
أأقىات يل ٌ
ا٢بج ى
اج عن سلطانوٌ ....
ً
ً
ش ) اآلية ،دل يبْب ىنا كيفية ىذه ا٤بعايش الٍب جعل لنا يف األرض ،
 قاؿ الشنقيطي  :قولو تعاذل ( ىك ىج ىعٍلنىا لى يك ٍم ف ىيها ىم ىعاي ى
ككلنو بْب ذلك يف مواضع أخر .
ًً
ضبان ىكىزيٍػتيوانن ىكى٬بٍبلن ىك ىح ىدآئً ىق
صبٌان يمثَّ ىش ىق ٍقنىا األرض ىش ٌقان فىأىنبىػٍتػنىا فً ىيها ىحبٌان ىكعًنىبان ىكقى ٍ
صبىػٍبػنىا ا٤بآء ى
كقولو ( فىػٍليىنظي ًر اإلنساف إذل طى ىعامو أ َّىان ى
يغ ٍلبان ىكفىاكً ىهةن ىكأ ٌىابن َّمتىاعان لَّ يك ٍم ىكألىنٍػ ىع ًام يك ٍم ) .
وؽ ا٤بآء إً ىذل األرض ا١برز فىػنيخرًج بًًو ىزرعان ىأتٍ يكل ًمٍنو أىنٍػعامهم كأىن يفسهم أىفىبلى يػب ً
صيرك ىف ) .
كقولو ( أ ىىكىدلٍ يىػىرٍكاٍ أ َّىان نى يس ي
ي ي ى ي ي ٍ ى ي ي ٍ يٍ
ٍ ي ٍ
ات شٌب يكليواٍ كارعوا أىنٍػعام يكم إً َّف ًيف ذلك آلاي و
كقولو ( كأىنزىؿ ًمن السمآء مآء فىأىخرجنىا بًًو أ ٍىزكاجان ًمن نػَّب و
ت أل ٍيكًرل النهى ) .
ى ن ٍى ٍ
ى ٌ ى
ى
ىى ٍ
ىى ى
ً
ً
ً
ً
ؼءه ىكىمنىاف يع ىكمٍنػ ىها ىأتٍ يكليو ىف ) إذل غّب ذلك من اآلايت.
كذكر كثّبان من ذلك يف سورة النحل كقولو ( كاألنعاـ ىخلى ىق ىها لى يك ٍم ف ىيها د ٍ
( قَلِيالً َّما تَ ْش ُك ُرو َف ) أم  :شكران قليبلن ما  ،ألنو ال ٱبلو اإلنساف من شكر يف ا١بملة .
 والشكر  :ىو القياـ بطاعة ا٤بنعم اعَبافان ابلقلب  ،كثناء ابللساف  ،كطاعة ابألركاف .
كيف ذلك يقوؿ الشاعر :
يدم كلساين كالضمّب احملجبا
أفادتكم النعماءي مِب ثبلثةن
فنعمة العْب  :أف ال ينظر هبا إال فيما يرضي هللا  ،كشكر نعمة اليد أف ال يبطش هبا إال فيما يرضي هللا  ،كشكر نعمة ً
الرجل أف
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 ؟
أوالً  :سؤاؿ هللا ذلك .
ت ىعلى َّي ) .
كما قاؿ تعاذل عن سليماف  ( :ىكقى ى
ب أىٍكًز ٍع ًِب أى ٍف أى ٍش يكىر نً ٍع ىمتى ى
ك الًٍَّب أىنٍػ ىع ٍم ى
اؿ ىر ًٌ
كقاؿ ٤ بعاذ ( :اي معاذ  ،ال تدعن دبر كل صبلة أف تقوؿ  :اللهم أعِب على ذكرؾ كشكرؾ كحسن عبادتك)  .ركاه أبو داكد
اثنياً  :أف يعلم اإلنساف أف النعم إذا شكرت قرت كزادت .
يدنَّ يك ٍم ) .
(كإً ٍذ ىأتىذَّ ىف ىربُّ يك ٍم لىئً ٍن ىش ىكٍريٍُت ىألى ًز ى
قاؿ تعاذل  :ى
اثلثاً  :أف يعلم اإلنساف أف هللا سيسألو يوـ القيامة عن شكر نعمو .
(مثَّ لىتي ٍسأىلي َّن يىػ ٍوىمئً وذ ىع ًن النَّعًي ًم) .
قاؿ تعاذل  :ي

قاؿ ابن كثري  :أم مث لتسألن عن شكر ما أنعم هللا بو عليكم من الصحة كاألمن كالرزؽ كغّب ذلك  ،ما ذا قابلتم بو نعمو من
شكر كعبادة .
رابعاً  :أف ينظر إذل من ىو دكنو يف أمور الدنيا  ،فإذا فعل ذلك استعظم ما أعطاه هللا .

قاؿ  ( : انظركا إذل من ىو أسفل منكم كال تنظركا إذل من ىو فوقكم  ،فإنو أجدر أف ال تزدركا نعمة هللا عليكم ) .
خامساً  :تذكرىا كالتحدث هبا .
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 .
ً
ًً
ؼ ٍاآل ً
فشكر العبد لربو كقولو تعاذل (كلىىق ٍد آتىػيػنىا ليٍقما ىف ًٍ
ايت لًىق ٍووـ يى ٍش يكيرك ىف ) .
صًٌر ي
ٍمةى أ ًىف ا ٍش يكٍر َّّلل )  .كقولو تعاذل ( ىك ىذل ى
ك ني ى
ا٢بك ى
ٍ ى
ى
كتعريفو كما سبق كىو أف يستعمل نعمو يف طاعة هللا .
كشكر هللا لعبده كقولو تعاذل ( كمن تىطىَّوع خّبان فىًإ َّف َّ ً ً
ً
ور )
ى ٍ ى ىٍ
ور ىش يك ه
اّللى ىشاكهر ىعل هيم ) كقولو تعاذل (إ َّف ىربػَّنىا لىغى يف ه
كمعُب شكر هللا لعبده  :ىو أف يثيبو الثواب ا١بزيل من عملو القليل ،فإنو يعطي العبد كيوفقو ٤با يشكره عليو ،كيشكر القليل من
العمل كالعطاء فبل يستقلو أف يشكره ،كيشكر ا٢بسنة بعشر أمثا٥با إذل أضعاؼ مضاعفة ،كإذا ترؾ لو شيئان أعطاه أفضل منو،
رده عليو أضعافان مضاعفة .
كإذا بذؿ لو شيئان ٌ
٤با عقر سليماف ا٣بيل غضبان لو إذ شغلتو عن ذكره  ،فأراد أال تشغلو مرة أخرل  ،أعاضو عنها مًب الريح .
ك٤با ترؾ الصحابة دايرىم كخرجوا منها يف مرضاتو  ،أعاضهم عنها أف ملٌكهم الدنيا كفتحها عليهم .
ك٤با احتمل يوسػف الصػديق ضيق السجن شكر لو ذلك أبف م ٌكػن لو يف األرض يتبػوأ منها حيث يشاء .
 فضائل الشكر :

أوالً  :هللا أمر بو .
ً
ً
ين) .
قاؿ تعاذل ( :بى ًل َّ
اّللى فى ٍ
اعبي ٍد ىكيك ٍن م ىن الشَّاك ًر ى
اثنياً  :التوبيخ على عدـ الشكر .
ً
ً
ب أىفىبل يى ٍش يكيرك ىف) .
(كى٥بيٍم ف ىيها ىمنىاف يع ىكىم ىشا ًر ي
قاؿ تعاذل  :ى

اثلثاً  :الثناء على الشاكرين كأنو سبل الرسل .
وح إًنَّوي ىكا ىف ىعٍبدان ىش يكوران) .
قاؿ تعاذل ( :ذي ًٌريَّةى ىم ٍن ىٞبىٍلنىا ىم ىع ني و
رابعاً  :الشكر نفع للشاكر نفسو .
قاؿ تعاذل  ( :ىكىم ٍن يى ٍش يكٍر فىًإَّ٭بىا يى ٍش يكير لًنىػ ٍف ًس ًو ) .

خامساً  :أف الشكر إذا صدر من ا٤بؤمنْب فهو مانع من نزكؿ العذاب .
اّللي بً ىع ىذابً يك ٍم إً ٍف ىش ىكٍريٍُت ىك ىآمٍنػتي ٍم ) .
(ما يىػ ٍف ىع يل َّ
قاؿ تعاذل  :ى
سادساً  :أف الشكر سبب لزايدة النعم .
يدنَّ يك ٍم ) .
(كإً ٍذ ىأتىذَّ ىف ىربُّ يك ٍم لىئً ٍن ىش ىكٍريٍُت ىألى ًز ى
قاؿ تعاذل  :ى

سابعاً  :أف الصفوة من عباد هللا يسألوف هللا أف يوزعهم شكر نعمتو .
ت ىعلى َّي ) .
قاؿ تعاذل عن سليماف  ( :ىكقى ى
ب أ ٍىكًز ٍع ًِب أى ٍف أى ٍش يكىر نً ٍع ىمتى ى
ك الًٍَّب أىنٍػ ىع ٍم ى
اؿ ىر ًٌ
اثمناً  :أف الشاكرين قليلوف .
قاؿ تعاذل  ( :ىكلى ًك َّن أى ٍكثىػىر الن ً
َّاس ال يى ٍش يكيرك ىف) .
كقاؿ تعاذل  ( :كقىلً ً ً ً
ور) .
م َّ
الش يك ي
يل م ٍن عبىاد ى
ى ه
كىذا يدؿ على أهنم ىم خواص هللا .

َسعاً  :أف هللا خلق ا٣بلق من أجل الشكر .
ً ً
ً
ص ىار ىكاألىفٍئً ىد ىة لى ىعلَّ يك ٍم تى ٍش يكيركف ) .
اّللي أ ٍ
قاؿ تعاذل ( ىك ٌ
ىخىر ىج يكم ٌمن بيطيوف أ َّيم ىهات يك ٍم الى تىػ ٍعلى يمو ىف ىشٍيئان ىك ىج ىع ىل لى يك يم الٍ َّس ٍم ىع ىكاألىبٍ ى
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الفوائد :
ُ-نعمة هللا على عباده ابلتمكْب يف األرض .
ِ-أف هللا يسر يف األرض أسباب ا٤بعيشة كطرقها .
ّ-أف هللا يسر لئلنساف كل ما ٰبتاجو ليقوـ بعبادة هللا .
ْ-كجوب شكر هللا تعاذل .
ٓ-أف ا٢بكمة من خلق ا٣بلق شكر هللا .
ٔ-أف أكثر الناس ال يشكركف .
ً ً
ضيً
اّللً ) .
ضلُّ ى
وؾ ىعن ىسبً ًيل ٌ
ٕ-مصداؽ قولو تعاذل ( ىكإف تيط ٍع أى ٍكثىػىر ىمن ًيف األ ٍىر ً ي
ٖ -فضل شكر هللا تعاذل .
ِ
ني (ٖٔ) ) .
آد َـ ُخ ُذواْ ِزينَػتَ ُك ْم ِعن َد ُك ِّل َم ْس َِب ٍد وُكلُواْ َوا ْ َربُواْ َوالَ تُ ْس ِرفُواْ إِنَّوُ الَ ُِػل ُّ
( َاي بَِِن َ
ب ال ُْم ْس ِرف َ
[ األعراؼ . ] ُّ :
-----------آد َـ ُخ ُذواْ ِزينَػتَ ُك ْم ِعن َد ُك ِّل َم ْس َِب ٍد ) ىذه اآلية الكرٲبة ردّّ على ا٤بشركْب فيما كانوا يعتمدكنو من الطواؼ ابلبيت يعراة،
( َاي بَِِن َ

كما ركاه مسلم عن ابن عباس قاؿ :كانوا يطوفوف ابلبيت عراة ،الرجاؿ كالنساء :الرجاؿ ابلنهار ،كالنساء ابلليل  ،ككانت ا٤برأة
تقوؿ:
يبدك بعضو أك يكلٌو  ...كما ب ىدا ًمٍنو فبل ً
أحلٌوي ...
اليوـ ي
ي
ى
ى
و
ً
ً
فقاؿ هللا تعاذل ( يخ يذكا ًزينىػتى يك ٍم عٍن ىد يك ًٌل ىم ٍسجد ) .

 قاؿ ابن كثري  :ك٥بذه اآلية ،كما كرد يف معناىا من السنة ،يستحب التجمل عند الصبلة ،كال سيما يوـ ا١بمعة كيوـ العيد،
كالطيب ألنو من الزينة ،كالسواؾ ألنو من ٛباـ ذلك ،كمن أفضل الثياب البياض .
 قاؿ السعدي  :قولو تعاذل ( يخ يذكا ًزينىػتى يك ٍم ًعٍن ىد يك ًٌل ىم ٍس ًج ود ) أم :اسَبكا عوراتكم عند الصبلة كلها ،فرضها كنفلها ،فإف
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.
 فهذه اآلية كإف كاف سبب نزك٥با يف طوافهم ابلبيت عراة فلفظها عاـ لكل مسجد (العربة بعموـ اللفظ ال ٖبصوص السبب).
أدلة ىذه القاعدة :
ً
عن عب ًد ًَّ
و
و
ىف رجبلن أىص ً
َّها ًر
ك  -قى ى
ت ( أىقًًم َّ
َّيب  فى ىذ ىكىر لىوي ىذل ى
اؿ  -فىػنىػىزلى ٍ
اب م ًن ٍامىرأىة قيػٍبػلىةن فىأىتىى النً َّ
ى ٍ ىٍ
الصبلىىة طىىر ىيف النػ ى
اّلل بٍ ًن ىم ٍس يعود ( أ َّ ى ي ى ى
كزلىفان ًمن اللَّي ًل إً َّف ٍ ً ً
ات ىذلً ى ً ً َّ ً
السيًئ ً
اؿ َّ ً
اؿ « لً ىم ٍن ىع ًم ىل ًهبىا
اّللً قى ى
ىرل ىى ًذهً ىاي ىر يس ى
اؿ فىػ ىق ى
ين ) قى ى
وؿ َّ
نب َّ ٌى
ا٢بى ىسنىات يي ٍذى ٍ ى
ىي ى ٍ
ك ذ ٍكىرل للذاك ًر ى
الر يج يل أ ى
ًم ٍن أ َّيم ًٍب »
ً
ً
اؿ  :بى ٍل لًلن ً
َّاس ىكافَّةن ) .
اصةن قى ى
كيف ركاية ( فىػ ىق ى
يب َّ
اّللً ىى ىذا لىوي ىخ َّ
اؿ ىر يج هل م ىن الٍ ىق ٍوـ ىاي نىً َّ
كىذا صريح يف أف العربة بعموـ اللفظ .
ىف النًَّيب  طىرقىو كفى ً
كع ٍن ىعلً ًى بٍ ًن أًىِب طىالً و
اّللً فىًإ ىذا ىشاءى أى ٍف
ت ىاي ىر يس ى
اط ىمةى فىػ ىق ى
اّللً إًَّ٭بىا أىنٍػ يف يسنىا بًيى ًد َّ
وؿ َّ
ب ( أ َّ َّ
صلُّو ىف »  .فىػ يقٍل ي
اؿ « أىالى تي ى
ىيى
ى ٌ
ً
وؿ ًَّ ً
وؿ « ىكىكا ىف ا ًإلنٍ ىسا يف أى ٍكثىػىر ىش ٍي وء
ب فى ًخ ىذهي ىكيىػ يق ي
ؼ ىر يس ي
صىر ى
ك يمثَّ ىً٠ب ٍعتيوي ىكيى ىو يم ٍدبًهر يى ٍ
ت لىوي ىذل ى
اّلل  ح ى
ْب قيػٍل ي
يىػٍبػ ىعثىػنىا بىػ ىعثىػنىا  .فىانٍ ى
ض ًر ي
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ىج ىدالن ) متفق عليو .
كالشاىد  :ىو استدالؿ النيب  يف اآلية  ،مع أهنا انزلة يف الكفار الذين ٯبادلوف يف القرآف .
( وُكلُواْ َوا ْ َربُواْ ) أم ٩ :با رزقكم هللا من الطيبات .

 كيف ىذا أنو ال ينبغي لئلنساف أف ٰبرـ شيئان حللو هللا كما قاؿ تعاذل ( ال ٙبرموا طيبات ما أحل هللا لكم ) .
( َوالَ تُ ْس ِرفُواْ ) يف ذلك  ،كاإلسراؼ إما أف يكوف ابلزايدة على القدر الكايف كالشره يف ا٤بأكوالت الذم يضر اب١بسم  ،كإما أف
يكوف بزايدة الَبفو كالتنوؽ يف ا٤بآكل كا٤بشارب كاللباس ،كإما بتجاكز ا٢ببلؿ إذل ا٢براـ.

 كأصل اإلسراؼ يف لغة العرب :ىو ٦باكزة ا٢بد .

 قاؿ الشنقيطي  :كاإلسراؼ ا٤بنهي عنو ىنا فيو للعلماء كجهاف :

أحدعلا  :أف ا٤بعُب ال تسرفوا يف األكل كالشرب فتأكلوا فوؽ ا٢باجة  ،كتشربوا فوؽ ا٢باجة  ،ألف اإلسراؼ يف األكل كالشرب
يثقل البدف ،كيعوؽ صاحبو عن طاعة هللا ،كالقياـ ابلليل ،فيجعل صاحبو كلما كانت بطنو مؤلل من األكل كالشرب كاف ثقيل
ا١بسم ،ال ينهض لطاعة هللا ،فنهاىم هللا عن اإلسراؼ يف األكل ،ككذلك يسبب األمراض.

 يف ا٢بديث ( ا٤بؤمن أيكل يف مع وي كاحد كالكافر أيكل يف سبعة أمعاء ) متفق عليو .

 كقاؿ ٕ( بسب امرئ لقيمات يقمن صلبو  ،فإف كاف ال بد فثلثو لطعامو  ،كثلث لشرابو  ،كثلث لنفسو) ركاه الَبمذم .

 أقواؿ يف ذـ الشبع :
قاؿ الفضيل بن عياض  :شيئاف يقسياف القلب :كثرة الكبلـ ،ككثرة األكل .
الشبىع مذموـ  ،فهو يكسل عن العبادة  ،فعلى العبد أف ال يكثر األكل كالشرب حٌب ال يغلبو النوـ كيثقل عليو القياـ .
ألف ٌ
كلذلك قيل  :ال أتكل كثّبان  ،فتشرب كثّبان  ،فتناـ كثّبان  ،فتتحسر كثّبان ؟
قاؿ عمر  :إايكم كالبطنة  ،فإهنا ثقل يف ا٢بياة كنًب يف ا٤بمات .
كقاؿ لقماف البنو  :اي بِب ! إذا امتؤلت ا٤بعدة انمت الفكرة  ،كقعدت األعضاء عن العبادة .
كقاؿ أبو سليماف الداراين  :من شبع دخل عليو ست آفات  :ف ٍقد حبلكة ا٤بناجاة  ،كتعذر عليو حفظ ا٢بكمة  ،كحرماف الشفقة
على ا٣بٍلق  ،ألنو إذا شبع ظن ا٣بلق كلهم شباعان  ،كثقل العبادة  ،كزايدة الشهوات .
كرؽ .
قل طي ٍعمو ف ًهم كأفٍهم كص ىفى ٌ
كقاؿ دمحم بن كاسع  :من ٌ
كقاؿ عمرك بن قيس  :إايكم كالبطنة  ،فإهنا تقسي القلب .
كقاؿ ا٢بسن البصرم  :كانت بلية أبيكم آدـ أكلة  ،كىي بليتكم إذل يوـ القيامة .
كقد قيل  :إذا أردت أف يصح جسمك كيقل نومك فأقلل من األكل .
كقاؿ إبراىيم بن أدىم  :من ضبط بطنو ضبط دينو .
الوجو الثاين  :أف معُب ( ىكالى تي ٍس ًرفيواٍ ) أم :ال ٘باكزكا حدكد هللاًٌ ،
للم ٍح ًرـ ،ككاللباس للطَّائًف ،فهذه
أحل هللا كالودؾ ي
فتحريموا ما ٌ
حرـ هللا ،ككبل اإلسرافْب إسراؼ .كال مانع
أحل هللا ،كٙبللوا ما َّ
أمور دل ٰبرمها هللا ،كال تسرفوا يف التحرمي كالتحليل أبف ٙبرموا ما َّ
ه
حرـ هللا ،كما ال ٯبوز اإلسراؼ الكثّب ٗبلء البطن
أحل هللا ،كٙبليل ما َّ
من أف تشمل اآلية ا١بميع .فبل ٯبوز اإلسراؼ بتحرمي ما َّ
ًم ٍلئان شديدان من األكل كالشرب حٌب يتكاسل اإلنساف كال يتنشط لطاعة هللا .
 قاؿ اجلصاص  :ك ًٍ
ا٢بى ًٌد ًيف
ا٢بىىرًاـ ىك ىات ىرةن يى يكو يف ًٗبي ىج ىاكىزةً ٍ
ا٢بىىبل ًؿ ىإذل ٍ
اؼ يى ىو ي٦بى ىاكىزةي ىح ًٌد ًاال ٍستً ىو ًاء  ،فىػتى ىارةن يى يكو يف ًٗبي ىج ىاكىزةً ٍ
اإل ٍسىر ي
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
اإلنٍػ ىف ً
اؼ كضدُّهي م ٍن ًٍ
ً ً
ً
ًٍ
اذل ( َّ
وماف  ،ىكاال ٍست ىواءي يى ىو
اؽ فىػيى يكو يف ً٩ب ٍَّن قى ى
اؿ َّ
اّللي تىػ ىع ى
ين ىكانيوا ٍ
اإلقٍػتىا ًر ىم ٍذ يم ى
إخ ىوا ىف الشَّيىاطْب ) ىك ٍاإل ٍسىر ي ى
إف الٍ يمبى ٌذر ى
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اذل ( كاىلَّ ًذين إ ىذا أىنٍػ ىف يقوا ىدل يس ًرفيوا كىدل يػ ٍقتػركا كىكا ىف بػ ً
ط ؛ كلً ىذلًك قًيل دين ًَّ
ك قىػ ىو ناما
صوًر ىكالٍغى ًارل  ،قى ى
اؿ َّ
ْب ىذل ى
ٍ ي ٍ ى ٍ ى يي ى ى ٍ ى
اّلل بػى ٍ ى
ْب الٍ ىم ٍق ي
اّللي تىػ ىع ى ى ى
التػ ىَّو ُّس ي ى ى ى ى ٍ ي
ً
} كقى ى ً
ً
وما ىٍ٧بسورا ) كقى ٍد يى يكو يف ًٍ
اؼ ًيف
اإل ٍسىر ي
اؿ لنىبًيًٌ ًو  ( ىكىال ىٍ٘ب ىع ٍل يى ىد ىؾ ىم ٍغليولىةن ىإذل يعنيق ى
ك ىكىال تىػٍب يسطٍ ىها يك َّل الٍبى ٍسط فىػتىػ ٍق يع ىد ىملي ن ي ن ى
ى
ً
ً
ضا.
ٍاألى ٍك ًل أى ٍف ىأيٍ يك ىل فىػ ٍو ىؽ ًٌ
الشبى ًع ىح ٌَّب يػي ىؤٌديىوي ىإذل الضىَّرًر  ،فى ىذل ى
ك ي٧بىَّرهـ أىيٍ ن
ِ
اّلل ،كيضر بدف اإلنساف كمعيشتو ،حٌب إنو رٗبا أدت بو ا٢باؿ إذل أف يعجز عما
( إِنَّوُ الَ ُِػل ُّ
ب ال ُْم ْس ِرف َ
ني ) فإف السرؼ يبغضو ٌ
ٯبب عليو من النفقات ،ففي ىذه اآلية الكرٲبة األمر بتناكؿ األكل كالشرب ،كالنهي عن تركهما ،كعن اإلسراؼ فيهما.

الفوائد :

ُ -كجوب سَب العورات عند الصبلة كيف غّبىا .
ِ -استحباب التنظف كالتجمل للعبادات .
ّٙ -برمي كشف العورة .
ْ-األكل كالشرب من نعم هللا .
ٓٙ -برمي اإلسراؼ .
ٔ -هتديد للمسرفْب .
ٕ -إثبات احملبة هلل تعاذل .
ِ
ِ ِِ
ِِ ِ
ادهِ والْطَّيِب ِ
ات ِمن ِ ِ
( قُل َم ْن َح َّرَـ ِزينَةَ َِّ َّ
آمنُواْ ِِف ا ْحلَيَاةِ ُّ
ك
صةً يَػ ْوَـ ال ِْقيَ َام ِة َك َذلِ َ
الدنْػيَا َخال َ
ِت أَ ْخ َر َج لعبَ َ َّ
ين َ
الر ْزؽ قُ ْل ىي للَّذ َ
َ ّ
ْ
اَّلل ال ِ َ
ٍ
ِ
ِ
اآلايت ل َق ْوـ يَػ ْعلَ ُمو َف (ٕٖ) ) .
نُػ َف ِّ
ص ُل َ
[ األعراؼ . ] ِّ :
---------ِ
اَّلل الَِِّت أَ ْخرج لِ ِعبا ِدهِ والْطَّيِب ِ
ات ِمن ِ ِ
اّلل من
الر ْزؽ ) يقوؿ تعاذل منكران على من تعنت  ،كحرـ ما أحل ٌ
( قُ ْل َم ْن َح َّرَـ ِزينَةَ َّ َ َ َ َ َ َّ
َ ّ
الطيبات ( قيل من حَّرـ ًزينةى ًَّ
ىخىر ىج لًعًبى ًادهً ) من أنواع اللباس على اختبلؼ أصنافو ،كالطيبات من الرزؽ ،من مأكل
ٍ ىٍ ى ى ى
اّلل الًٍَّب أ ٍ
كس ػ ػعو
اّلل هبا على العباد ،كمن ذا الذم يضيق عليهم ما َّ
كمشرب ٔبميع أنواعو  ،أم :ىمن ىذا الذم يقدـ على ٙبرمي ما أنع ػ ػ ػم ٌ
اّلل لعباده ابلطيبات ،جعلو ٥بم ليستعينوا بو على عبادتو ،فلم يبحو إال لعباده ا٤بؤمنْب .
اّلل ؟ كىذا التوسيع من ٌ
ٌ
ً
ًً ً
اّللً الًٍَّب
اّللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم أى ٍف يى ٍسأ ىىؿ يس ىؤ ىاؿ إًنٍ ىكا ور ىم ٍن ىحَّرىـ ًزينىةى َّ
صلَّى َّ
 قاؿ الشنقيطي  :أ ىمىر َّ
اّللي تىػ ىع ى
اذل ًيف ىىذه ٍاآليىة الٍ ىك ًرٲبىة نىبًيَّوي ى
ً ً
اس ًيف الطَّو ً
اؼ  ،كالطَّيًب ً
الرٍزًؽ ىك ٍاألىنٍػ ىع ًاـ  ،ك ٍ ً َّ
ات ًم ىن ًٌ
ىخىر ىج لًعًبى ًادهً  ،ىكاللًٌبى ً
أٍ
َّار  ،ىكىكاللَّ ٍح ًم ىكالٍ ىوىدؾ الَّذم ىحَّرىموي
ى ٌى
ا٢بىٍرث ال ًٍب ىحَّرىم ىها الٍ يكف ي
ى
ى
ا١ب ً
بػ ٍع ي ً
ا٢بى ًٌج .
اىلًيَّ ًة ًيف ٍ
ض الٍ ىعىرب ًيف ٍى
ى
ً
اؿ ذىلًك علىى ًَّ
ً
ًً
ً
ً ً
ً
يخىر  :أ َّ
ب
اّلل فىػ يه ىو يم ٍف ىوَب ىعلىٍيو ىج َّل ىك ىع ىبل  ،ىك ىق ٍولو ( ىكىال تىػ يقوليوا ل ىما تىص ي
ىف ىم ٍن قى ى ى ى
صَّر ىح ًيف ىم ىواض ىع أ ى
ف أىلٍسنىػتي يك يم الٍ ىكذ ى
ىك ى
ً َّ ً
ً
اّللً الٍ ىك ًذب إً َّف الَّ ًذين يػ ٍفتػرك ىف علىى ًَّ ً
ًً
ين قىػتىػليوا
ىى ىذا ىح ىبل هؿ ىكىى ىذا ىحىر هاـ لًتىػ ٍفتىػيركا ىعلىى َّ
ى ى ىي ى
اّلل الٍ ىكذ ى
ى
ب ىال يػي ٍفل يحو ىف )  ،ىكقىػ ٍولو ( قى ٍد ىخسىر الذ ى
ً
اّلل افًٍَباء علىى ًَّ
ً
اّللي لى يك ٍم ًم ٍن
ين )  ،ىكقىػ ٍولًًو ( قي ٍل أ ىىرأىيٍػتي ٍم ىما أىنٍػىزىؿ َّ
اّلل قى ٍد ى
أ ٍىكىال ىد يى ٍم ىس ىف نها بًغى ًٍّب عٍل وم ىك ىحَّريموا ىما ىرىزقىػ يه يم َّي ى ن ى
ضلُّوا ىكىما ىكانيوا يم ٍهتىد ى
آّلل أ ًىذ ىف لى يكم أىـ علىى ًَّ
ً
ً
و
ُّه ىد ًاء
ٍ ٍ ى
اّلل تىػ ٍفتىػيرك ىف )  ،ىكطىلىبيػ يه ٍم ًيف ىم ٍوض وع ى
ب إً ٍع ىجا وز أى ٍف ىأيٍتيوا ًابلش ى
ًرٍزؽ فى ىج ىعٍلتي ٍم مٍنوي ىحىر ناما ىك ىح ىبلنال قي ٍل َّي
آخىر طىلى ي
َّ ً
ين يى ٍش ىه يدك ىف ى٥بيٍم أ َّ
اذل ( قي ٍل ىىلي َّم
ىف َّ
ود يزكور أى ٍف يى ٍش ىه ىد ىم ىع يه ٍم  ،ىكيى ىو قىػ ٍوليوي تىػ ىع ى
اّللى ىحَّرىـ ىى ىذا  ،ىكنىػ ىهى نىبًيَّوي  إً ٍف ىش ًه ىد ى٥بيٍم يش يه ي
الذ ى
ً
َّ ً
ك ًمن ٍاآلاي ً
ً
ً
ين يى ٍش ىه يدك ىف أ َّ
ت.
ىف َّ
اّللى ىحَّرىـ ىى ىذا فىإ ٍف ىش ًه يدكا فىىبل تى ٍش ىه ٍد ىم ىع يه ٍم ) إ ىذل ىغ ًٍّب ذىل ى ى ى
يش ىه ىداءى يك يم الذ ى
ِ
ِ ِِ
آمنُواْ ِِف ا ْحلَيَاةِ ُّ
صةً يَػ ْوَـ ال ِْقيَ َام ِة ) أم  :قل أيها الرسوؿ ألمتك  :ىذه الزينة كالطيبات من الرزؽ
الدنْػيَا َخال َ
ين َ
( قُ ْل ىي للَّذ َ
َثبتة للذين آمنوا يف ا٢بياة الدنيا  ،كيشاركهم فيها ا٤بشركوف أيضان  ،أما يف اآلخرة فهي خالصة للمؤمنْب كال يشاركهم فيها أحد
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اّلل آ٥بة أخرل.
٩بن أشرؾ مع ٌ

ً
ً ًً
ا٢بىيىاةً ُّ
صةن يىػ ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ًة ) فيو حذؼ تقديره :ىي للذين آمنوا
ين ىآمنيوا ًيف ٍ
الدنٍػيىا ىخال ى
 قاؿ البغوي  :قولو تعاذل ( قي ٍل ى ىي للَّذ ى
كللمشركْب يف ا٢بياة الدنيا  ،فإف أىل الشرؾ يشاركوف ا٤بؤمنْب يف طيبات الدنيا ،كىي يف اآلخرة خالصة للمؤمنْب ال حظ
للمشركْب فيها  ،كقيل :ىي خالصة يوـ القيامة من التنغيص كالغم للمؤمنْب ،فإهنا ٥بم يف الدنيا مع التنغيص كالغم.
صل اآلاي ِ
( َك َذلِ َ ِ
ت ) أم  :نوضحها كنبينها .
ك نُػ َف ّ ُ َ
( لَِق ْوٍـ يَػ ْعلَ ُمو َف ) ما يف تضاعيفها من توجيهات سامية  ،كآداب عالية.
اّلل ،فيعقلوهنا كيفهموهنا.
اّلل من اآلايت ،كيعلموف أهنا من عند ٌ
 قاؿ السعدي  :ألهنم الذين ينتفعوف ٗبا فصلو ٌ
الفوائد :

حرـ ما دل ٰبرمو هللا .
ُ -اإلنكار على من ٌ
ِ-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 .
احش ما ظَهر ِم ْنػها وما بطَن وا ِإل ُْث والْبػغْي بِغَ ِري ا ْحل ِّق وأَف تُ ْش ِرُكواْ ِاب َِّ
ِ
َّلل َما ََلْ يُػنَػ ِّز ْؿ بِ ِو ُس ْلطَ ًاَّ َوأَف
( قُ ْل إِ َّظلَا َح َّرَـ َرَِّّب الْ َف َو َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ
تَػ ُقولُواْ علَى َِّ
اَّلل َما الَ تَػ ْعلَ ُمو َف (ٖٖ) ) .
َ
[ األعراؼ . ] ّّ :
----------ِ
ِ
اّلل يف كل شريعة من الشرائع فقاؿ ( قي ٍل إًَّ٭بىا
( قُ ْل إِ َّظلَا َح َّرَـ َرَِّّب الْ َف َواح َ
ش َما ظَ َه َر م ْنػ َها َوَما بَطَ َن ) مث ذكر احملرمات الٍب حرمها ٌ
ً
ش ) أم :الذنوب الكبار الٍب تستفحش كتستقبح لشناعتها كقبحها ،كذلك كالزان كاللواط ك٫بوٮبا.
يب الٍ ىف ىواح ى
ىحَّرىـ ىرًٌى
 قولو تعاذل ( ىما ظى ىهىر ًمٍنػ ىها ىكىما بىطى ىن )
( َوا ِإل ُْثَ َوالْبَػ ْغ َي بِغَ ِْري ا ْحلَ ِّق ) اإلمث  :ىو الشيء القبيح الذم فعلو يعترب معصية  ،كالبغي  :ىو الظلم كالتطاكؿ على الناس ك٘باكز
ا٢بد.
اّلل ىذا
 قاؿ ابن كثري  :كحاصل ما فسر بو اإلمث أنو ا٣بطااي ا٤بتعلقة ابلفاعل نفسو  ،كالبغي ىو التعدم على الناس  ،فحرـ ٌ
كىذا .
 كيقاؿ اإلمث يعِب  :ا٣بمر كما قاؿ القائل :
ضل عقلي .....كذاؾ اإلمث يذىب ابلعقوؿ .
شربت اإلمث حٌب ٌ

 قاؿ ابن عطية  :قولو تعاذل ( كاإلمث ) أيضان  :لفظو عاـ ١بميع األفعاؿ كاألقواؿ الٍب يتعلق ٗبرتكبها إمث  ،ىذا قوؿ ا١بمهور ،

كقاؿ بعض الناس  :ىي ا٣بمر كاحتج على ذلك بقولو الشاعر :
شربت اإلمث حٌب طار عقلي...
قاؿ ابن عطية  :كىذا قوؿ مردكد ألف ىذه السورة مكية كدل تعن الشريعة لتحرمي ا٣بمر إال اب٤بدينة بعد أحد  ،ألف ٝباعة من
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الصحابة اصطحبوىا يوـ أحد كماتوا شهداء  ،كىي يف أجوافهم  ،كأيضان فبيت الشعر يقاؿ إنو مصنوع ٨بتلق  ،كإف صح فهو
على حذؼ مضاؼ .
( وأَف تُ ْش ِرُكواْ ِاب َِّ
َّلل َما ََلْ يُػنَػ ِّز ْؿ بِ ِو ُس ْلطَ ًاَّ ) أم  :كحرـ عليكم أف ٘بعلوا ٌّلل شركاء يف عبادتو بدكف حجة كبرىاف.
َ
ً
كقولو ( ما ىدلٍ يػينىػًٌزٍؿ بًو يسٍلطاانن ) بياف للواقع من شركهم  ،إذ أهنم ال حجة عندىم على شركهم  :ال من العقل كال من النقل ،

فا١بملة الكرٲبة قد اشتملت على التهكم اب٤بشركْب كتوبيخهم على كفرىم.
( وأَف تَػ ُقولُواْ علَى َِّ
اَّلل َما الَ تَػ ْعلَ ُمو َف ) أم  :حرـ عليكم أف تقولوا قوالن يتعلق ابلعبادات أك احمللبلت أك احملرمات أك غّبىا بدكف
َ
َ
علم منكم بصحة ما تقولوف  ،كبغّب بينة على صدؽ ما تدعوف.

الفوائد :
ُ -بياف ما حرمو هللا .
ِ -أف التحرمي كالتحليل إذل هللا .
ّٙ-برمي الفواحش أبنواعها .
ْٙ -برمي ٝبيع الذنوب .
ٓٙ-برمي البغي على الناس .
ٔٙ -برمي الشرؾ .
ٕٙ -برمي القوؿ على هللا بغّب علم .
ِ
ِ
ٍ
اعةً َوالَ يَ ْستَػ ْق ِد ُمو َف (ٖٗ) )
َجلُ ُه ْم الَ يَ ْستَأْخ ُرو َف َس َ
َج ٌل فَِإذَا َجاء أ َ
( َول ُك ِّل أ َُّمة أ َ
[ األعراؼ . ] ّْ :
----------َج ٌل ) األجل  ،ىو الوقت ا٤بوقت ا٤بضركب النقضاء ا٤ب ٍهلىة .
( َولِ ُك ِّل أ َُّم ٍة أ
َ
ي
السياؽ
عليو
يدؿ
كما
،
سل
الر
تكذيب
يف
أك
اؾ
ر
اإلش
عقيدة
ابألمة ىنا ا١بماعة الٍب اشَبكت يف
ٌ
 قاؿ ابن عا ور  :كا٤براد ٌ
ٌ
ٌ
يتصور انقراضها عن بكرة
من قولو تعاذل ( كأف تشركوا ابهلل ) إخل كليس ا٤براد ٌ
ابألمة  ،ا١بماعةى الٍب ٯبمعها نسب أك لغة إذ ال ٌ
أبيها .
كيف ىذه اآلية قوالف :
القوؿ األوؿ  :أف ا٤بعُب أف هللا تعاذل أمهل كل أمة كذبت رسو٥با إذل كقت معْب  ،كىو تعاذل ال يعذهبم إذل أف ينظركا ذلك
الوقت الذم يصّبكف فيو مستحقْب لعذاب االستئصاؿ  ،فإذا جاء ذلك الوقت نزؿ ذلك العذاب ال ٧بالة.
كىو قوؿ ابن عباس  ،كا٢بسن  ،كمقاتل .

والقوؿ الثاين  :أف ا٤براد هبذا األجل العمر  ،فإذا انقطع ذلك األجل ككمل امتنع كقوع التقدمي كالتأخّب فيو  ،كالقوؿ األكؿ :
أكذل  ،ألنو تعاذل قاؿ ( ىكلً يك ٌل أ َّيم وة ) كدل يقل  :كلكل أحد أجل .
 قاؿ ابن عطية  :قولو تعاذل ( كلكل أمة أجل ) يتضمن الوعيد كالتهديد  ،كا٤بعُب كلكل أمة أم فرقة كٝباعة  ،كىي لفظة
تستعمل يف الكثّب من الناس  ،أجل مؤقت جمليء العذاب إذا كفركا كخالف ػوا أمر رهبم  ،فأنتم أيتها األم ػ ػ ػة كذلك قالو الطربم
كغّبه .
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 قاؿ ابن عا ور  :كذ ٍكير عموـ األمم يف ىذا الوعيد  ،مع أ ٌف ا٤بقصود ىم ا٤بشركوف من العرب الذين دل يؤمنوا  ،إٌ٭با ىو مبالغة

يف اإلنذار كالوعيد بتقريب حصولو كما حصل لغّبىم من األمم على طريقة االستشهاد بشواىد التٌاريخ يف قياس ا٢باضر على
ا٢بجة  ،كما قاؿ تعاذل يف آايت كثّبة منها ( قد خلت من قبلكم سنن فسّبكا يف
ا٤باضي فيكوف الوعيد خربان معضودان ابل ٌدليل ك ٌ
لكل ٌأمة أجل فأنتم لكم أجل سيحْب
األرض فانظركا كيف كاف عاقبة ا٤بكذبْب ) أم  :ما أنتم إالٌ أمة من األمم ا٤بك ٌذبْب ك ٌ
حينو.
ً
لكل ٌأمة عذاب أك استئصاؿ ،إيقاظان لعقو٥بم من أف ٌ
يغرىم اإلمهاؿ فيحسبوا أ ٌف هللا غّبي
كذكر األجل ىنا ،دكف أف يقوؿ ٌ
مؤاخذىم على تكذيبهم ،كما قالوا (اللهم إف كاف ىذا ىو ا٢بق من عندؾ فأمطر علينا حجارة من السماء أك ائتنا بعذاب أليم)
كطمأنةن للرسوؿ  أب ٌف أتخّب العذاب عنهم إٌ٭با ىو جرم على عادة هللا تعاذل يف إمهاؿ الظٌا٤بْب على ح ٌد قولو (حٌب إذا
ذبوا جاءىم نصران) كقولو (ال يغرنَّك تقلب الذين كفركا يف الببلد متاع قليل)  ( .تفسّب ابن عاشور )
استيأس الرسل كظنوا أهنم قد يك ٌ
ِ
اعةً َوالَ يَ ْستَػ ْق ِد ُمو َف ) ا٤براد أنو ال يتأخر عن ذلك األجل ا٤بعْب ال بساعة كال ٗبا ىو أقل من
َجلُ ُه ْم الَ يَ ْستَأْخ ُرو َف َس َ
( فَِإذَا َجاء أ َ
ساعة إال أنو تعاذل ذكر الساعة ألف ىذا اللفظ أقل أ٠باء األكقات.
كليس ا٤براد ابلساعة ىنا ما اصطلح عليو الناس من كوهنا ستْب دقيقة  ،كإ٭با ا٤براد هبا الوقت الذم ىو يف غاية القلة.

الفوائد :
ُ -هتديد األمم الكافرة .
ِ -أف أتخّب العذاب عن األمم الطاغية ٢بكمة .
ّ -أف أفعاؿ هللا صادرة عن حكمػػة .
كحل ال يتأخر كال يتقدـ .
ْ -أف عذاب هللا إذا جل ٌ
ٓ -إمهاؿ هللا األمم الكافرة .
ٔ -تسلية ألىل اإلٲباف كطمأنينة ٥بم .
ؼ َعلَيْ ِه ْم َوالَ ُىػ ْم َْػل َزنُو َف (ٖ٘) )
َصلَ َح فَالَ َخػ ػ ْو ٌ
آد َـ إِ َّما ََيْتِيَػنَّ ُك ْم ُر ُس ػ ٌل ِّمن ُك ْم يَػ ُق ُّ
( َاي بَِِن َ
آايِِت فَ َم ِن اتَّػ َقى َوأ ْ
صػو َف َعلَْي ُك ْم َ
[ األعراؼ . ] ّٓ :
---------آايِِت) اي بِب آدـ إف أيتكم رسل من أبناء جنسكم  ،يتلوف عليكم آاييت
آد َـ إِ َّما ََيْتِيَػنَّ ُك ْم ُر ُس ٌل ِّمن ُك ْم يَػ ُق ُّ
( َاي بَِِن َ
صو َف َعلَْي ُك ْم َ
الٍب أنزلتها عليهم ٥بدايتكم  ،فآمنوا هبم كعزركىم كانصركىم  ،فإف من آمن هبم كاتقى ما هناه عنو ربو  ،كأصلح نفسو كعملو ،
فأكلئك ال خوؼ عليهم يوـ القيامة  ،كال ىم ٰبزنوف ٤بفارقتهم الدنيا

 قاؿ الرازي  :كإ٭با قاؿ ( ٌمن يك ٍم ) ألف كوف الرسوؿ منهم أقطع لعذرىم كأبْب للحجة عليهم من جهات :
أحدىا  :أف معرفتهم أبحوالو كبطهارتو تكوف متقدمة.

واثنيها  :أف معرفتهم ٗبا يليق بقدرتو تكوف متقدمة فبل جرـ ال يقع يف ا٤بعجزات الٍب تظهر عليو شك كشبهة يف أهنا حصلت
بقدرة هللا تعاذل ال بقدرتو فلهذا السبب قاؿ تعاذل ( ىكلىٍو جعلناه ىملىكان ١بعلناه ىر يجبلن ) .

واثلثها  :ما ٰبصل من األلفة كسكوف القلب إذل أبناء ا١بنس ٖ ،ببلؼ ما ال يكوف من ا١بنس  ،فإنو ال ٰبصل معو األلفة.
كقاؿ ابن عاشور  :قولو ( منكم ) أم من بِب آدـ  ،كىذا تنبيو لبىِب آدـ أب ٌهنم ال يَبقٌبوف أف ٘بيئهم رسل هللا من ا٤ببلئكة  ،أل ٌف
42

الرسل أل ٌهنم من جنسهم  ،مثل
ى
ا٤برسل يكوف من جنس من أرسل إليهم  ،كيف ىذا تعريض اب١بهلة من األمم الذين أنكركا رسالة ٌ
٧بمد ملسو هيلع هللا ىلص أبنٌو بىشر قاؿ تعاذل ( كما
قوـ نوح  ،إذ قالوا ( ما نراؾ إال بشران مثلنا ) كمثل ا٤بشركْب من أىل م ٌكة إذ ك ٌذبوا رسالة ٌ
عث هللا بشران رسوالن قل لو كاف يف األرض مبلئكة ٲبشوف مطمئنْب لنزلنا
منع الناس أف يؤمنوا إذ جاءىم ا٥بدل إال أف قالوا أىبى ى
عليهم من السماء ملكان رسوالن ) .
( فَ َم ِن اتَّػ َقى ) بفعل الطاعات .
َصلَ َح ) نفسو كعملو .
( َوأ ْ
ؼ َعلَْي ِه ْم ) فيما يستقبلهم
( فَالَ َخ ْو ٌ

( َوالَ ُى ْم َْػل َزنُو َف ) على ما خلفوا من الدنيا .

 نفي ا٣بوؼ كا٢بزف كالفرؽ بينهما ،أف ا٤بكركه إف كاف قد مضى ،أحدث ا٢بزف ،كإف كاف منتظران ،أحدث ا٣بوؼ ،فنفاٮبا
عمن اتقى كأصلح  ،كإذا انتفيا ،حصل ضدٮبا ،كىو األمن التاـ ،ككذلك نفي الضبلؿ كالشقاء عمن اتبع ىداه ،كإذا انتفيا ثبت
ضدٮبا ،كىو ا٥بدل كالسعادة ،فمن اتبع ىداه ،حصل لو األمن كالسعادة الدنيوية كاألخركية كا٥بدل ،كانتفى عنو كل مكركه ،من
ا٣بوؼ ،كا٢بزف ،كالضبلؿ ،كالشقاء ،فحصل لو ا٤برغوب ،كاندفع عنو ا٤برىوب ،كىذا عكس من دل يتبع ىداه ،فكفر بو ،ككذب
َبايتو .
الفوائد :
ُ -إثبات الرسل .
ِ -حكمة هللا يف أف الرسل من اإلنس .
ّ -أف مهمة الرسل تبليغ دين هللا كبياف آايتو .
ْ -فضل من اتقى هللا كأصلح عملو  ،كىو األماف يف الدنيا كاآلخرة .
ٓ-كجوب إصبلح العمل  ،أبف يكوف ٨بلصان على كفق الشريعة .
ٔ -ا٣بوؼ كا٢بزف كالقلق دل دل يؤمن ابلرسل كيتقى ربو .
ِ
َّ ِ
يها َخالِ ُدو َف (. ) )ٖٙ
استَ ْكبَػ ُرواْ َع ْنػ َها أ ُْولَئِ َ
كأ ْ
اب النَّا ِر ُى ْم ف َ
ين َك َّذبُواْ ِِب َايتِنَا َو ْ
َص َح ُ
( َوالذ َ
[ األعراؼ . ] ّٔ :
---------َّ ِ
ين َك َّذبُواْ ِِب َايتِنَا ) فلم يؤمنوا هبا  ،كىي الوحي ا٤بنزؿ  ،كالقرآف .
( َوالذ َ
 كاآلايت ٝبع آية  ،كاآلية تطلق يف القرآف على معنيْب :
ادلعىن األوؿ  :اآلية الكونية القدرية  ( .فهي ٩با نشاىده ٩با ال يستطيع البشر أف ٱبلقوا مثلها ) .
كىي ما نصبو هللا ( جل كعبل ) ليدؿ بو خلقو على أنو الواحد األحد ا٤بستحق للعبادة  ،كالشمس كالسماء كاألرض ك٫بوىا ،
ككل ما يف الكوف من ٨بلوقات هللا شاىد بكماؿ هللا كقدرتو كعزتو كأنو ا٤بستحق للعبادة
ض كاختً ً
قاؿ تعاذل ( إ َّف ًيف خٍل ًق َّ ً
ًً
بلؼ اللٍَّي ًل كالنػ ى ً
ً َّ ً ً
اّللي ًم ىن
َّاس ىكىما أىنٍػىزىؿ َّ
الس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ً ى ٍ
ى
ى
َّهار ىكالٍ يفٍلك ال ًٍب ىٍ٘برم يف الٍبى ٍحر ٗبىا يىػٍنػ ىف يع الن ى
ً
َّ ً ً و
ً
ً
و
ً
ً
ً
ً
ً
ص ًريف ًٌ
الس ىماء ىك ٍاأل ٍىر ً
ض
ض بىػ ٍع ىد ىم ٍوهتىا ىكبى َّ
ْب َّ
الرىاي ًح ىكا َّ
لس ىحاب الٍ يم ىس َّخ ًر بىػ ٍ ى
ث ف ىيها م ٍن يك ًٌل ىدابَّة ىكتى ٍ
ىحيىا بو ٍاأل ٍىر ى
الس ىماء م ٍن ىماء فىأ ٍ
ىآل و
ايت لًىق ٍووـ يىػ ٍع ًقليو ىف ) أم  :لعبلمات كاضحة جازمة قاطعة أبف من خلقها ىو رب ىذا الكوف  ،كىو ا٤بعبود كحده .
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قاؿ الشيخ ابن عثيمْب رٞبو هللا :
ا٤بعُب الثاين  :اآلية الشرعية الدينية  ،كآايت ىذا القرآف العظيم  ( .ال يستطيع البشر أف أيتوا ٗبثلو ) .
ً
ت ًَّ
ً
ً
كمنو قولو تعاذل (رسوالن يػٍتػليو علىي يكم آاي ً
آايتًًو ) .
اّلل ) كقولو تعاذل ( يى ىو الَّذم بىػ ىع ى
ث ًيف ٍاأل ٌيميًٌ ى
ْب ىر يسوالن مٍنػ يه ٍم يىػٍتػليو ىعلىٍي ًه ٍم ى
ىي ى ىٍ ٍ ى
ك٠بيت آايت ٝ ،بع آية  ،ألهنا عبلمة على صدؽ من جاء هبا .
استَ ْكبَػ ُرواْ َع ْنػ َها ) كدل يقبلوىا كأعرضوا عنها .
( َو ْ
يدك ىف أى ٍف ٱبىٍير يجوا ًم ىن
( أ ُْولَئِ َ
اب النَّا ِر ) أم  :أصحاهبا ا٤ببلزمْب ٥با  ،أبد اآلبدين كدىرين الداىرين  ،ال ٱبرجوف منها ( ييًر ي
كأ ْ
َص َح ُ
النَّا ًر كما ىم ًٖبا ًرًجْب ًمٍنػها كى٥بم ع ىذ ً
يم ) .
ى ى ي ٍ ى ى ى ى يٍ ى ه
اب يمق ه
 كالنار ىي الدار الٍب أعدىا هللا للكافرين .
اب النَّا ًر ) كىذا األسلوب يطلق على الذين ٱبلدكف فيها  ،فا٤بؤمن العاصي – كإف كاف يستحق
 كقولو تعاذل (أيكلىئً ى
كأٍ
ىص ىح ي
العذاب ابلنار – فإنو ال يسمى من أصحاب النار  ،ألف األصل يف الصحبة طوؿ ا٤ببلزمة .
ِ
يها َخالِ ُدو َف ) ال ٱبرجوف منها  ،كال يفَب عنهم العذاب كال ىم ينصركف .
( ُى ْم ف َ
كقد ذكر هللا أتبيده ألىل النار يف ثبلث آايت من القرآف الكرمي .
ًً
ً ً
يف سورة النساء  :قاؿ تعاذل (إً َّف الَّ ًذين ىك ىفركا كظىلىموا ىدل ي يك ًن َّ ً ً
ين فً ىيها أىبىدان
اّللي ليىػ ٍغفىر ى٥بيٍم ىكال ليىػ ٍهديىػ يه ٍم طى ًريقان إًَّال طى ًر ى
ى ي ى ي ٍى
يق ىج ىهن ىَّم ىخالد ى
ً
اّللً يى ًسّبان ) .
ك ىعلىى َّ
ىكىكا ىف ذىل ى
كيف سورة األحزاب  :قاؿ تعاذل (خالً ًدين فًيها أىبدان ال ىًٯب يدك ىف كلًيان كال نى ً
صّبان ) .
ى ى ى ى
ىٌ ى
ً
ً
ً
ً
كيف سورة ا١بن  :قاؿ تعاذل ( ىكىم ٍن يىػ ٍع ً
ين ف ىيها أىبىدان ) .
ص َّ
اّللى ىكىر يسولىوي فىإ َّف لىوي ىان ىر ىج ىهن ىَّم ىخالد ى
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 .
ٔ -إثبات النار .
ٕ -خلود أىل النار يف النار .

صيبػهم ِمن ال ِ
( فَمن أَظْلَم ِشلَّ ِن افْػتَػرى َعلَى َِّ ِ
ِ
ْكتَ ِ
اب َح َّىت إِذَا َجاءتْػ ُه ْم ُر ُسلُنَا يَػتَػ َوفَّػ ْونَػ ُه ْم
ب ِِب َايتِِو أ ُْولَئِ َ
اَّلل َكذ ًاب أ َْو َك َّذ َ
ك يَػنَا ُذلُ ْم نَ ُ ُ ّ َ
َ
َْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
قَالُواْ أَين ما ُكنتُم تَ ْدعُو َف من ُد ِ
وف َّ
اؿ ا ْد ُخلُواْ ِِف أ َُم ٍم قَ ْد
ين ( )ٖٚقَ َ
اَّلل قَالُواْ َ
َْ َ ْ
ضلُّواْ َعنَّا َو َ ِه ُدواْ َعلَى أَن ُفس ِه ْم أَنَّػ ُه ْم َكانُواْ َكاف ِر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت ِمن قَػ ْبلِ ُكم ّمن ا ْجل ِّن َوا ِإل ِ
اى ْم ألُوالَ ُى ْم
يها َْت ًيعا قَالَ ْ
ت أ َُّمةٌ لَّ َعنَ ْ
نس ِِف النَّا ِر ُكلَّ َما َد َخلَ ْ
َخلَ ْ
ت أُ ْخ َر ُ
َّارُكواْ ف َ
ت أُ ْختَػ َها َح َّىت إ َذا اد َ
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ِ ِ
َضلُّ َ ِِ
اؿ لِ ُك ٍل ِ
اى ْم فَ َما َكا َف
ض ْع ٌ
ف َولَ ِكن الَّ تَػ ْعلَ ُمو َف (َ )ٖٛوقَالَ ْ
َربَّػنَا َى ُؤالء أ َ
ت أُوالَ ُى ْم ألُ ْخ َر ُ
وَّ فَ هت ْم َع َذ ًااب ض ْع ًفا ّم َن النَّا ِر قَ َ ّ
ض ٍل فَ ُذوقُواْ الْع َذاب ِِبَا ُكنتُم تَك ِ
ْسبُو َف (. ) )ٖٜ
لَ ُك ْم َعلَْيػنَا ِمن فَ ْ
َ َ
ْ
[ األعراؼ . ] ّٗ -ّٕ :
--------------( فَمن أَظْلَم ِشلَّ ِن افْػتَػرى َعلَى َِّ ِ
ب ِِب َايتِِو ) أم  :ال أحد أشد ظلمان ٩بن اختلق على هللا الكذب  ،أك كذب
اَّلل َكذ ًاب أ َْو َك َّذ َ
َ
َْ ُ

َبايتو ا٤بنزلة  ،كاالستفهاـ لئلنكار .
ك يػنَا ُذلُم نَ ِ
ِ
صيبُػ ُهم ِّم َن الْكِتَ ِ
اب ) أم  :يصيبهم حظهم يف الدنيا ٩با كتب كق ٌدر ٥بم كقدر من األرزاؽ كاآلجاؿ  ،يف اللوح
(أ ُْولَئ َ َ ْ
احملفوظ
قاؿ ٦باىد  :ما كعدكا بو من خّب أك شر  ،كاختاره ابن جرير .
ً
صيبػهم ًمن الٍ ًكتى ً
اب ) قاؿ :عملو كرزقو كعمره.
كقاؿ دمحم بن كعب القرظي ( أيكلىئً ى
ك يىػنىا ي٥بيٍم نى ي ي ٍ ى
ككذا قاؿ الربيع بن أنس ،كعبد الرٞبن بن زيد بن أسلم .كىذا القوؿ قوم يف ا٤بعُب ،كالسياؽ يدؿ عليو ،كىو قولو ( ىح ٌَّب إًذىا
ً
جاءتٍػهم رسلينا يػتػوفَّػونػىهم ) كيصّب ا٤بعُب يف ىذه اآلية كما يف قولو [تعاذل { إً َّف الَّ ًذين يػ ٍفتػرك ىف علىى ًَّ ً
ب ال يػي ٍفل يحو ىف* ىمتىاعه
ى ى ىي ى
اّلل الٍ ىكذ ى
ى ى ي ٍ ي ي ى ىى ى ٍ ي ٍ
ً
ً
ً
ًيف ُّ
ك يك ٍفيرهي إًلىٍيػنىا ىم ٍرًج يع يه ٍم فىػنيػنىػبًٌئيػ يه ٍم
اب الشَّد ى
يد ًٗبىا ىكانيوا يى ٍك يفيرك ىف )كقولو ( ىكىم ٍن ىك ىفىر فىبل ىٍٰبيزنٍ ى
الدنٍػيىا يمثَّ إًلىٍيػنىا ىمٍرج يع يه ٍم يمثَّ نيذي يق يه يم الٍ ىع ىذ ى
ً ً
اّلل علًيم بً ىذ ً
اب ىغلً و
ضطىُّريىم إً ىذل ىع ىذ و
ً ً ً
يظ ) .
ات ُّ
الص يدكًر * ي٭بىتٌ يع يه ٍم قىليبل يمثَّ نى ٍ ٍ
ٗبىا ىعمليوا إ َّف َّى ى ه
 قاؿ الشوكاين  :كقيل  :ينا٥بم من العذاب بقدر كفرىم.
كقيل  :الكتاب ىنا القرآف ألف عذاب الكفار مذكور فيو.
( َح َّىت إِذَا َجاءتْػ ُه ْم ُر ُسلُنَا يَػتَػ َوفَّػ ْونَػ ُه ْم ) أم  :جاءت مبلئكة ا٤بوت تقبض أركاحهم .
اّلل يػتىػو َِّف ٍاألىنٍػ يف ً
ْب ىم ٍوًهتىا ) كجاء يف آية أخرل أف ملك ا٤بوت ىو
سحى
 جاء يف آية أف هللا ىو الذم يتوِف كما قاؿ تعاذل ( َّي ى ى
ى
ك الٍمو ً
ت الَّ ًذم يكٌكً ىل بً يك ٍم يمثَّ إً ىذل ىربًٌ يك ٍم تيػٍر ىج يعو ىف ) كجاء يف آية أخرل أف
الذم يقبض األركاح كما قاؿ تعاذل (قي ٍل يىػتىػ ىوفَّا يك ٍم ىملى ي ى ٍ
ً
ت تىػ ىوفَّػٍتوي ير يسلينىا ىكيى ٍم ال يػي ىفًٌرطيو ىف ) .
ىح ىد يك يم الٍ ىم ٍو ي
ا٤ببلئكة ىم الذم يقبضوف األركاح كقولو تعاذل ( ىح ٌَّب إذىا ىجاءى أ ى
ا١بمع  :ا٤بوت يكوف إبذف هللا  ،كقبض الركح يكوف ٗبلك ا٤بوت  ،كمعو ا٤ببلئكو تساعده .
وف َِّ
( قَالُواْ أَين ما ُكنتُم تَ ْد ُعو َف ِمن ُد ِ
اَّلل ) أم  :أين اآل٥بة الٍب كنتم تعبدكهنا من دكف هللا  ،ادعوا ليخلصوكم من العذاب .
َْ َ ْ
كالسؤاؿ للتبكيت كالتوبيخ .
 قاؿ القرطيب ( قالوا أىيػنىما يكنتيم تى ٍدعو ىف ًمن د ً
كف هللا ) سؤاؿ توبيخ  ،كمعُب "تى ٍد يعو ىف" تعبدكف.
ي
ٍى ٍ ي
ضلُّواْ َعنَّا ) أم  :غابوا عنا .
( قَالُواْ َ
 لفظ الضبلؿ يف القرآف يطلق على ثبلثة إطبلقات :
األوؿ  :إطبلؽ الضبلؿ على الضبلؿ عن طريق ا٥بدل إذل طريق الزيغ  ،كعن طريق ا١بنة إذل طريق النار .
ً
كما قاؿ تعاذل (كمن ي ٍ ً
ك ىم ٍ ً
ً
ض ً
ْب ) .
ا٣بىاسيرك ىف ) .كمنو قولو تعاذل ( ىغ ًٍّب الٍ ىم ٍغ ي
وب ىعلىٍي ًه ٍم ىكال الضَّالٌ ى
ىى ٍ ي
ضل ٍل فىأيكلىئ ى ي ي
ً
ً
السبً ًيل )  ،كىذا أغلب استعماؿ الضبلؿ .
ضلُّوا ىع ٍن ىس ىو ًاء َّ
ىضلُّوا ىكثّبان ىك ى
ضلُّوا م ٍن قىػٍب يل ىكأ ى
كمنو قولو تعاذل (قى ٍد ى
والثاين  :ىو إطبلؽ الضبلؿ على الغىٍيػبىة كاالضمحبلؿ .

ض َّل ىعٍنػ يه ٍم ىما ىكانيوا يىػ ٍفتىػيرك ىف ) أم  :غاب كاضمحل كدل يبق لو أثر .
(ك ى
كمنو قولو تعاذل ى
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ًو
ً
(ضلىٍلنىا ًيف ٍاأل ٍىر ً
ضلىٍلنىا ًيف ٍاأل ٍىر ً
ض ) أم  :اضمحلت عظامهم
ض أىإً َّان لىفي ىخٍل وق ىجديد ) فمعُب ى
(كقىاليوا أىإً ىذا ى
كمنو قولو تعاذل ى
ك٢بومهم كجلودىم فيها فأكلتها كاختلطت هبا .
والثالث  :إطبلؽ الضبلؿ على الذىاب عن علم الشيء  ،فكل ما دل يهتد إذل علم شيء تقوؿ العرب  :ضل .
ً
ض و
بلؿ يمبً و
يفضل يوسف علينا .
ْب ) أم  :ذىاب عن علم ا٢بقيقة حيث ٌ
كمنو قوؿ أكالد يعقوب ( إً َّف أ ىىاب ىان لىفي ى
كقولو (قىاليوا ىات َّّللً إًنَّك لىًفي ً
ك الٍ ىق ًد ًمي ) أم  :ذىابك عن حقيقة العلم ابلشيء  ،ألنك تظن يوسف حيان  ،كال يريدكف
ضبلل ى
ى
ى
الضبلؿ  ،ألهنم لو أرادكا الضبلؿ يف الدين لكانوا كفرة لتضليلهم نبيان من األنبياء  ( .الشنقيطي ) .
كمنو قولو تعاذل (ال ي ً
ل ىرًٌيب ىكال يىػٍنسى ) أم  :ال يذىب عنو علم شيء كال ينسى شيئان .
ض ُّ
ى
ى
ِ
ِ
ين ) أم  :أقركا كاعَبفوا على أنفسهم ابلكفر كالضبلؿ .
( َو َ ِه ُدواْ َعلَى أَن ُفس ِه ْم أَنَّػ ُه ْم َكانُواْ َكاف ِر َ
ت ِمن قَػ ْبلِ ُكم ِّمن ا ْجلِ ِّن َوا ِإل ِ
نس ِِف النَّا ِر ) قاؿ هللا تعاذل – ٥بؤالء ا٤بشركْب ا٤بفَبين – ادخلوا النار
( قَ َ
اؿ ا ْد ُخلُواْ ِِف أ َُم ٍم قَ ْد َخلَ ْ
يف ٝبلة ٝباعات من أمثالكم يف الكفر  ،قد سلفت من قبلكم من ا١بن كاإلنس .
كيف ىذا دليل على أف ا١بِب الكافر يدخل النار كىذا ابإلٝباع :
َّاس أ ٍ ً
ا١بًن ًَّة ىكالن ً
كما قاؿ تعاذل ( ىكلى ًك ٍن ىح َّق الٍ ىق ٍو يؿ ًم ًٌِب ىأل ٍىم ىؤل َّ
ْب ) .
ىف ىج ىهن ىَّم ًم ىن ٍ
ىٝبىع ى
ً ً
ً
ا١بً ًٌن ك ًٍ
اإلنٍ ً
س).
كقاؿ تعاذل ( ىكلىىق ٍد ىذ ىرأٍ ىان ١بى ىهن ىَّم ىكثّبان م ىن ٍ ى
اؿ ٍادخليوا ًيف أيم وم قى ٍد خلى ً ً ً
ا١بً ًٌن ك ًٍ
اإلنٍ ً
س ًيف النَّا ًر ) .
ى ٍ
كقاؿ تعاذل (قى ى ي
ى
ت م ٍن قىػٍبل يك ٍم م ىن ٍ ى
ً
ين ) .
كقاؿ تعاذل ( إًنػ ي
َّه ٍم ىكانيوا ىخاس ًر ى
ت أُ ْختَػ َها ) أم  :كلما دخلت طائفة النار لعنت الٍب قبلها لضبل٥با هبا .
ت أ َُّمةٌ لَّ َعنَ ْ
( ُكلَّ َما َد َخلَ ْ

 قاؿ اآللوسي  :يلعن االتباع القادة يقولوف  :أنتم أكردٛبوان ىذه ا٤بوارد فلعنكم هللا تعاذل .
كا٤براد اف أىل النار يلعن بعضهم بعضان كقولو تعاذل ( مث يوـ القيامة يكفر بعضكم ببعض كيلعن بعضكم بعضان ) .
يخ َّوةي ال ًٌدين كا٤بلَّة  ،ال أي يخ َّوةي النسب.
 قاؿ ابن اجلوزي  :قولو تعاذل ( كلما دخلت أيمة لعنت أيختها ) كىذه أ ي
ِ
يها َِ
ِ
ْت ًيعا ) أم  :حٌب تبلحقوا كاجتمعوا يف النار كلهم .
َّارُكواْ ف َ
( َح َّىت إذَا اد َ
وَّ ) قاؿ األتباع للقادة كالرؤساء الذين أضلوىم اي ربنا ىؤالء الذين أضلوان عن سبيلك
( قَالَ ْ
اى ْم ألُوالَ ُى ْم َربػَّنَا َى ُؤالء أ َ
َضلُّ َ
ت أُ ْخ َر ُ
كزينوا لنا طاعة الشيطاف .
جرما من أتباعهم ،فدخلوا قبلهم،
 قاؿ ابن كثري  :أم :أخراىم دخوالن -كىم األتباع -ألكالىم -كىم ا٤بتبوعوف -ألهنم أشد ن

اى ْم) أم األتباع .
فيشكوىم األتباع إذل هللا يوـ القيامة؛ ألهنم ىم الذين أضلوىم عن سواء السبيل ( ،أُ ْخ َر ُ
( فَ هتِِم َع َذااب ِ
ض ْع ًفا ِّم َن النَّا ِر ) أم  :أذقهم العذاب مضاعفان ألهنم تسببوا يف كفران .
ْ ً
ًً
ً
ً
ً
ً
السبً ىيبل  .ربػَّنىا آهتم ض ٍع ىف ٍ ً
ْب م ىن الٍ ىع ىذاب ىكالٍ ىعٍنػ يه ٍم لى ٍعنان ىكبًّبان ) .
وان َّ
ىضلُّ ى
كقولو تعاذل ( ىكقىاليوا ىربػَّنىا إ َّان أىطى ٍعنىا ىس ىادتىػنىا ىكيكبىػىر ى
اءان فىأ ى
ٍ
ى
كقولو تعاذل ( إً ٍذ تىػبػَّرأى الَّ ًذين اتُّبًعوا ًمن الَّ ًذين اتَّػبػعوا كرأىكا الٍع ىذاب كتىػ ىقطَّعت هبًًم األسباب * كقى ى َّ ً
ين اتَّػبىػ يعوا لىٍو أ َّ
ىف لىنىا ىكَّرةن فىػنىػتىػبىػَّرأى
ى
اؿ الذ ى
ى ي ى ى ى ي ىى ي ى ى ى ى ٍ ي ٍ ى ي ى
ً
ً
ً
و
ً
ْب م ىن النَّا ًر ) .
ك ييًري ًه يم َّ
ًمٍنػ يه ٍم ىك ىما تىػبىػَّرءيكا ًمنَّا ىك ىذل ى
اّللي أ ٍىع ىما ى٥بيٍم ىح ىسىرات ىعلىٍي ًه ٍم ىكىما يى ٍم ٖبىا ًرج ى
 كقد بْب تعاذل أف مضاعفة العذاب للمتبوعْب ال تنفع األتباع  :كال ٱبفف عنهم من العذاب كقولو ( ىكلىن يىن ىف ىع يك يم الٍيىػ ٍوىـ إًذ
ظَّلىمتيم أىنَّ يكم ًيف الٍع ىذ ً
اب يم ٍش ىًَبيكو ىف ) .
ٍٍ ٍ ى
اؿ لِ ُك ٍل ِ
ف ) أم  :لكل من القادة كاألتباع عذاب مضاعف  ،أما القادة فلضبل٥بم كإضبل٥بم  ،كأما األتباع فلكفرىم
ض ْع ٌ
( قَ َ ّ
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كتقليدىم .
( َولَ ِكن الَّ تَػ ْعلَ ُمو َف ) أم  :كلكنكم اي معشر أىل النار ال تعلموف ما ق ٍد ير ما أعد هللا لكم من العذاب  ،فلذلك تسأؿ الضعف

منو األمة الكافرة األخرل ألختها األكذل .

اى ْم ) أم  :قاؿ القادة لؤلتباع .
( َوقَالَ ْ
ت أُوالَ ُى ْم ألُ ْخ َر ُ
ض ٍل ) ٫بن متساككف يف الغي كالضبلؿ  ،كيف فًعل أسباب العذاب  ،فبل فضل لكم علينا  ،فقاؿ هللا
( فَ َما َكا َف لَ ُك ْم َعلَْيػنَا ِمن فَ ْ

٥بم ٝبيعان :

( فَ ُذوقُواْ الْع َذاب ِِبَا ُكنتُم تَك ِ
ْسبُو َف ) كىذا ا٢باؿ كما أخرب هللا تعاذل عنهم يف حاؿ ٧بشرىم يف قولو تعاذل ( ىكلى ٍو تىػىرل إً ًذ
َ َ
ْ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ًً
ً
ض الٍ ىق ٍوىؿ يىػ يق ي َّ
ض يه ٍم إً ىذل بىػ ٍع و
اؿ
ْب * قى ى
استي ٍ
الظَّال يمو ىف ىم ٍوقيوفيو ىف عٍن ىد ىرٌهب ٍم يىػٍرج يع بىػ ٍع ي
استى ٍكبىػيركا لىٍوال أىنٍػتي ٍم لى يكنَّا يم ٍؤمن ى
ين ٍ
ين ٍ
ضع يفوا للَّذ ى
وؿ الذ ى
اؿ الَّ ًذين است ٍ ً ً ً
ًً
َّ ً
ً
ين
ْب * ىكقى ى
استي ٍ
ضعً يفوا أ ىٍ
ى ٍي
ص ىد ٍد ىان يك ٍم ىع ًن ا ٍ٥بيىدل بىػ ٍع ىد إً ٍذ ىجاءى يك ٍم بى ٍل يكٍنػتي ٍم يٍ٦ب ًرم ى
ين ٍ
ين ٍ
ى٫ب ين ى
ضع يفوا للَّذ ى
استى ٍكبىػيركا للَّذ ى
الذ ى
ً ً
استى ٍكبػركا بل مكٍر اللٍَّي ًل كالنػ ى ً
بلؿ ًيف
اب ىك ىج ىعٍلنىا األ ٍغ ى
ىسُّركا الن ى
َّد ىامةى لى َّما ىرأ يىكا الٍ ىع ىذ ى
َّها ًر إ ٍذ ىأتٍيميركنػىنىا أى ٍف نى ٍك يفىر اب َّّلل ىكىٍ٪ب ىع ىل لىوي أىنٍ ىد نادا ىكأ ى
ى
ٍ ىي ى ٍ ى ي
ً َّ ً
ين ىك ىفيركا ىى ٍل يٍٯبىزٍك ىف إًال ىما ىكانيوا يىػ ٍع ىمليو ىف ) .
أ ٍىعنىاؽ الذ ى
 قاؿ الرازي  :قولو تعاذل ( فى يذكقيواٍ العذاب ًٗبىا يكنتيم تىك ً
ٍسبيو ىف ) فهذا ٰبتمل أف يكوف من كبلـ القادة  ،كإف يكوف من قوؿ هللا
ٍ
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 ق ٌدر لو  ،كيف اآلخرة يناؿ العذاب األليم .
ٓ-إثبات أف للموت رسل .
ٔ -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 .
ُُ -أف ا١بن مكلف كما أف اإلنس مكلف  ،قاؿ تعاذل ( كما خلقت ا١بن كاإلنس إال ليعبدكف ) .
ُِ-تبلعن أىل النار .
ُّ-تقطع ا٤بودات بْب الكفار يوـ القيامة .
ُْ -إثبات القيامة .

ِ
آلدـ فَسػػَب ُدواْ إِالَّ إِبلِػػيس ََل ي ُكػػن ِمػػن َّ ِ ِ
ِ
ػاؿ َمػػا
ين (ٔٔ) قَػ َ
صػ َّػو ْرََّ ُك ْم ُُثَّ قُػلْنَػػا لل َْمائِ َكػػة ْ
( َولََقػ ْد َخلَ ْقنَػػا ُك ْم ُُثَّ َ
ػَب ُدواْ َ َ َ َ
اسػ ُ
السػػاجد َ
ْ َ َْ ّ َ
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ػاؿ أ َََّْ َخ ْيػ ٌػر ِّم ْنػوُ َخلَ ْقتَ ِػِن ِمػن ََّّ ٍر َو َخلَ ْقتَػوُ ِمػن ِطػ ٍ
ػك أَف
ني (ٕٔ) قَ َ
ػك قَ َ
ػاىبِ ْط ِم ْنػ َهػا فَ َمػا يَ ُكػو ُف لَ َ
ػاؿ فَ ْ
ك أَالَّ تَ ْس َُب َد إِ ْذ أ ََم ْرتُ َ
َمنَػ َع َ
اؿ إِنَّ َ ِ
ك ِمن َّ ِ
اؿ أ ِ
ِ
ين (٘ٔ) ) .
َنَّ ْرِين إِ َىل يَػ ْوِـ يُػ ْبػ َعثُو َف (ٗٔ) قَ َ
ين (ٖٔ) قَ َ
تَػتَ َكبَّػ َر ف َ
ك م َن ادلُنََّ ِر َ
الصاغ ِر َ
يها فَا ْخ ُر ْج إِنَّ َ َ
[ األعراؼ . ] ُٓ-ُُ :
-------------( َولََق ْد َخلَ ْقنَا ُك ْم ) أم  :خلقنا أابكم آدـ .

ص َّو ْرََّ ُك ْم ) أم  :مث صورانه أبدع تفسّب كأحسن تقومي .
( ُُثَّ َ

ص َّوٍرىان يك ٍم ) أم :خلقنا آدـ مث صوران الذرية.
كقاؿ الربيع بن أنس ،ك ُّ
السدم ،كقتادة ،كالضحاؾ يف ىذه اآلية ( ىكلىىق ٍد ىخلى ٍقنىا يك ٍم يمثَّ ى
ً ً ً
آلد ىـ ) فدؿ على أف ا٤براد بذلك آدـ .
اس يج يدكا ى
كىذا فيو نظر؛ ألنو قاؿ بعده ( يمثَّ قيػٍلنىا لٍل ىمبلئ ىكة ٍ
ػاـ
كإ٭با قيل ذلك اب١بمع ألنو أبو البشر ،كما يقوؿ هللا تعػاذل لبػِب إسػرائيل الػذين كػانوا يف زمػن الرسػوؿ  ( ىكظىلٍَّلنىػا ىعلى ٍػي يك يم الٍغى ىم ى
السٍل ىول ) كا٤براد :آابؤىػم الػذين كػانوا يف زمػن موسػى عليػو السػبلـ كلكػن ٤بػا كػاف ذلػك ًمنَّػةن علػى اآلابء الػذين
ىكأىنزلٍنىا ىعلىٍي يك يم الٍ ىم َّن ىك َّ
أصل صار كأنو كاقع على األبناء .
ىم ه
ِ
آلدـ فَسَب ُدواْ إِالَّ إِبلِيس ََل ي ُكن ِمن َّ ِ ِ
ِ
ين ) أم  :أمػران ا٤ببلئكػة ابلسػجود آلدـ تكرٲبػان لػو ،
( ُُثَّ قُػلْنَا لل َْمائِ َكة ْ
اس َُب ُدواْ َ َ َ َ
الساجد َ
ْ َ َْ َّ
فسجد ا٤ببلئكة كلهم أٝبعوف إال إبليس أيب كاستكرب كامتنع .
 قولو تعاذل ( يمثَّ قيػٍلنىا لًٍل ىمآلئً ىك ًة ) اختلف العلماء ما ا٤براد اب٤ببلئكة :
فقيل  :مبلئكة األرض فقط .

وقيل  :مبلئكة األرض كالسماء كىذا الراجح كرجحو ابن كثّب  ،لقولو تعاذل ( فسجد ا٤ببلئكة كلهم أٝبعوف ) .
 كاختلف ما ا٤براد ابلسجود :
فقيل  :ا٤براد ابلسجود ا٣بضوع ال اال٫بناء .
وقيل  :كاف قبلة كالسجدة هلل .

وقيل  :السجود آلدـ إكرامان كاحَبامان  ،كىي طاعة هلل ألهنا امتثاؿ ألمر هللا تعاذل  .كىذا القوؿ ىو الراجح ،فهذا السجود تعظيم

هلل ألنو امتثاؿ أمره ال عبادة آدـ  ،كال سجود إال أبمر هللا  ،كاألمر إف كاف ٩بتثبلن بو أمر هللا فا٤بطاع فيو هللا ،كنظّبه أف ملىك
ا٤بوت يقاؿ لو :اقبض ركح دمحم  كسائر األنبياء ،فأم جرٲبة يف الدنيا أعظم من قتل النيب  كنزع ركحو  ،كقتل األنبياء
كاألكلياء ؟ لكن ملك ا٤بوت مأمور من هللا  ،فهو مطيع يف ذلك الفعل  ،ألنو إ٭با فعلو أبمر هللا .
ً
ً
اؿ ربُّ ى ً ً ً
ً
ص واؿ ًٌم ٍن
ص ٍل ى
ك لٍل ىمبلىئ ىكة إًًٌين ىخال هق بى ىشران ٌمن ى
 ىذا األمر ابلسجود كاف قبل خلق آدـ كما قاؿ تعاذل يف ا٢بجر ( ىكإ ٍذ قى ى ى
ًً
وف فىًإ ىذا س َّويػتيو كنىػ ىفخ ً ً ً ً
ىٞبوإ َّمسني و
ين ) .
ى ٍيى ٍ ي
ى ٍ
ت فيو من ُّركحي فىػ ىق يعواٍ لىوي ىساجد ى
س من رٞبة هللا  :أم أيس منها أيسان ال رجاء بعده .
 إبليس ٠بي بذلك ألنو أبلى ى
 استدؿ بقولو تعاذل ( فسجدكا إال إبليس ) بعض العلماء على أف إبليس من ا٤ببلئكة  ،كىذه ا٤بسألة اختلف فيها العلماء
على قولْب :
القوؿ األوؿ  :أف إبليس ليس من ا٤ببلئكة بل ىو من ا١بن .
أ -لآلية الٍب يف سورة الكهف ( إال إبليس كاف من ا١بن ) كا١بن غّب ا٤ببلئكة  ،كىذا نص قرآين صريح يف ٧بل النزاع .
اّللى ىما أ ىىمىريى ٍم ىكيىػ ٍف ىعليو ىف ىما
صو ىف َّ
ب -كألف ا٤ببلئكة معصومْب من ارتكاب الكفر الذم ارتكبو إبليس كما قاؿ تعاذل عنهم (ىال يػى ٍع ي
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يػي ٍؤىميرك ىف ) .
ج -كلقولو  ( خلقت ا٤ببلئكة من نور  ،كخلق ا١باف من مارج من انر ) .
القوؿ الثاين  :أنو أصلو كاف من ا٤ببلئكة  ،كنسب ىذا القوؿ القرطيب ١بمهور العلماء .
ً َّ ً ً
ً ً ً
يس )  .قالوا فإخراجو ابالستثناء منهم دليل
اس يج يدكاٍ ى
كاستدلوا بقولو تعاذل يف ىذه اآلية ( ىكإً ٍذ قيػٍلنىا لٍل ىمبلىئ ىكة ٍ
آلد ىـ فى ىس ىج يدكاٍ إال إبٍل ى
على أنو منهم  ،كالراجح القوؿ األكؿ .
ػك ) مػػع (ال) النافيػػة ؛ ألف ا٤بناسػػب يف الظػػاىر
( قَػ َ
ػَب َد إِ ْذ أ ََم ْرتُػ َ
ػاؿ َمػػا َمنَػ َعػ َ
ػك ) يف ىػػذه اآليػػة إشػػكاؿ بػػْب قولػػو ( ىمنىػ ىعػ ى
ػك أَالَّ تَ ْسػ ُ

ك ) ٕبسب ما يسبق إذل ذىن السػامع ال مػا يف نفػس األمػر ىػو حػذؼ (ال) فيقػوؿ ( مػا منعػك أف تسػجد ) دكف (
لقولو ( ىمنىػ ىع ى
أال تسجد ) .
كأجيب عن ىذا أبجوبة ؛ من أقرهبا ىو ما اختاره ابػن جريػر يف تفسػّبه  ،كىػو أف يف الكػبلـ حػذفا دؿ ا٤بقػاـ عليػو كعليػو فػا٤بعُب:
ما منعك من السجود فأحوجك أف ال تسجد إذ أمرتك كىذا الذم اختاره ابن جرير قاؿ ابن كثّب :إنو حسن قوم .
ً
م ) اآلية  ،كقد كعدان فيما
ت بًيى ىد َّ
كمن أجوبتهم أف (ال) صلة كيدؿ لو قولو تعاذل يف سورة (ص) ( ىما ىمنىػ ىع ى
ك أى ٍف تى ٍس يج ىد ل ىما ىخلى ٍق ي
نبْب القوؿ بزايدة (ال) مع شواىده العربية يف ا١بمع بْب قولػو ( ال أيقٍ ًس يػم ًهبػى ىذا الٍبىػلى ًػد) كبػْب قولػو ( ىكىىػ ىذا الٍبىػلى ًػد
مضى أان إف شاء هللا ٌ
األ ًىم ً
ْب ) .
اؿ ) إبليس اللعْب .
( قَ َ
( أ َََّْ َخ ْيػ ٌر ِّم ْنوُ ) أان أفضل من آدـ كأشرؼ منو  ،فكيف أتمرين ابلسجود لو ؟
( َخلَ ْقتَ ِِن ِمن ََّّ ٍر َو َخلَ ْقتَوُ ِمن ِط ٍ
ني ) ٌبْب سبب ىذه ا٣بّبية  ،أبنو خلق من انر ،كالنار أشرؼ ٩با خلقتو منو ،كىو الطْب .
 كقياس إبليس ىذا قياس فاسد ألمور :
أوالً  :أنو يف مقابلة النص  ،كأم قياس يف مقابلة النص فاسد االعتبار .

اثنياً  :أان ال نسلم أف النار خّب من الطْب  ،بل الطْب خّب من النار  ،ألف طبيعتػها الطيش كاإلفساد كالتفريق  ،كطبيعتو الرزانة
كاإلصبلح .

اثلثاً  :أان لو سلمنا تسليمان جدليان أف النار خّب من الطْب  ،فإنو ال يلزـ من ذلك أف إبليس خّب من آدـ  ،ألف شرؼ األصل ال
يقتضي شرؼ الفرع .
اؿ فَ ْاىبِ ْط ِم ْنػ َها ) يقوؿ تعاذل ٨باطبنا إلبليس أبمر قدرم كوين ( فى ٍاىبً ٍط ًمٍنػ ىها ) أم :بسبب عصػيانك ألمػرم ،كخركجػك عػن
( قَ َ
طاعٍب ،فما يكوف لك أف تتكرب فيها.
عائدا إذل ا٤بنزلة الٍب ىو فيها يف ا٤بلكوت األعلى.
قاؿ كثّب من ا٤بفسرين :الضمّب عائد إذل ا١بنة ،كٰبتمل أف يكوف ن
اؿ فى ٍاىبً ٍط ًمٍنػ ىها ) فيو ثبلثة أقاكيل :
 قاؿ ادلاوردي  :قولو عز كجل ( قى ى
أحدعلا  :أنو أ ٍيىبًط من السماء ألنو كاف فيها  ،قالو ا٢بسن.

والثاين  :من ا١بنة.

والثالث  :أنو أىبط من ا٤بنزلة الرفيعة الٍب استحقها بطاعة هللا إذل ا٤بنزلة الدَّنًيَّ ًة الٍب استوجبها ٤بعصيتو  ،قالو ابن ٕبر.
ِ
يها )
( فَ َما يَ ُكو ُف لَ َ
ك أَف تَػتَ َكبَّػ َر ف َ
ك ِمن َّ ِ
ين ) أم :الذليلْب ا٢بقّبين ،معاملة لو بنقيض قصده ،مكافأة ٤براده بضده ،فعنػد ذلػك اسػتدرؾ اللعػْب
الصاغ ِر َ
( فَا ْخ ُر ْج إِنَّ َ َ
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كسأؿ النظرة إذل يوـ الدين .
قػػاؿ الشػػيخ الشػػنقيطي  :بػػْب تعػػاذل يف ىػػذه اآليػػة الكرٲبػػة  :أنػػو عامػػل إبلػػيس اللعػػْب بنقػػيض قص ػده حيػػث كػػاف قصػػده التعػػاظم
ػك ًم ىػن الصػاغرين)،
كالتكرب ،فأخرجو هللا صاغران حقّبان ذليبلن ،متصفان بنقيض ما كاف ٰباكلػو مػن العلػو كالعظمػة ،كذلػك م قولػو (إًنَّ ى
كالصغار :أشد الذؿ كا٥بواف ،كقولو (اخرج ًمٍنػ ىها ىم ٍذءيكمان َّمػ ٍد يحوران) ،ك٫بػو ذلػك مػن اآلايت ،كيفهػم مػن اآليػة أف ا٤بتكػرب ال ينػاؿ مػا
ص يدكًرًى ٍم إًالَّ كًٍبػهر َّما يىم بًبىالًغً ًيو) .
أراد من العظمة كالرفعة ،كإ٭با ٰبصل لو نقيض ذلك .كصرح تعاذل هبذا ا٤بعُب يف قولو (إًف ًيف ي
كبْب يف مواضع أخر كثّبان من العواقب السيئة الٍب تنشأ عن الكرب  -أعاذان هللا كا٤بسلمْب منو – .
فمن ذلك أنو سبب لصرؼ صاحبو عن فهم آايت هللا  ،كاالىتداء هبا .
آايًيت الذين يىػتى ىكبَّػيرك ىف ًيف األرض بًغى ًٍّب ا٢بق ) اآلية.
ىص ًر ي
كما يف قولو تعاذل ( ىسأ ٍ
ؼ ىع ٍن ى
كمن ذلك أىنو من أسباب الثواء يف النار .
ً ًً
كما يف قولو تعاذل ( أىلىٍي ً
ين ) .
س يف ىج ىهن ىَّم ىمثٍػ نول لٌٍل يمتى ىك ٌرب ى
ى
ً ً
ً
ً
َّ
ٍربك ىف ) .
كقولو ( إًنػ ي
يل ى٥بيٍم الى إلو إال هللا يى ٍستىك ي
َّه ٍم كانوا إذىا ق ى
كمن ذلك أف صاحبو ال ٰببو هللا تعاذل .
كما يف قولو ( الى ىجىرىـ أ َّ
ب ا٤بستكربين ) .
ىف هللا يىػ ٍعلى يم ىما يي ًسُّرك ىف ىكىما يػي ٍعلًنيو ىف إًنَّوي الى يًٰب ُّ
كمن ذلك أف موسى استعاذ من ا٤بتصف بو كال يستعيذ إال ٩با ىو شر.
ت بًػ ىػرًٌيب ىكىربًٌ يكػ ٍػم ًٌمػػن يكػ ًٌػل يمتى ىكػًٌوػرب الَّ ييػ ٍػؤًم ين بًيى ػ ٍػوًـ ا٢بسػػاب ) إذل غػػّب ذلػػك مػػن نتائجػػو السػػيئة ،
كمػػا يف قولػػو ( ىكقىػ ى
ػاؿ موسػػى إًًٌين يعػ ٍذ ي
كعواقبو الوخيمة .
كيفهم من مفهوـ ا٤بخالفة يف اآلية  :أف ا٤بتواضع هلل جل كعبل يرفعو هللا.
ً
اد الرٞبن الذين ٲبىٍ يشو ىف على األرض ىى ٍػوانن ىكإًذىا ىخػاطىبىػ يه يم
كقد أشار تعاذل إذل مكانة ا٤بتواضعْب لو عنده يف مواضع أخر كقولو ( ىكعبى ي
ا١ب ً
اىليو ىف قىاليواٍ ىسبلىمان ) .
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ْب ) .
ين الى ييًر ي
كقولو ( تٍل ى
يدك ىف يعلي ٌوان ًيف األرض ىكالى فى ىسادان كالعاقبة لٍل يمتَّق ى
ك الدار اآلخرة ىٍ٪ب ىعلي ىها للَّذ ى
كقد صح عنو  أنو قاؿ ( إنو أكحي إرل أف تواضعوا حٌب ال يفخر أحد على أحد  ،كال يبغي أحد على أحد ) .
كقد قاؿ الشاعر :
تواضع تكن كالبدر تبصر كجهو  ...على صفحات ا٤باء كىو رفيع
كال تك كالدخاف يعلو بنفسو  ...إذل صفحات ا١بو كىو كضيع  ( .الشنقيطي ) .
اؿ أ ِ
ك ِم َن ادلُنََّ ِرين ) أجابو تعاذل إذل ما سأؿ٤ ،بػا لػو يف ذلػك مػن ا٢بكمػة كاإلرادة كا٤بشػيئة
َنَّ ْرِين إِ َىل يَػ ْوِـ يُػ ْبػ َعثُو َف  .قَ َ
( قَ َ
اؿ إِنَّ َ
ً
ب ٢بكمو ،كىو سريع ا٢بساب.
الٍب ال ٚبالف كال ٛبانع ،كال يم ىع ٌق ى
الفوائد :
ُ-

إثبات القوؿ هلل .

ِ -بياف فضل آدـ على ا٤ببلئكة  ،حيت أف هللا أمر ا٤ببلئكة أف يسجدكا لو تعظيمان لو  ،وآلدـ فضائل :
أنو أبو البشر  -خلقو هللا بيده – علمو هللا أ٠باء كل شيء – أف هللا نفخ فيو من ركحو – كأسجد لو ا٤ببلئكة .
ّ -أف السجود لغّب هللا إذا كاف أبمر هللا فهو عبادة  ،ألف هللا تعاذل ٰبكم ٗبا شاء  ،كيدؿ على أف احملرـ إذا كاف أبمر هللا كاف
عبادة قصة إبراىيم  ، حْب أمره هللا أف يذبح ابنو إ٠باعيل فامتثل أمر هللا.
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ْ -أف ترؾ السجود هلل كفر ابهلل .
كٖبو كحكم
ٓ -أف األمر يقتضي الوجوب إذا دل يوجد قرينة  ،كجو الداللة  :أف هللا قاؿ للمبلئكة ( اسجدكا ) فلما امتنع إبليس ٌ
ً
ً
عليو ابلعصياف كقاؿ (قى ى ً ً
م أىستى ٍكبػرت أىـ يكٍن ً
ْب )  .ك٩با يدؿ على أف
يس ىما ىمنىػ ىع ى
ت م ىن الٍ ىعال ى
ت بًيى ىد َّ ٍ ى ٍ ى ٍ ى
ك أى ٍف تى ٍس يج ىد ل ىما ىخلى ٍق ي
اؿ ىاي إبٍل ي
ً ً
ً
ً َّ ً
ً
اب أىلً هيم ) .
ين يٱبىال يفو ىف ىع ٍن أ ٍىم ًرهً أى ٍف تيصيبىػ يه ٍم فٍتػنىةه أ ٍىك ييصيبىػ يه ٍم ىع ىذ ه
األمر للوجوب قولو تعاذل (فىػٍليى ٍح ىذر الذ ى
ٔ -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.
اخلِي ِ
ِ
َّ ِ
اط
اب َّ
ين َك َّذبُواْ ِِب َايتِنَا َو ْ
َّح َذلُ ْم أَبْػ َو ُ
الس َماء َوالَ يَ ْد ُخلُو َف ا ْجلَنَّةَ َح َّىت يَل َج ا ْجلَ َم ُل ِِف َس ِّم ْ َ
استَ ْكبَػ ُرواْ َع ْنػ َها الَ تُػ َفت ُ
( إِ َّف الذ َ
ِ
ِ
ِ
َّم ِم َها ٌد َوِمن فَػ ْوقِ ِه ْم غَ َو ٍ
ني (ٔٗ) )
اش َوَك َذلِ َ
َوَك َذلِ َ
ك َْصل ِزي الََّّال ِم َ
ك َْصل ِزي ال ُْم َْب ِرم َ
ني (ٓٗ) َذلُم ّمن َج َهن َ
[ األعراؼ . ] ُْ-َْ :
-------------َّ ِ
ين َك َّذبُواْ ِِب َايتِنَا ) فلم يصدقوا هبا .
( إِ َّف الذ َ
استَ ْكبَػ ُرواْ َع ْنػ َها ) أم  :ابلغوا يف احتقارىا كعدـ االعتناء هبا  ،كدل يلتفتوا إليها كضموا أعينهم عنها كنبذكىا كراء ظهورىم كدل
( َو ْ
يكتسوا ٕبلل مقتضاىا كدل يعملوا بو .

الس َماء ) قيل :ا٤براد  :ال يرفع ٥بم منها عمل صاحل كال دعاء.
اب َّ
َّح َذلُ ْم أَبْػ َو ُ
( الَ تُػ َفت ُ
كقيل :ا٤براد ال تفتح ألركاحهم أبواب السماء.

 قاؿ ابن اجلوزي  ... :ركاه الضحاؾ عن ابن عباس  ،كىو قوؿ أيب موسى األشعرم  ،كالسدم يف آخرين  ،كاألحاديث
تشهد بو.
 وقاؿ القرطيب  :أم ألركاحهم  ،جاءت بذلك أخبار صحاح ذكرانىا يف كتاب ( التذكرة ).
كقيل  :ال تفتح ألعما٥بم ،كال ألركاحهم  ،قاؿ ابن كثّب  :كىذا فيو ٝبع بْب القولْب ،كهللا أعلم.
كيدخل لقوؿ  :ال تفتح ألركاحهم أبواب السماء :
حديث الرباء الطويل كفيو قاؿ ( خرجنا مع رسوؿ هللا  يف جنازة رجل من األنصار ،فانتهينا إذل القرب كلى َّما يػيٍل ىحد .فجلس
رسوؿ هللا  كجلسنا حولو كأف على رءكسنا الطّب ،كيف يده عود ينكت بو يف األرض ،فرفع رأسو فقاؿ" :استعيذكا ابهلل من
عذاب القرب" .مرتْب أك ثبل نَث مث قاؿ" :إف العبد ا٤بؤمن إذا كاف يف انقطاع من الدنيا ،كإقباؿ إذل اآلخرة نزؿ إليو مبلئكة من
السماء بيض الوجوه ،كأف كجوىهم الشمس ،معهم كفن من أكفاف ا١بنة  ... ،كإف العبد الكافر ،إذا كاف يف انقطاع من الدنيا
كإقباؿ من اآلخرة  ،نزؿ إليو من السماء مبلئكة سود الوجوه  ،معهم ا٤بسوح ،فيجلسوف منو ىم ٌد البصر ،مث ٯبيء ملك ا٤بوت حٌب
ٯبلس عند رأسو ،فيقوؿ :أيتها النفس ا٣ببيثة ،اخرجي إذل سخط هللا كغضب  ،قاؿ" :فىػتيػ ىفٌرؽ يف جسده ،فينتزعها كما ينتزع
السفُّود من الصوؼ ا٤ببلوؿ ،فيأخذىا ،فإذا أخذىا دل يى ىد يعوىا 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 ؟
فيقولوف  :فبلف ابن فبلف ،أبقبح أ٠بائو الٍب كاف يسمى هبا يف الدنيا ،حٌب ينتهي بو إذل السماء الدنيا ،فيستفتح لو ،فبل يفتح مث
ا٣بًي ً
اط ) فيقوؿ هللا ،عز كجل :اكتبوا
ا١بىنَّةى ىح ٌَّب يىلً ىج ٍ
الس ىم ًاء ىكال يى ٍد يخليو ىف ٍ
اب َّ
َّح ى٥بيٍم أىبٍػ ىو ي
ا١بى ىم يل ًيف ىس ًٌم ٍ ى
قرأ رسوؿ هللا  ( ال تيػ ىفت ي
الس ىم ًاء فىػتى ٍخطىيفوي الطٍَّيػير أ ٍىك
سجْب يف األرض السفلى .فتطرح ركحو طرحا" .مث قرأ ( :ىكىم ٍن يي ٍش ًرٍؾ ًاب َّّللً فى ىكأَّى٭بىا ىخَّر ًم ىن َّ
كتابو يف ٌ
ًً
الريح ًيف م ىك و
اف ىس ًح ويق ) فتعاد ركحو يف جسده .كأيتيو ملكاف فيجلسانو فيقوالف لو :من ربك؟ فيقوؿ :ىاه ىاه! ال
تىػ ٍه ًوم بو ًٌ ي ى
أدرم .فيقوالف (ٓ) ما دينك؟ فيقوؿ :ىاه ىاه! ال أدرم  ) ...ركاه أٞبد .
اخلِي ِ
ِ
اط ) قرأ ا١بمهور ا١بى ىمل  ،بفتح ا١بيم كا٤بيم  ،كفسركه  :أبنو ا١بمل ا٤بعركؼ
( َوالَ يَ ْد ُخلُو َف ا ْجلَنَّةَ َح َّىت يَل َج ا ْجلَ َم ُل ِِف َس ِّم ْ َ
كىو البعّب  ،أم  :ال ٲبكن أف يدخلوا ا١بنة إال إذا دخل ا١بمل يف ثقب اإلبرة  ،كىذا مستحيل .
 سم ا٣بياط  :ثقب اإلبرة .

 قاؿ ادلاوردي  :كمعُب الكبلـ  :أهنم ال يدخلوف ا١بنة أبدان كما ال يدخل ا١بمل يف سم ا٣بياط أبدان  ،كضرب ا٤بثل هبذا أبلغ
يف إايسهم من إرساؿ الكبلـ كإطبلقو يف النفي  ،كالعرب تضرب ىذا للمبالغة  ،قاؿ الشاعر :
إذا شاب الغراب أتيت أىلي ...كعاد القار كاللنب ا٢بليب .
 قاؿ ابن اجلوزي  :قولو تعاذل ( حٌب يلج ا١بمل يف ىس ًٌم ا٣بياط ) ا١بمل  :ىو ا٢بيواف ا٤بعركؼ.
فإف قاؿ قائل  :كيف خص ا١بمل دكف سائر الدكاب  ،كفيها ما ىو أعظم منو؟ فعنو جواابف.

ٰبصل ا٤بقصود ؛ كا٤بقصود أهنم ال يدخلوف ا١بنة  ،كما ال يدخل ا١بمل يف ث ىقب اإلبرة  ،كلو
أحدعلا  :أف ضرب ا٤بثل اب١بمل ٌ
ذكر أكرب منو أك أصغر منو  ،جاز  ،كالناس يقولوف  :فبلف ال يساكم درٮبان  ،كىذا ال يغِب عنك فتيبلن  ،كإف كنا ٪بد أقل من
الدرىم كالفتيل.
والثاين  :أف ا١بمل أكرب شأانن عند العرب من سائر الدكاب  ،فإهنم يق ًٌدمونو يف ًٌ
القوة على غّبه  ،ألنو يوقىر ٕبملو فينهض بو دكف

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

 قاؿ بعض العلماء  ... :على أف يف إيثار ا١بمل  ،كىو ٩با ليس من شأنو الولوج يف سم اإلبرة مبالغة يف استبعاد دخػ ػ ػو٥بم
ا١بنة .
ِ
ني ) ٝبع ٦برـ  ،كاإلجراـ ارتكاب ا١برٲبة  ،كا١برٲبة يف لغة العرب  :الذنب العظيم الذم يستحق صاحبو
( َوَك َذلِ َ
ك َْصل ِزي ال ُْم َْب ِرم َ
النكاؿ .
ِ
َّم ِم َها ٌد ) فراش من ٙبتهم .
( َذلُم ّمن َج َهن َ
( َوِمن فَػ ْوقِ ِه ْم غَ َو ٍ
اش ) أغطية تغشاىم .

 قاؿ ادلاوردي  :كا٤براد بذلك أف النار من فوقهم كمن ٙبتهم  ،فعرب عما ٙبتهم اب٤بهاد  ،كعما فوقهم ابلغواش.
ؼ هللا بًًو ًعباده اي ً
عباد فاتقوف ) .
كقولو تعاذل ( ى٥بيٍم ًٌمن فىػ ٍوقً ًه ٍم ظيلى هل ًٌم ىن النار ىكًمن ىٍٙبتً ًه ٍم ظيلى هل ذلك يٱبىًٌو ي
ى ىي
 قاؿ ابن عا ور  :كا٤بًهاد بكسر ا٤بيم ما ٲبيٍ ىهد أم يفرش  ،ك"غواش" ٝبع غاشية كىي ىما يغشى اإلنسا ىف  ،أم يغطٌيو
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ً
الراحة ٥بم يف جهنٌم ،
كاللٌحاؼ  ،شبٌو ما ىو ٙبتهم من النٌار اب٤بهاد  ،كما ىو فوقهم منها ابلغواشي  ،كذلك كناية عن انتفاء ٌ
للراحة  ،فإذا كاف مهادىم كغاشيتهم النٌار.
فإ ٌف ا٤برء ٰبتاج إذل ا٤بهاد كالغاشية عند اضطجاعو ٌ
ِ
ني ) الذين عبدكا غّب هللا  ،فإف عبادة غّب هللا من أعظم الظلم  ،ألهنا كضع للعبادة ٤بن ال يستحقها .
َوَك َذلِ َ
ك َْصل ِزي الََّّال ِم َ
 فالشرؾ أعظم الظلم  ،ألف أصل الظلم كضع الشيء يف غّب موضعو ،كا٤بشرؾ ظادل  ،ألنو كضع العبادة الٍب ىي حق هلل تعاذل
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 
فسر قولو ( الذين آمنوا كدل يلبسوا إٲباهنم بظلم ) قاؿ  :بشرؾ  ،مث تبل قوؿ لقماف ( إف الشرؾ لظلم عظيم )  ،كقاؿ تعاذل ( كال
تدع من دكف هللا ما ال ينفػعك كال يضرؾ فإف فعلت فإنك إذان من الظا٤بْب ) أم  :من ا٤بشركْب .
 الظلم ينقسم إذل ثبلثة أقساـ :
األوؿ  :الشرؾ .

كىو أعظم الظلم كأشده .
الشٍرىؾ لىظيٍل هم ىع ًظ هيم ) .
كما قاؿ تعاذل ( إً َّف ًٌ
كف ًَّ
ك كال يضُّرىؾ فىًإ ٍف فىػعٍلت فىًإن ى ً
ًً
كقاؿ تعاذل ( كال تى ٍدع ًمن د ً
ْب) أم  :من ا٤بشركْب .
اّلل ىما ال يىػٍنػ ىف يع ى ى ى ي
ى ي ٍ ي
َّك إًذان م ىن الظَّالم ى
ى ى
قاؿ ابن رجب  :فإف ا٤بشرؾ جعل ا٤بخلوؽ يف منزلة ا٣بالق  ،فعبده كأت٥بو  ،فوضع األشياء يف غّب موضعها  ،كأكثر ما ذكر يف
القرآف من كعيد الظا٤بْب  ،إ٭با أريد بو ا٤بشركوف كما قاؿ هللا تعاذل ( ىكالٍ ىكافًيرك ىف يى يم الظَّالً يمو ىف ) .

والثاين  :ظلم العبد نفسو اب٤بعاصي .
كما قاؿ تعاذل  ( :يمثَّ أىكرثٍػنا الٍكًت َّ ً
ص هد كًمٍنػهم سابًق ًاب ٍ٣بيػر ً
ً ً ًً ً
ً
ً ً ً ً
ات إبًً ٍذ ًف
ين ٍ
ٍى ى ى ى
اب الذ ى
اصطىىفٍيػنىا م ٍن عبىاد ىان فىمٍنػ يه ٍم ظىادله لنىػ ٍفسو ىكمٍنػ يه ٍم يم ٍقتى ى ي ٍ ى ه ىٍ ى
اّللً).
َّ
والثالث  :ظلم العبد لغّبه .

كما يف ا٢بديث ( قاؿ هللا تعاذل  :إين حرمت الظلم كجعلتو بينكم ٧برمان فبل تظا٤بوا ) ركاه مسلم .
كقاؿ  يف خطبتو يف حجة الوداع ( إف دماءكم كأموالكم كأعراضكم عليكم حراـ ،كحرمة يومكم ىذا ،يف شهركم ىذا ،يف
بلدكم ىذا) متفق عليو .
كعن ابن عمر  .قاؿ  :قاؿ  ( الظلم ظلمات يوـ القيامة ) متفق عليو .
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 ٦برـ .
ٖ -بياف شدة من عذاب أىل النار .
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ٗ -هتديد لكل ظادل  ،كأعظم الظلم الشرؾ .
َُ -كجوب العدؿ .
ِ ِ
( والَّ ِذين آمنُواْ و َع ِملُواْ َّ ِ
احل ِ
يها َخالِ ُدو َف (ٕٗ) ) .
ات الَ نُ َكلِّ ُ
سا إِالَّ ُو ْس َع َها أ ُْولَئِ َ
كأ ْ
اب ا ْجلَنَّة ُى ْم ف َ
َص َح ُ
الص َ
َ َ َ َ
ف نَػ ْف ً
[ األعراؼ . ] ِْ :
---------َّ ِ
آمنُواْ ) بقلوهبم .
ين َ
( َوالذ َ
( و َع ِملُواْ َّ ِ
احل ِ
ات ) أم  :كعملوا األعماؿ الصا٢بات من كاجبات كمستحبات .
الص َ
َ
 كاإلٲباف إذا أفرد كدل يذكر معو (كعملوا الصا٢بات) فإنو يشمل ٝبيع خصاؿ الدين من اعتقادات كعمليات ،كأما إذا يعطف
العمل الصاحل على اإلٲباف كقولو (كالذين آمنوا كعملوا الصا٢بات) فإف اإلٲباف حينئذ ينصرؼ إذل ركنو األكرب األعظم كىو
االعتقاد القليب ،كىو إٲباف القلب كاعتقاده كانقياده بشهادة أف ال إلو إال هللا كأف دمحمان رسوؿ هللا ،كبكل ما ٯبب اإلٲباف بو .
 كالعمل الصاحل ال يكوف صا٢بان إال بشرطْب :

الشرط األوؿ  :أف يكوف خالصان هلل  ،قاؿ  ( إ٭با األعماؿ ابلنيات كإ٭با لكل امر وئ ما نول ) متفق عليو .

الشرط الثاين  :أف يكوف متابعان للنيب  ، لقولو  ( من عمل عمبلن ليس عليو أمران فهو رد ) ركاه مسلم .

 كدائمان يقرف هللا العمل ابلصاحل  ،ألنو ليس كل عمل يقبل إال إذا كاف صا٢بان .
ىف ى٥بم جن و
قاؿ تعاذل ( كب ًٌش ًر الَّ ًذين آمنيوا كع ًمليوا َّ ً ً
َّات ىٍ٘ب ًرم ًم ٍن ىٍٙبتً ىها ٍاألىنٍػ ىه يار . ) ...
ى ى ىى
الصا٢بىات أ َّ يٍ ى
ىى
ً
ً
ً
ً
صا٢بان م ٍن ذى ىك ور أ ٍىك أينٍػثىى ىكيى ىو يم ٍؤم هن فىػلىني ٍحيًيىػنَّوي ىحيىا نة طىيًٌبىةن . ) ....
(م ٍن ىعم ىل ى
كقاؿ تعاذل ى
كقاؿ تعاذل (إً َّف الَّ ًذين آمنيوا كع ًمليوا َّ ً ً
َّات الٍ ًفٍرىد ٍك ًس نػييزالن ) .
الصا٢بىات ىكانى ٍ
ى ى ىى
ت ى٥بيٍم ىجن ي

 قاؿ السعدي  :ككصفت أعماؿ ا٣بّب ابلصا٢بات  ،ألف هبا تصلح أحواؿ العبد  ،كأمور دينو كدنياه  ،كحياتو الدنيوية
كاألخركية  ،كيزكؿ هبا عنو فساد األحواؿ  ،فيكوف بذلك من الصا٢بْب الذين يصلحوف جملاكرة الرٞبن يف جنتو .
سا إِالَّ ُو ْس َع َها ) أم  :ال نكلف نفسان بعد اإلٲباف من العمل إال بقدر طاقتها .
( الَ نُ َكلِّ ُ
ف نَػ ْف ً

 قاؿ ابن عا ور  :كٝبلة ( ال نكلف نفسان إال كسعها ) معَبضة بْب ا٤بسند إليو كا٤بسند على طريقة اإلدماج.
الصا٢بات  ،أطٍمن قلوهبم أبف ال ييطلبوا من األعماؿ
كفائدة ىذا اإلدماج االرتفاؽ اب٤بؤمنْب  ،ألنٌو ٤با ٌ
بشرىم اب١بنٌة على فعل ٌ
ٌ
حٌب إذا دل يبلغوا إليو أيسوا من ا١بنٌة  ،بل إٌ٭با ييطلبوف منها ٗبا يف كسعهم  ،فإ ٌف ذلك يرضي رٌهبم.
الصا٢بة ٗبا ٱبرج عن الطٌاقة ٌ ،
ٌ
اب ا ْجلَن َِّة ) أم  :أىلها ا٣بالدكف فيها .
( أ ُْولَئِ َ
كأ ْ
َص َح ُ
كا١بنة يف لغة العرب  :البستاف  ،ألف أشجاره ا٤بلتفة ٘بن الداخل فيو  ،كجاء إطبلؽ ا١بنة على البستاف يف القرآف يف قولو (إً َّان
ا١بىن ًَّة ) أم البستاف  ،كيف قولو ( ىكىد ىخ ىل ىجنػَّتىوي ىكيى ىو ظى ًادله لًنىػ ٍف ًس ًو ) .
اب ٍ
بىػلى ٍو ىان يى ٍم ىك ىما بىػلى ٍو ىان أ ٍ
ىص ىح ى
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 .
قاؿ تعاذل (كالَّ ًذين آمنوا كع ًمليوا َّ ً
ا٢ب ً
ا١بىن ًَّة يى ٍم فً ىيها ىخالً يدك ىف ) .
اب ٍ
ات أيكلىئً ى
ى ى ىي ى ى
كأ ٍ
ىص ىح ي
الص ى
ً
ً
ً َّ ً
ً
ً
َّات الٍفٍرىد ٍك ًس نػييزالن ) .
ين ىآمنيوا ىك ىعمليوا َّ
الصا٢بىات ىكانى ٍ
ت ى٥بيٍم ىجن ي
كقاؿ تعاذل (إ َّف الذ ى
كقاؿ تعاذل (إً َّف الَّ ًذين آمنيوا كع ًمليوا َّ ً ً
ا١بىن ًَّة يى ٍم فً ىيها ىخالً يدك ىف ) .
اب ٍ
ىخبىػتيوا إً ىذل ىرٌهبًً ٍم أيكلىئً ى
الصا٢بىات ىكأ ٍ
ى ى ىى
كأ ٍ
ىص ىح ي
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ً ًً ً ً
َّات ى٘ب ًرم ًمن ىٙبتًها ٍاألىنٍػهار خالً ًد ً
و
كقاؿ تعاذل (كأ ٍيد ًخل الَّ ًذين آمنيوا كع ًمليوا َّ ً ً
بلـ ) .
ى ى ى ى ىى
ين ف ىيها إبًً ٍذف ىرٌهب ٍم ىٙبيَّػتيػ يه ٍم ف ىيها ىس ه
الصا٢بىات ىجن ٍ ٍ ٍ ى ى ي ى ى
ًً
ً ً
و
ً
كقاؿ تعاذل (كالَّ ًذين آمنيوا كع ًمليوا َّ ً ً
ين فً ىيها أىبىدان ) .
ى ى ى ىى
الصا٢بىات ىسني ٍدخلي يه ٍم ىجنَّات ىٍ٘ب ًرم م ٍن ىٍٙبت ىها ٍاألىنٍػ ىه يار ىخالد ى
ِ
يها َخالِ ُدو َف ) كىذا من أعظم ٛباـ النعيم  ،أف أىل ا١بنة خالدكف فيها أبد اآلبدين .
( ُى ْم ف َ
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 .
فالفكرة ابلزكاؿ تكدر اللذات ا٢باضرة  ،كلذا كاف النيب  أيمرىم أف يكثركا من ذكر ا٤بوت  ،كيقاؿ للموت  :ىاذـ اللذات ،
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 .
ًً
ً ً
و
ً
فقاؿ تعاذل (كالَّ ًذين آمنيوا كع ًمليوا َّ ً ً
ين فً ىيها أىبىدان ) .
ى ى ى ىى
الصا٢بىات ىسني ٍدخلي يه ٍم ىجنَّات ىٍ٘ب ًرم م ٍن ىٍٙبت ىها ٍاألىنٍػ ىه يار ىخالد ى
ًً
اّلل ى ىذا يػوـ يػٍنػ ىفع َّ ً ً
ً ً
ين فً ىيها أىبىدان ) .
كقاؿ تعاذل (قى ى
ْب ًص ٍدقيػ يه ٍم ى٥بيٍم ىجن ه
الصادق ى
اؿ َّي ى ى ٍ ي ى ي
َّات ىٍ٘ب ًرم م ٍن ىٍٙبت ىها ٍاألىنٍػ ىه يار ىخالد ى
ًً
كقاؿ تعاذل (كمن يػؤًمن ًاب َّّللً كيػعمػل ً ً
ً ً
و
ً ًً ً
ين فً ىيها أىبىدان ) .
ىى ٍ ى ٍ ى
ى ى ٍ يٍ ٍ
صا٢بان يي ىك ٌفٍر ىعٍنوي ىسيٌئىاتو ىكيي ٍدخٍلوي ىجنَّات ىٍ٘ب ًرم م ٍن ىٍٙبت ىها ٍاألىنٍػ ىه يار ىخالد ى
ً
اّلل عٍنػهم كرضوا عٍنو كأىع َّد ى٥بم جن و
ً
اج ًرين ك ٍاألىنٍصا ًر كالَّ ًذين اتَّػبػع ًً و ً
َّات
كقاؿ تعاذل ( ىك َّ
السابًيقو ىف ٍاأل َّىكليو ىف م ىن الٍ يم ىه ى ى ى ى ى ى ي ي
وى ٍم إب ٍح ىساف ىرض ىي َّي ى ي ٍ ى ى ي ى ي ى ى يٍ ى
ً
ى٘ب ًرم ىٙبتػها ٍاألىنٍػهار خالً ًد ً
ك الٍ ىف ٍويز الٍ ىع ًظ ييم ) .
ين ف ىيها أىبىدان ىذل ى
ٍ ٍى ى ى ي ى ى
كقاؿ  ( من يدخل ا١بنة ينعم كال ييأس  ،ال تبلى ثيابيو  ،كال يفُب شبابو ) ركاه مسلم .
كقاؿ  ( يناد مناد  :إف لكم أف تصحوا فبل تسقموا أبدان  ،كإف لكم أف ٙبيوا فبل ٛبوتوا أبدان  ،كإف لكم أف تشبوا فبل هترموا أبدان
 ،كإف لكم أف تنعموا فبل تيأسوا أبدان ) ركاه مسلم .
كقاؿ  ( إذا دخل أىل ا١بنة ا١بنة  ،كأىل النار النار  ،فيؤتى اب٤بوت على شكل كبش فيذبح  ،فيقاؿ  :اي أىل ا١بنة خلود فبل
موت  ) ...متفق عليو .
 قاؿ الرازي :اعلم أنو سبحانو كتعاذل ما ذكر يف القرآف آية يف الوعيد إال كذكر ٔبنبها آية يف الوعد  ،كذلك لفوائد :
أحدىا  :ليظهر بذلك عدلو سبحانو  ،ألنو ٤با حكم ابلعذاب الدائم على ا٤بصرين على الكفر كجب أف ٰبكم ابلنعيم الدائم
على ا٤بصرين على اإلٲباف .
واثنيها  :أف ا٤بؤمن ال بد كأف يعتدؿ خوفو كرجاؤه .
واثلثها  :أنو يظهر بوعده كماؿ رٞبتو كبوعيده كماؿ حكمتو فيصّب ذلك سببان للعرفاف.
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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ٖ -من أعظم نعيم ا١بنة ا٣بلود كعدـ ا٤بوت .
ا٢بىيىاةي ُّ
اع ىكإً َّف ٍاآل ًخىرىة ًى ىي ىد يار الٍ ىقىرا ًر ) فبل خلود يف
ٗ -أف من عيوب الدنيا ا٤بوت كالرحيل عنها ( ىاي قىػ ٍوًـ إًَّ٭بىا ىى ػ ػ ػ ًذهً ٍ
الدنٍػيىا ىمتى ه
الدنيا .
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ َّ ِ
ِ ِ
ي لَ ْوال أَ ْف َى َد َاَّ
( َونَػ َز ْعنَا َما ِِف ُ
ص ُدوِرىم ّم ْن غ ٍّل ََتْ ِري من ََتْت ِه ُم األَنْػ َه ُ
ار َوقَالُواْ ا ْحلَ ْم ُد َّّلل الذي َى َد َاَّ ذلَ َذا َوَما ُكنَّا لنَػ ْهتَد َ
َّ
وىا ِِبَا ُكنتُ ْم تَػ ْع َملُو َف (ٖٗ) ) .
اَّللُ لََق ْد َج ْ
اءت ُر ُس ُل َربِّنَا ِاب ْحلَ ِّق َونُ ُ
ودواْ أَف تِْل ُك ُم ا ْجلَنَّةُ أُوِرثْػتُ ُم َ
[ األعراؼ . ] ّْ :
---------ِِ ِ ِ
الغل على بعضهم
( َونَػ َز ْعنَا َما ِِف ُ
ص ُدورىم ّم ْن غ ٍّل ) ىذا من ٝبلة ما ينعم هللا بو على أىل ا١بنة  ،أف ينزع هللا ما يف قلوهبم من ٌ
الغل لو بقي يف صدكرىم كما كاف يف الدنيا  ،لكاف يف ذلك تنغيص لنعيم
بعضان  ،حٌب تصفو قلوهبم ٌ
كيود بعضهم بعضان  ،فإف ٌ
ا١بنة  ،ألف ا٤بتشاحنْب ال يطيب ألحدىم عيش مع كجود اآلخر.
وؿ ًَّ
عن أيب سعً و
ً ً
ص
ْب ٍ
يد ٍ
اؿ ىر يس ي
اؿ :قى ى
م  قى ى
ا١بىن ًَّة ىكالنَّا ًر  ،فىػييػ ىق ُّ
ا٣بي ٍد ًر َّ
ص الٍ يم ٍؤمنيو ىف م ىن النَّا ًر  ،فىػيي ٍحبى يسو ىف ىعلىى قىػٍنطىىرةو بىػ ٍ ى
ى
اّلل  ( ٱبىٍلي ي
ً
ً
ا١بن ًَّة  ،فىػوالَّ ًذم نىػ ٍفس ي٧ب َّم ود بًي ًدهً
ً
ً
لًبػع ً
ً
ً
ض ًه ٍم م ٍن بىػ ٍع و
ت بىػٍيػنىػ يه ٍم ًيف ُّ
ض  ،ىمظىادلي ىكانى ٍ
ىٍ
ي ى ى
الدنٍػيىا  ،ىح ٌَّب إ ىذا يى ٌذبيوا ىكنػي ُّقوا أيذ ىف ى٥بيٍم ًيف يد يخوؿ ٍى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ا١بىنَّة مٍنوي ٗبىٍن ًزلو ىكا ىف ًيف ُّ
الدنٍػيىا ) ركاه البخارم .
ىح يد يى ٍم أ ٍىى ىدل ٗبىٍن ًزلو ًيف ٍ
أل ى
ً
ً ً ً
ْب ) .
ص يدكًرىم ٌم ٍن غ وٌل إً ٍخ ىواانن ىعلىى يسيرور ُّمتىػ ىقابًل ى
قاؿ تعاذل ( ىكنػىىز ٍعنىا ىما ًيف ي
الغل  :ا٢بقد الكامن يف الصدكر.
ك ٌ
كىذا من أعظم اللذات  :حيث يكوف اإلنساف خالدان ٨بلدان  ،كحيث يكوف ىو كرفقاؤه يف ذلك النعيم ليس بْب اثنْب منهم
شحناء كال عداكة كال حقد كال حسد .
 واحلكمة من ذلك :

قيل  :حٌب يكونوا إخواانن متحابْب  ،كأخبلء متصافْب .

كقيل  :أف ا٤براد منو أف درجات أىل ا١بنة متفاكتة ٕبسب الكماؿ كالنقصاف  ،فاهلل تعاذل أزاؿ ا٢بسد عن قلوهبم حٌب أف صاحب
الدرجة النازلة ال ٰبسد صاحب الدرجة الكاملة .
كقيل  :قاؿ ابن عطية  :ىذا إخبار من هللا عز كجل أنو ينقي قلوب ساكِب ا١بنة من الغل كا٢بقد  ،كذلك أف صاحب الغل
متعذب بو كال عذاب يف ا١بنة .
ِ ِ
ار ) أم من ٙبت أشجاره ا١بنة  ،قاؿ ابن القيم  :كىذا يدؿ على أمور :
( ََتْ ِري من ََتْت ِه ُم األَنْػ َه ُ

أحدىا  :كجود األهنار فيها  .الثاين  :أهنا جارية ال كاقفة  .الثالثة  :أهنا ٙبت غرفهم كقصورىم كبساتينهم كما ىو ا٤بعهود

يف أهنار الدنيا .

ا١بن ًَّة الًٍَّب ك ًع ىد الٍمتَّػ يقو ىف فًيها أىنٍػهار ًمن م واء ىغ ًّب ً
آس ون كأىنٍػ ىه هار ًم ٍن لىى و
نب ىدلٍ يىػتىػغىيَّػ ٍر
ى ىه ٍ ى ٍ
 كىذه األهنار جاء تسميتها يف قولو تعاذل ( ىمثى يل ٍى
ى
ي ي
وً
ً
ً
ص ٌف نى ) .
طى ٍع يموي ىكأىنٍػ ىه هار م ٍن ٟبىٍ ور لى َّذة للشَّا ًربً ى
ْب ىكأىنٍػ ىه هار م ٍن ىع ىس ول يم ى
قاؿ ابن القيم  :فذكر سبحانو ىذه األجناس األربعة كنفى عن كل كاحد منها اآلفة الٍب تعرض لو يف الدنيا .
ف فة ادلاء أف أيسن كأيجن من طوؿ مكثو  ،وآفة اللنب أف يتغّب طعمو إذل ا٢بموضة كأف يصّب قارصان  ،وآفة اخلمر كراىة

مذاقها ا٤بنايف للذة شرهبا  ،وآفة العسل عدـ تصفيتو  ،كىذا من آايت الرب سبحانو كتعاذل أف ٘برم أهنار من أجناس دل ٘بر
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العادة يف الدنيا إبجرائها كٯبريها يف غّب أخدكد كينفي عنها اآلفات الٍب ٛبنع كماؿ اللذة هبا كما ينفي عن ٟبر ا١بنة ٝبيع آفات
ٟبر الدنيا من الصداع كالغوؿ كاللغو.
ِ
ِ ِ َّ ِ
الغل من صدكرىم .
( َوقَالُواْ ا ْحلَ ْم ُد َّّلل الذي َى َد َاَّ ذلَ َذا ) أم ٥بذا ا١بزاء العظيم  ،كىو ا٣بلود يف ا١بنة  ،كنزع ٌ
ِ ِ
ي ) إذل الطريق .
( َوَما ُكنَّا لنَػ ْهتَد َ
( لَ ْوال أَ ْف َى َد َاَّ َّ
اَّللُ ) لنا .
اءت ُر ُس ُل َربِّنَا ِاب ْحلَ ِّق ) البلـ الـ القسم  ،قالوا ىذا ٤با كصلوا إذل ما كصلوا إليو من ا١بزاء العظيم  ،اغتباطان ٗبا صاركا فيو
( لََق ْد َج ْ
بسبب ما تق ٌدـ منهم من تصديق الرسل كظهور صدؽ ما أخربكىم بو يف الدنيا من أف جزاء اإلٲباف كالعمل الصاحل ىو ىذا الذم
صاركا فيو.

ودواْ ) هتنئة ٥بم  ،كإكرامان  ،كٙبية  ،كاحَبامان .
( َونُ ُ
وىا ) أم  :أعطيتموىا  ،فإيراث ا١بنة إعطاؤىا  ،خبلفا ٤بن زعم أف معُب ذلك  :أف هللا جعل لكل نفس
( أَف تِْل ُك ُم ا ْجلَنَّةُ أُوِرثْػتُ ُم َ
منفوسة مسكنا يف ا١بنة كمسكنان يف النار  ،فإذا دخل أىل ا١بنة ا١بنة  ،كأىل النار النار  ،اطلع أىل ا١بنة على مساكنهم يف
النار لو أهنم كفركا ابهلل كعصوه لتزداد غبطتهم كسركرىم .
( ِِبَا ُكنتُ ْم تَػ ْع َملُو َف ) أم  :بسبب أعمالكم

فإف قيل  :ما ا١بمع بْب ىذه اآلية كأمثا٥با  ،كبْب قولو  ( لن يدخل أحد منكم ا١بنة بعملو ) ؟
قيل  :أف ٦برد دخوؿ ا١بنة ال يكوف إال برٞبة هللا  ،كما يف ا٢بديث  ،كأما اقتساـ منازؿ ا١بنػػة كدرجاهتا فإف ذلك يتفاكت
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
وىا ًٗبىا يكٍنػتي ٍم تىػ ٍع ىمليو ىف ) ىكىٍ٫بوٮبىا
ا١بىنَّة ًٗبىا يكٍنػتي ٍم تىػ ٍع ىمليو ىف ) ( ىكتًٍلك ٍ
اذل ( ايٍد يخليوا ٍ
 قاؿ النووي  ... :ىكأ َّىما قىػ ٍولو تىػ ىع ى
ا١بىنَّة الًٍَّب أيكًرثٍػتي يم ى
ا١بنَّة  ،فى ىبل يػعا ًرض ى ًذهً ٍاأل ً
ً
ا١بىنَّة بًسبى ً
ًم ٍن ٍاآل ىايت الدَّالَّة ىعلىى أ َّ
ب
ى
يى
ى
ىف ٍاأل ٍىع ىماؿ يي ٍد ىخل هبىا ٍى
ىحاديث  ،بى ٍل ىم ٍع ىُب ٍاآل ىايت  :أى َّف يد يخوؿ ٍ ى
ضلو  ،فىػي ً
ٍاأل ٍىع ىماؿ  ،يمثَّ التػ ٍَّوفًيق لً ٍؤل ٍىع ىم ًاؿ ىكا ٍ٥بً ىدايىة لً ًٍئل ٍخ ىبل ً
ص ٌح أىنَّوي ىدلٍ يى ٍد يخل ًٗبي ىجَّرًد الٍ ىع ىمل  .ىكيى ىو
ص فً ىيها  ،ىكقىػبيو٥بىا بًىر ٍٞبىًة َّ
اّلل تىػ ىع ى
اذل ىكفى ٍ
ى
مراد ٍاأل ً
ً
ً
ً
الر ٍٞبىة  .ىكاى َّّلل أ ٍىعلىم .
ىم بً ىسبىبً ىها  ،ىكًى ىي ًم ٍن َّ
ىحاديث  ،ىكيىص ٌح أىنَّوي ىد ىخ ىل ابٍأل ٍىع ىماؿ أ ٍ
ى
يى
ً
ً
دليل على َّ
وىا ٗبىا يكٍنػتي ٍم
أف
ك ٍ
ى
سبب لدخوؿ ا١بنَّة  ،كما قاؿ تعاذل ( ىكتٍل ى
ا١بىنَّةي الًٍَّب أيكًرثٍػتي يم ى
األعماؿ ه
 وقاؿ ابن رجب ... :كفيو ه
تىػ ٍع ىمليو ىف ) .
ً
يستحق بو أح هد ا١بنَّة لوال َّ
عملًو ) فا٤براد  -كهللا أعلم َّ -
أف هللا
العمل بنفسو ال
ُّ
كأما قوليو  ( لى ٍن ي
يدخ ىل أح هد من يك يم ا١بنَّة ب ى
أف ى
أسباهبا كلّّ من فضل هللا كرٞبتو .
نفسو من رٞبة هللا كفضلو على عبده  ،فا١بنَّةي ك ي
العمل ي
جعلو  -بفضلو كرٞبتو  -سببان لذلك  ،ك ي
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 .
ٔ -أف ا٥بداية للعمل الصاحل من هللا .
ٕ -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 .
ِ
اب النَّا ِر أَف قَ ْد َو َج ْد ََّ َما َو َع َد ََّ َربُّػنَا َح ِّقا فَػ َه ْل َو َج ُّ
دُّت َّما َو َع َد َربُّ ُك ْم َح ِّقا قَالُواْ نَػ َع ْم فَأَذَّ َف
اب ا ْجلَنَّة أ ْ
( َوََّ َدى أ ْ
َص َح َ
َص َح ُ
اَّلل ويػبػغُونَػها ِعوجا وىم ِاب ِ
اَّلل علَى الََّّالِ ِمني (ٗٗ) الَّ ِذين يصدُّو َف عن سبِ ِ ِ
ِ
آلخ َرةِ َكافِ ُرو َف (٘ٗ)
ُم َؤ ِذّ ٌف بَػ ْيػنَػ ُه ْم أَف لَّ ْعنَةُ َّ َ
يل َّ َ َ ْ َ َ ً َ ُ
َ
ََُ
َ َ
[ األعراؼ . ] ْٓ – ْْ :
--------------ِ
اب النَّا ِر أَف قَ ْد َو َج ْد ََّ َما َو َع َد ََّ َربُّػنَا َح ِّقا فَػ َه ْل َو َج ُّ
دُّت َّما َو َع َد َربُّ ُك ْم َح ِّقا قَالُواْ نَػ َع ْم ) ٱبرب
اب ا ْجلَنَّة أ ْ
( َوََّ َدى أ ْ
َص َح َ
َص َح ُ
تعاذل ٗبا ٱباطب بو أىل ا١بنة أىل النار إذا استقركا يف مناز٥بم  ،كذلك على كجو التقريع كالتوبيخ ( أى ٍف قى ٍد ىك ىج ٍد ىان ىما ىك ىع ىد ىان ىربػُّنىا
ً
مفسرة للقوؿ احملذكؼ ،ك"قد" للتحقيق ،أم :قالوا ٥بم ( قى ٍد ىك ىج ٍد ىان ىما
ىحقِّا فىػ ىه ٍل ىك ىج ٍد يٍُت ىما ىك ىع ىد ىربُّ يك ٍم ىحقِّا ) ( أف ) ىاىنا ٌ
ىك ىع ىد ىان ىربػُّنىا ىحقِّا فىػ ىه ٍل ىك ىج ٍد يٍُت ىما ىك ىع ىد ىربُّ يك ٍم ىحقِّا قىاليوا نىػ ىع ٍم ) .
 قاؿ الشوكاين  :مناداة أصحاب ا١بنة ألصحاب النار دل تكن لقصد اإلخبار ٥بم ٗبا اندكىم بو  ،بل لقصد تبكيتهم كإيقاع
ا٢بسرة يف قلوهبم .
 قاؿ السمرقندي  :قولو تعاذل ( ك ىاندل أىصحاب ٍ ً
اب النَّا ًر أىف قى ٍد ىك ىج ٍد ىان ىما ىك ىع ىد ىان ىربػُّنىا ) أم  :ما كعدان يعِب :
ا١بىنَّة أ ٍ
ىص ىح ى
ى ى ٍى ي
يف الدنيا من الثواب كجدانه صدقان ( فىػ ىه ٍل ىك ىج ػ ػ ػ ُّ
دُت َّما ىك ىع ىد ىربُّ يك ٍم ) من العذاب على الكفر كا٤بعاصي ( ىح ٌقان) أم صدقان (قىاليواٍ
نىػ ىع ٍم) فاعَبفوا على أنفسهم يف كقت ال ينفعهم االعَباؼ.
اّلل قيبلن  ،كذىبت عنهم الشكوؾ
اّلل  ،كمن أصدؽ من ٌ
 قاؿ السعدي  :فتبْب للخلق كلهم ،بياانن ال شك فيو ،صدؽ كعد ٌ
اّلل كاغتبطوا ،كأيس الكفار من ا٣بّب ،كأقركا على أنفسهم أبهنم مستحقوف
كالشبو ،كصار األمر حق اليقْب ،كفرح ا٤بؤمنوف بوعد ٌ
للعذاب.
 قاؿ ابن عطية  :كىذا النداء من أىل ا١بنة ألىل النار تقريع كتوبيخ كزايدة يف الكرب .
 قاؿ أبو حياف  :عرب اب٤باضي عن ا٤بستقبل لتح ٌقق كقوعو .

ً
ا١ب ًحي ًم  .قى ى ً ً
ت
اؿ ىات َّّلل إً ٍف ك ٍد ى
 كما أخرب تعاذل يف سورة "الصافات" عن الذم كاف لو قرين من الكفار ( فىاطَّلى ىع فىػىرآهي ًيف ىس ىواء ٍى
ًً
لىتيػرًدي ًن  .كلىوال نًعمةي رًيب لى يكٍن ً
ً
ْب )  ،أم :ينكر عليو مقالتو
ْب  .إًال ىم ٍوتىػتىػنىا ى
ت م ىن الٍ يم ٍح ى
األكذل ىكىما ىٍ٫ب ين ٗبيىع َّذبً ى
ين  .أىفى ىما ىٍ٫ب ين ٗبىيًٌت ى
ى ٍ ٍ ى ىٌ
ي
ٍ
ض ًر ى
الٍب يقو٥با يف الدنيا ،كيقرعو ٗبا صار إليو من العذاب كالنكاؿ .
ً ً
ًً
ً
ً
اصً يربكا أ ٍىك ال
اصلى ٍوىىا فى ٍ
َّار الًٍَّب يكٍنػتي ٍم هبىا تي ىك ٌذبيو ىف  .أىفىس ٍحهر ىى ىذا أ ٍىـ أىنٍػتي ٍم ال تيػٍبصيرك ىف ٍ .
ككذا تقرعهم ا٤ببلئكة يقولوف ٥بم ( ىىذه الن ي
صً يربكا ىس ىواءه ىعلىٍي يك ٍم إًَّ٭بىا يٍ٘بىزٍك ىف ىما يكٍنػتي ٍم تىػ ٍع ىمليو ىف ) .
تى ٍ
رسوؿ هللا  قتلى القليب يوـ بدر ،فنادل  :اي أاب جهل بن ىشاـ ،كاي عتبة بن ربيعة ،كاي شيبة بن ربيعة -ك٠بى
ككذلك قرع ي
قوما قد ىجيفوا؟
رءكسهم :-ىل كجدُت ما كعد ربكم ح نقا؟ فإين كجدت ما كعدين ريب ح نقا ،كقاؿ عمر :اي رسوؿ هللاٚ ،باطب ن
فقاؿ :كالذم نفسي بيده ،ما أنتم أب٠بع ٤با أقوؿ منهم ،كلكن ال يستطيعوف أف ٯبيبوا .
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 ىذا النداء يقع من كل أىل ا١بنة لكل أىل النار أك من البعض للبعض ؟
كا١بواب  :أف قولو ( ىك ىان ىدل أصحاب ا١بنة أصحاب النار ) يفيد العموـ  ،كا١بمع إذا قوبل اب١بمع يوزع الفرد على الفرد  ،ككل
فريق من أىل ا١بنة ينادم من كاف يعرفو من الكفار يف الدنيا.
( فَأَذَّ َف ُم َؤ ِذّ ٌف بَػ ْيػنَػ ُه ْم ) أم :أعلم معلم كاندل يمنىاد .
 التأذف  :رفع الصوت ابإلعبلـ ابلشيء .كاللعنة  :الطرد كاإلبعاد مع ا٣بزم كاإلىانة.
 كيف قولو  :فىأىذَّ ىف يم ىؤًذٌ هف بىػٍيػنىػ يه ٍم .نكر ا٤بؤذف ألف معرفتو غّب مقصودة بل ا٤بقصود اإلعبلـ ٗبا يكوف ىناؾ من األحكاـ كدل يرك
اّلل  فيو شيء  ،فهو من أمور الغيب الٍب ال تعلم علمان صحيحان إال ابلتوقيف ا٤بستند إذل الوحي  ،كما كرد يف ذلك
عن رسوؿ ٌ
فهو من اآلَثر الٍب ال يعتمد عليها.
( أَف لَّعنةُ َِّ
ِ
ني ) الذين ظلموا أنفسهم ابلشرؾ كالتكذيب .
َْ
اَّلل َعلَى الََّّال ِم َ


الظلم ينقسم إذل ثبلثة أقساـ :

األوؿ  :الشرؾ .
كىو أعظم الظلم كأشده .
الشٍرىؾ لىظيٍل هم ىع ًظ هيم ) .
كما قاؿ تعاذل ( إً َّف ًٌ
كف ًَّ
ك كال يضُّرىؾ فىًإ ٍف فىػعٍلت فىًإن ى ً
ًً
كقاؿ تعاذل ( كال تى ٍدع ًمن د ً
ْب) أم  :من ا٤بشركْب .
اّلل ىما ال يىػٍنػ ىف يع ى ى ى ي
ى ي ٍ ي
َّك إًذان م ىن الظَّالم ى
ى ى
قاؿ ابن رجب  :فإف ا٤بشرؾ جعل ا٤بخلوؽ يف منزلة ا٣بالق  ،فعبده كأت٥بو  ،فوضع األشياء يف غّب موضعها  ،كأكثر ما ذكر يف
القرآف من كعيد الظا٤بْب  ،إ٭با أريد بو ا٤بشركوف كما قاؿ هللا تعاذل ( ىكالٍ ىكافًيرك ىف يى يم الظَّالً يمو ىف ) .

والثاين  :ظلم العبد نفسو اب٤بعاصي .
كما قاؿ تعاذل  ( :يمثَّ أىكرثٍػنا الٍكًت َّ ً
اصطىىفٍيػنىا ًم ٍن ًعبى ًاد ىان فى ًمٍنػ يه ٍم ظى ًادله لًنىػ ٍف ًس ًو
ين ٍ
ٍى ى ى ى
اب الذ ى
اّللً).
َّ

ص هد كًمٍنػهم سابًق ًاب ٍ٣بيػر ً
ً
ً
ات إبًً ٍذ ًف
ىكمٍنػ يه ٍم يم ٍقتى ى ي ٍ ى ه ىٍ ى

والثالث  :ظلم العبد لغّبه .

كما يف ا٢بديث ( قاؿ هللا تعاذل  :إين حرمت الظلم كجعلتو بينكم ٧برمان فبل تظا٤بوا ) ركاه مسلم .
كقاؿ  يف خطبتو يف حجة الوداع ( إف دماءكم كأموالكم كأعراضكم عليكم حراـ ،كحرمة يومكم ىذا ،يف شهركم ىذا ،يف
بلدكم ىذا) متفق عليو .
كعن ابن عمر  .قاؿ  :قاؿ  ( الظلم ظلمات يوـ القيامة ) متفق عليو .
يل َِّ
َّ ِ
صدُّو َف َعن َسبِ ِ
اَّلل ) أم :يصدكف الناس عن اتباع سبيل هللا كشرعو كما جاءت بو األنبياء .
ين يَ ُ
( الذ َ
( َويَػ ْبػغُونَػ َها ِع َو ًجا ) كيبغوف أف تكوف السبيل معوجة غّب مستقيمة ،حٌب ال يتبعها أحد.
( وىم ِاب ِ
آلخ َرةِ َكافِ ُرو َف ) أم :كىم بلقاء هللا يف الدار اآلخرة كافركف ،أم :جاحدكف مكذبوف بذلك ال يصدقونو كال يؤمنوف بو.
َُ
عقااب ،فهم شر الناس أعماالن كأقواالن .
فلهذا ال يبالوف ٗبا أيتوف من منكر من القوؿ كالعمل  ،ألهنم ال ٱبافوف
حسااب عليو ،كال ن
ن
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 .
ْ-أف يف يوـ القيامة كل الناس يعرفوف ا٢بق كيندموف  ،لكن ال ينفع الندـ يف ذلك اليوـ .
ٓ-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 .
( وبػيػنػهما ِحَباب وعلَى األَ ْعر ِ
ِ
ِِ
اؼ ِر َج ٌ
وىا َو ُى ْم
َ َْ َ ُ َ َ ٌ َ َ
اب ا ْجلَنَّة أَف َسالَ ٌـ َعلَْي ُك ْم ََلْ يَ ْد ُخلُ َ
اى ْم َوََّ َد ْواْ أ ْ
يم ُ
َص َح َ
اؿ يَػ ْع ِرفُو َف ُكالِّ بس َ
َ
ِ
ِ
َص َح ِ
اب
ص ِرفَ ْ
ني (َ )ٗٚوََّ َدى أ ْ
ارُى ْم تِْل َقاء أ ْ
اب النَّا ِر قَالُواْ َربَّػنَا الَ ََتْ َعلْنَا َم َع الْ َق ْوـ الََّّال ِم َ
ت أَبْ َ
َص َح ُ
يَط َْم ُعو َف (َ )ٗٙوإِذَا ُ
صُ
ِ
َّ ِ
ِِ
ْس ْمتُ ْم الَ يَػنَا ُذلُ ُم
يم ُ
األَ ْع َراؼ ِر َجاالً يَػ ْع ِرفُونَػ ُه ْم بس َ
ْربو َف ( )ٗٛأ ََى ُؤالء الذ َ
اى ْم قَالُواْ َما أَ ْغ َىن َعن ُك ْم ْتَْ ُع ُك ْم َوَما ُكنتُ ْم تَ ْستَكِ ُ
ين أَق َ
َّ
ؼ َعلَْي ُك ْم َوالَ أَنتُ ْم ََتْ َزنُو َف (. ) )ٜٗ
اَّللُ بَِر ْٓتَ ٍة ا ْد ُخلُواْ ا ْجلَنَّةَ الَ َخ ْو ٌ
[ األعراؼ . ] ْٗ -ْٔ :
--------------ِ
ب بىػٍيػنىػ يهم
اب ) يعِب  :بْب ا١بنة كالنار  ،أك بْب الفريقْب  ،كىذا ا٢بجاب ىو ا٤بشهور ا٤بذكور يف قولو ( فى ي
( َوبَػ ْيػنَػ ُه َما ح ََب ٌ
ض ًر ى
ب).
بً يسوور لَّوي ىاب ه
( وعلَى األَ ْعر ِ
اؼ ِر َج ٌ
اؿ ) األعراؼ ٝ :بع عرؼ  ،كىو ا٤بكاف ا٤برتفع من األرض كغّبىا  ،كمنو عرؼ الديك كعرؼ الفرس كىو
ََ
َ
الشعر الذم يكوف يف أعلى الرقبة.
 قاؿ الشوكاين  :األعراؼ ٝ :بع عرؼ  ،كىي شرفات السور ا٤بضركب بينهم  ،كمنو عرؼ الفرس كعرؼ الديك كاألعراؼ
يف اللغة  :ا٤بكاف ا٤برتفع  ،كىذا الكبلـ خارج ٨برج ا٤بدح كما يف قولو ( رجاؿ ال تلهيهم ٘بارة كال بيع عن ذكر هللا ) .
 كا٤بعُب  :كبْب ا١بنة كالنار حاجز يفصل بينهما كعلى أعراؼ ىذا ا٢باجز  -أم يف أع ػ ػ ػ ػ ػ ػبله – رج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاؿ يركف أىل ا١بنة
اّلل هبا يف كتابو كبياض الوجوه ابلنسبة ألىل ا١بنة  ،كسوادىا
كأىل النار  ،فيعرفوف كبلن منهم بسيماىم كعبلماهتم الٍب كصفهم ٌ
ابلنسبة ألىل النار  ،كاندل أصحاب األعراؼ أصحاب ا١بنة عند رؤيتهم ٥بم بقو٥بم  :سبلـ عليكم كٙبية لكم ىدلٍ يى ٍد يخليوىا ىكيى ٍم
يىطٍ ىم يعو ىف.
 فهو سور و
عاؿ يطلًٌع منو أصحابو على أىل ا١بنة كعلى أىل النَّار  ،مث ييدخلهم رهبم عز كجل يف آخر ا٤بطاؼ جنَّتو كال
يدخلوف النار  ( .كقد تقدـ أف الناس يوـ القيامة ثبلثة أصناؼ ) .
 كقد اختلف العلماء يف ا٤براد أبصحاب األعراؼ على أقواؿ كثّبة :

قيل  :ىم قوـ استوت حسناهتم كسيئاهتم .
قاؿ حذيفة كعبد هللا بن عباس  :ىم قوـ استوت حسناهتم كسيئاهتم فقصرت هبم سيئاهتم عن ا١بنة  ،ك٘باكزت هبم حسناهتم عن
النار  ،فوقفوا ىناؾ حٌب يقضي هللا فيهم ما يشاء مث يدخلهم ا١بنة بفضل رٞبتو .
عرفوا أىل ا١بنة كأىل
عن ابن مسعود قاؿ  ... :كمن استوت حسناتو كسيئاتو كاف من أصحاب األعراؼ فوقفوا على الصراط مث ى
النار  ،فإذا نظركا إذل أىل ا١بنة اندكا ( ىسبلىهـ ىعلىٍي يك ٍم ) كإذا صرفوا أبصارىم إذل أصحاب النار ( قىاليواٍ ىربػَّنىا الى ىٍ٘ب ىعٍلنىا ىم ىع الٍ ىق ٍوًـ
ًً
ْب ) فأما أصحاب ا٢بسنات فإهنم ييعطوف نوران ٲبشوف بو بْب أيديهم كأبٲباهنم  ،كييعطى كل عبد يومئذ نوران فإذا أتوا على
الظَّالم ى
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ً
ورىان ) .
الصراط سلب هللا تعاذل نور كل منافق كمنافقة  ،فلما رأل أىل ا١بنة ما لقي ا٤بنافقوف ( قىاليوا ىربػَّنىا أىٍٛب ٍم لىنىا ني ى
وىا ىكيى ٍم يىطٍ ىم يعو ىف ) فكاف الطمع للنور الذم يف أيديهم
كأما أصحاب األعراؼ  :فإف النور دل ينزع من أيديهم فيقوؿ هللا ( ىدلٍ يى ٍد يخلي ى
 ،مث أدخلوا ا١بنة  ،ككانوا آخر أىل ا١بنة دخوالن " .

وقيل  :ىم قوـ خرجوا يف الغزك بغّب إذف آابئهم  ،فقتلوا  ،فأعتقوا من النار لقتلهم يف سبيل هللا  ،كحبسوا عن ا١بنة ٤بعصية
آابئهم  ،كىذا من جنس القوؿ األكؿ .

أحد األبوين دكف اآلخر ٰببسوف على األعراؼ حٌب يقضي هللا بْب الناس مث يدخلهم ا١بنة  ،كىي
وقيل  :ىم قوـ رضي عنهم ي
من جنس ما قبلو فبل تناقض بينهما .

وقيل  :ىم أصحاب الفَبة كأطفاؿ ا٤بشركْب .

كقيل  :ىم أكلو الفضل من ا٤بؤمنْب علوا على األعراؼ فيطلعوف على أىل النار كأىل ا١بنة ٝبيعان .

وقيل  :ىم ا٤ببلئكة ال من بِب آدـ .

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 ً٦بلىز الحق بن يٞبىيد  ،كىو بعيد عن الصواب .

 قاؿ السيوطي – رٓتو هللا –  :كقد نقل القوؿ عنو رٞبو هللا : -قاؿ ا٢بليمي يف " ا٤بنهاج " مث القونوم يف " ٨بتصره " :
كقد قيل  " :إف أصحاب األعراؼ مبلئكة ٰببوف أىل ا١بنة كيب ٌكتوف أىل النار "  ،كىو بعيد لوجهْب :
أحدعلا  :قولو تعاذل ( كعلى األىعر ً
جاؿ ) كالرجاؿ  :الذكور العقبلء  ،كا٤ببلئكة ال ينقسموف إذل ذكور كإانث .
اؼ ًر ه
ىى
والثاين  :إخباره تعاذل عنهم كأهنم يطمعوف أف يدخلوا ا١بنة  ،كا٤ببلئكة غّب ٧بجوبْب عنها  ،كيف كا٢بيلولة بْب الطامع كطمعو
تعذيب لو  ،كال عذاب يومئذ على ملك .

 قاؿ ابن اجلوزي  :كيف "أصحاب األعراؼ" قوالف.
أحدعلا  :أهنم من بِب آدـ  ،قالو ا١بمهور.

اعَبض عليو  ،فقيل  :إهنم رجاؿ فكيف تقوؿ  :مبلئكة؟ فقاؿ  :إهنم ذكور
والقوؿ الثاين  :أهنم مبلئكة  ،قالو أبو ٦بلز  ،ك ي
كليسوا إبانث .
ِِ
اى ْم ) يعِب  :أف أصحاب األعراؼ يعرفوف أىل ا١بنة إذا مركا هبم ببياض كجوىهم  ،كيعرفوف أىل النار بسواد
يم ُ
(يَػ ْع ِرفُو َف ُكالِّ بس َ
كجوىهم كالسيما ىي العبلمة .

أصحاب األعراؼ أىل ا١بنة كأىل النار  ،كسيما أىل ا١بنة  :بياض الوجوه  ،كسيما أىل
 قاؿ ابن اجلوزي  :أم  :يعرؼ
ي
النار  :سواد الوجوه  ،كزرقة العيوف  ،كالسيما  :العبلمة.
كإ٭با عرفوا الناس  ،ألهنم على مك و
اف و
عاؿ يشرفوف فيو على أىل ا١بنة كالنار.
ً
ً ًً
اؼ ،يػع ًرفيو ىف يك ِّبل ًمن أىى ًل ٍ ً
اذل ًيف ىى ًذهً ٍاآليىًة الٍ ىك ًرٲبىًة أ َّ
اى ٍم،
 قاؿ الشنقيطي  :ذى ىكىر تىػ ىع ى
ٍ ٍ
يم ي
اب ٍاأل ٍىعىر ى ٍ
ىف أ ٍ
ىص ىح ى
ا١بىنَّة  ،ىكأ ٍىى ًل النَّار بس ى
ا١بنَّ ًة ،كىال أىى ًل النَّا ًر ،كلى ًكنَّو أ ً ً
ً
ً
ض يك يجوهه ىكتى ٍس ىوُّد يك يجوهه) .
يخىر  ،ىك ىق ٍولًًو (يىػ ٍوىـ تىػٍبػيى ُّ
ى ي ى
ىش ىار ل ىذل ى
ىكىدلٍ يػيبىػًٌ ٍ
يما أ ٍىى ًل ٍى ى ٍ
ك ًيف ىم ىواض ىع أ ى
ْب يىنىا س ى
اؿ أىي ً ً
ً ً
فىػبػياض الٍوجوهً كحسنيػها ًسيما أىى ًل ٍ ً
ا١بىن ًَّة
يما أ ٍىى ًل ٍ
يما أى ٍى ًل النَّا ًر  ،ىك ىما قى ى ٍ ن
ىى ي ي ي ى ي ٍ ى ى ٍ
ضا يف س ى
ا١بىنَّة  ،ىك ىس ىو ياد ىىا ىكقيػٍب يح ىها ىكيزٍرقىةي الٍ يعييوف س ى
ً
و
ً
ً
اؿ ( كجوه يػومئًذ ىان ًضرةه ) كقى ى ً ً
وى ًهم نى ٍ ً
وى يه ٍم قطى نعا ًم ىن اللٍَّي ًل
(تىػ ٍع ًر ي
يما أ ٍىى ًل النَّا ًر ( ىكأَّى٭بىا أي ٍغشيى ٍ
ت يك يج ي
ضىرةى النَّعي ًم) ىكقى ى ي ي ه ى ٍ ى
ؼ ًيف يك يج ٍ
اؿ يف س ى
ى ى
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ً
ْب يىػ ٍوىمئً وذ يزٍرقنا ) .
اؿ ( ىكيك يجوهه يىػ ٍوىمئً وذ ىعلىٍيػ ىها ىغبىػىرةه )  ،ىكقى ى
يمظٍلً نما )  ،ىكقى ى
اؿ ( ىكىٍ٫ب يشير الٍ يم ٍج ًرم ى
اب ا ْجلَن َِّة أَف َسالٌَـ َعلَْي ُك ْم ) يعِب  :إ ٌف أىل األعراؼ يسلٌموف على أىل ا١بنة .
( َوََّ َد ْواْ أ ْ
َص َح َ
وىا َو ُى ْم يَطْ َم ُعو َف ) يعِب  :أ ٌف أصحاب األعراؼ دل يدخلوا ا١بنة  ،كىم يطمعوف أ ٍف يىدخلوىا.
( ََلْ يَ ْد ُخلُ َ
قاؿ ا٢بسن  :كهللا ما جعل هللا ذلك الطمع يف قلوهبم إال لكرامة يريدىم هبا.

كاندكا ) يعِب  :أصحاب األعراؼ ( أصحاب ا١بنة أف سبلـ عليكم ) كيف قولو ( دل يدخلوىا
 قاؿ ابن اجلوزي  :قولو تعاذل ( ى
كىم يطمعوف ) قوالف.

أحدعلا  :أنو إخبار من هللا تعاذل لنا أف أصحاب األعراؼ دل يدخلوا ا١بنة كىم يطمعوف يف دخو٥با  ،قالو ا١بمهور.

ذىب هبا إذل ا١بنة أف ىؤالء دل يدخلوىا كىم يطمعوف يف دخو٥با ،
والثاين  :أنو إخبار من هللا تعاذل ألىل األعراؼ إذا رأكا زمرة يي ى

ىذا قوؿ السدم.
َص َح ِ
اب النَّا ِر ) يعِب كإذا صرفت أبصار أصحاب األعراؼ تلقاء أصحاب النار يعِب كجاىهم
ص ِرفَ ْ
ارُى ْم تِْل َقاء أ ْ
ت أَبْ َ
( َوإِذَا ُ
صُ
كحيا٥بم فنظركا إليهم كإذل سواد كجوىهم كما ىم فيو من العذاب .
ِ ِ
ني ) يعِب الذين ظلموا أنفسهم ابلشرؾ .
( قَالُواْ َربَّػنَا الَ ََتْ َعلْنَا َم َع الْ َق ْوـ الََّّال ِم َ
ً
ىصح ً
كى ٍوال فظيعا ( قىاليوا ىربػَّنىا ال
ص ًرفى ٍ
اب النَّا ًر ) كرأكا منظرا شنيعا ،ى
ت أىبٍ ى
 قاؿ السعدي  :قولو تعاذل ( ىكإًذىا ي
ص ياريى ٍم تٍل ىقاءى أ ٍ ى
ً ًً
ْب ) فأىل ا١بنة [إذا رآىم أىل األعراؼ] يطمعوف أف يكونوا معهم يف ا١بنة  ،كٰبيوهنم كيسلموف عليهم،
ىٍ٘ب ىعٍلنىا ىم ىع الٍ ىق ٍوـ الظَّالم ى
كعند انصراؼ أبصارىم بغّب اختيارىم ألىل النار ،يستجّبكف ابهلل من حا٥بم ىذا على كجو العموـ.
 قاؿ أبو حياف  :يف قولو ( صرفت ) دليل أ ٌف أكثر أحوا٥بم النظر إذل تلقاء أصحاب ا١بنة  ،كأف نظرىم إذل أصحاب النار

الصرؼ من قبلهم  ،بل ىم ٧بمولوف عليو مفعوؿ هبم ذلك  ،أل ٌف ذلك ا٤بطلع
ىو بكوهنم صرفت أبصارىم تلقاءىم  ،فليس ٌ
٨بوؼ من ٠باعو فضبلن عن رؤيتو فضبلن عن التلبيس بو  ،كا٤بعُب أهنم إذا ٞبلوا على صرؼ أبصارىم كرأكا ما ىم عليو من العذاب
استغاثوا برٌهبم من أف ٯبعلهم معهم .
( وََّ َدى أَصحاب األَ ْعر ِ
اؼ ِر َجاالً ) من الكفار .
َ
َْ ُ َ
ِِ
اى ْم ) أم  :بعبلماهتم الدالة على سوء حا٥بم يومئذ كسواد الوجوه  ،كظهور الذلة على كجوىهم .أك يعرفوهنم
يم ُ
( يَػ ْع ِرفُونَػ ُه ْم بس َ
بصورىم الٍب كانوا يعرفوهنم هبا يف الدنيا.
( قَالُواْ ) ٥بم تبكيتان كتوبيخان .

ْربو َف ) أم  :ما أغُب عنكم ٝبعكم ككثرتكم كاستكباركم يف األرض بغّب ا٢بق .فقد
( َما أَ ْغ َىن َعن ُك ْم ْتَْ ُع ُك ْم َوَما ُكنتُ ْم تَ ْستَكِ ُ
صرُت يف اآلخرة بسبب كفركم كعنادكم إذل ىذا الوضع ا٤بهْب.
 قاؿ الشوكاين  :قولو تعاذل ( ما أغُب عنكم ٝبعكم ) الذم كنتم ٘بمعػ ػ ػوف للصد عن سبيل هللا  ،كاالستفهاـ للتقريع
كالتوبيخ.

ً
ًً
ً و ً
ً
 يف ىذه ٍآليىًة الٍ ىك ًرٲبىًة  :أ َّ
اى ٍم ىدلٍ يىػٍنػ ىف ٍع يك ٍم ىما يكٍنػتي ٍم ىٍ٘ب ىم يعونىوي ًيف
يم ي
ىف أ ٍ
ىص ىح ى
اب ٍاأل ٍىعىراؼ قىاليوا ل ًر ىجاؿ م ٍن أ ٍىى ًل النَّار  :يىػ ٍع ًرفيونىػ يه ٍم بس ى
الدنٍػيا ًمن الٍم ًاؿ  ،كىال ىكثٍػرةي ىٝب ً
استًكٍبى ياريك ٍم ًيف ُّ
الدنٍػيىا .
ى ى ىى
صا ًريك ٍم  ،ىكىال ٍ
اعت يك ٍم ىكأىنٍ ى
ُّ ى ى ى
ً
ً
ىف ًٍ
ك  :ىكيى ىو أ َّ
اؿ ىم ىعوي  ،ىكىال ىان ًصىر  ،ىكىال ىخ ًاد ىـ  ،ىكىال ىخ ىوىؿ .
اإلنٍ ىسا ىف يىػ ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ًة  ،يٍٰب ىشير فىػ ٍرندا  ،ىال ىم ى
يخىر ىك ٍجوى ىذل ى
ىكبىػ َّ ى
ْب ًيف ىم ىواض ىع أ ى
ً
ًً
ىكأ َّ
استًكٍبى ىارهي ًيف ُّ
وان فيػىر ىادل ىك ىما ىخلى ٍقنىا يك ٍم أ َّىكىؿ ىمَّرةو ىكتػىىرٍكتي ٍم ىما ىخ َّولٍنىا يك ٍم
اب ا ٍ٥بىٍو ًف ًيف ٍاآل ًخىرةً  ،ىك ىق ٍول ًو ( ىكلىىق ٍد ًجٍئػتي يم ى
ىف ٍ
الدنٍػيىا يٍٯبىزل بو ىع ىذ ى
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ًً
وؿ كأيٍتًينىا فىػردا )  ،كقىػولًًو ( كيكلُّهم آتً ًيو يػوـ الٍ ًقيام ًة فىػردا ) كقىػولًًو ( فىالٍيػوـ يٍ٘بزك ىف ع ىذاب ا ٍ٥ب ً
وف
ىكىراءى ظي يهوًريك ٍم )  ،ىكقىػ ٍولو ( ىكنىًرثيوي ىما يىػ يق ي ى ى ٍ ن
ى ٍ ى ىٍ ى ى ي
ىٍ ى ى ى ٍن ى ٍ
ى ٍ ى يٍ
ً
ً
ٍربك ىف ًيف ٍاأل ٍىر ً
ا٢بى ًٌق )  ( .أضواء البياف ) .
ض بًغىًٍّب ٍ
ٗبىا يكٍنػتي ٍم تى ٍستىك ي
َّ ِ
ْس ْمتُ ْم الَ يَػنَا ُذلُُم َّ
اَّللُ بَِر ْٓتَ ٍة ) مث زادكا على ىذا التبكيت  ،كىو قو٥بم (أىؤالء الذين أىقٍ ىس ٍمتي ٍم الى يىػنىا ي٥بييم هللا بًىر ٍٞبىوة)
( أ ََى ُؤالء الذ َ
ين أَق َ

فأشاركا إذل فريق من أىل ا١بنة  ،كانوا يستضعفوهنم كيستقلوف أحوا٥بم  ،كرٗبا ىزؤكا هبم  ،كأنفوا من مشاركتهم يف دينهم  ،فإذا
رأل من كاف يدعي التقدـ حصوؿ ا٤بنزلة العالية ٤بن كاف مستضعفان عنده قلق لذلك  ،كعظمت حسرتو كندامتو على ما كاف منو
يف نفسو.
َّ ً
اّللي بًىر ٍٞبىوة ) ىذا من كبلـ أصحاب األعراؼ  ،أم قالوا للكفار
ين أىقٍ ىس ٍمتي ٍم الى يىػنىا ي٥بييم َّ
 قاؿ الشوكاين  :قولو تعاذل ( أ ىىى يؤالء الذ ى
مشّبين إذل ا٤بسلمْب الذين صاركا إذل ا١بنة ىذه ا٤بقالة  ،كقد كاف الكفار يقسموف يف الدنيا عند رؤيتهم لضعفاء ا٤بسلمْب هبذا
القسم  ،كىذا تبكيت للكفار كٙبسّب ٥بم.
ؼ َعلَْي ُك ْم َوالَ أَنتُ ْم ََتْ َزنُو َف ) اختلف العلماء يف ىذه اآلية على ثبلثة أقواؿ :
( ا ْد ُخلُواْ ا ْجلَنَّةَ الَ َخ ْو ٌ

أحدىا  :أف يكوف خطاابن من هللا ألىل األعراؼ  ،كقد ذكرانه.
والثاين  :أف يكوف خطاابن من هللا ألىل ا١بنة.

والثالث  :أف يكوف خطاابن من أىل األعراؼ ألىل ا١بنة  ،ذكرٮبا الزجاج.

فعلى ىذا الوجو األخّب  ،يكوف معُب قوؿ أىل األعراؼ ألىل ا١بنة ( ادخلوا ا١بنة ) اعلوا إذل القصور ا٤بشرفة  ،كارتفعوا إذل
ا٤بنازؿ ا٤بنيفة  ،ألهنم قد رأكىم يف ا١بنة ( .زاد ا٤بسّب ) .
الفوائد :

ُ -كجود الفاصل بْب أىل ا١بنة كأىل النار .
ِ-أف الناس ينقسموف يف يوـ القيامة إذل ثبلثة أقساـ .
ّ -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 يوـ القيامة .
ٖ -يف يوـ القيامة ال ينفع ماؿ كال كثرة  ،كإ٭با ينفع اإلٲباف كالعمل الصاحل .
ٗ -خطر االستكبار .
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ِ
اَّللُ قَػالُواْ إِ َّف َّ
يضػ ػ ػ ػواْ َعلَْيػنَا ِم َن ال َْماء أ َْو ِشلَّػا َرَزقَ ُك ػ ػ ػ ُم َّ
ين
اب ا ْجلَن َِّة أَ ْف أَفِ ُ
اب النَّا ِر أ ْ
( َوََّ َدى أ ْ
َص َح َ
َص َح ُ
اَّللَ َح َّرَم ُه َمػا َعلَػى الْ َكػاف ِر َ
ِ
ِ
(ٓ٘) الَّػ ِػذ َّ
سػػواْ لَِقػػاء يَػ ْػوِم ِه ْم َى ػ َذا َوَمػػا َكػػانُواْ ِِب َايتِنَػػا
نسػ ُ
َ
ػاى ْم َك َمػػا نَ ُ
ين اُتَػ ُذواْ دي ػنَػ ُه ْم َذلػْ ًػوا َولَعبًػػا َوغَػ َّػرتْػ ُه ُم ا ْحلَيَػػاةُ الػ ُّػدنْػيَا فَػػالْيَػ ْوَـ نَ َ
َْغل َح ُدو َف (ٔ٘) )
[ األعراؼ . ] ُٓ-َٓ :
--------- ----ِ
اَّللُ قَػالُواْ إِ َّف َّ
يضػواْ َعلَْيػنَا ِم َن ال َْماء أ َْو ِشلَّا َرَزقَ ُك ػ ػ ػ ُم َّ
ين )
اب ا ْجلَن َِّة أَ ْف أَفِ ُ
اب النَّا ِر أ ْ
( َوََّ َدى أ ْ
َص َح َ
َص َح ُ
اَّللَ َح َّرَم ُه َمػا َعلَػى الْ َكػاف ِر َ

ٱبرب تعاذل عن ذلة أىل النار كسؤا٥بم أىل ا١بنة من شراهبم كطعامهم ،كأهنم ال ٯبابوف إذل ذلك.
ً
يضواٍ ) كالداللة على أف أىل ا١بنة أعلى مكاانن من أىل النار.
 قاؿ الرازي  :قولو تعاذل ( أىف ي
فإف قيل  :أسألوا مع الرجاء كا١بواز  ،أك مع اليأس ؟
قلنا  :ما حكيناه عن ابن عباس يدؿ على أهنم طلبوا ا٤باء مع جواز ا٢بصوؿ.
كقاؿ القاضي  :بل مع اليأس  ،ألهنم قد عرفوا دكاـ عقاهبم كأنو ال يفػَب عػنهم  ،كلكػن اآليػس مػن الشػيء قػد يطلبػو كمػا يقػاؿ يف
ا٤بثل  :الغريق يتعلق ابلزبد  ،كإف علم أنو ال يغيثو.
كقولو  ( :أ ٍىك ً٩بَّا ىرىزقى يك يم هللا ) قيل إنو الثمار  ،كقيل إنو الطعاـ  ،كىذا الكبلـ يدؿ على حصوؿ العطش الشديد  ،كا١بوع الشديد
٥بم .
 قاؿ ابن عطية  :كاألشنع على الكافرين يف ىذه ا٤بقالة أف يكوف بعضهم يرل بعضان فإنو أخزل كأنكػى للػنفس  ،كإجابػة أىػل
ا١بنة هبذا ا٢بكم ىو عن أمر هللا تعاذل .
 قاؿ ابن عا ور  :فالفيض يف اآلية إذا ٞبل على حقيقتو كاف أصحاب النٌار طالبْب من أصحاب ا١بنٌة أف يصػبٌوا علػيهم مػاء
ا٤بفسركف .
ليشربوا منو  ،كعلى ىذا ا٤بعُب ٞبلو ٌ

 قاؿ القرطيب  :يف ىذه اآلية دليل على أف سقي ا٤باء من أفضل األعماؿ.
ً
يضوا ىعلىٍيػنىا ًم ىن ا٤ب ًاء
كقد سئل ابن عباس  :أم الصدقة أفضل؟ فقاؿ  :ا٤باء  ،أدل تىػىرٍكا إذل أىل النار حْب استغاثوا أبىل ا١بنة "أف أىف ي
ى
اّللي"؟.
أ ٍىك ً٩بَّا ىرىزقى يك يم َّ
أم الصدقة أعجب إليك؟ قاؿ " :ا٤باء".
النيب  فقاؿ ٌ :
كركل أبو داكد " أف سعدان أتى ٌ
ألـ سعد".
كيف ركاية  :فحفر بئران فقاؿ "ىذه ٌ
كعػن أنػس قػػاؿ  :قػاؿ سػعد  :اي رسػػوؿ هللا  ،إف ٌأـ سػعد كانػػت ٙبػب الصػدقة  ،أفينفعهػػا أف أتصػ ٌدؽ عنهػا؟ قػاؿ " :نعػم كعليػػك
اب٤باء" " كيف ركاية أف النيب  أمر سعد بن يعبادة أف يسقي عنها ا٤باء.
فدؿ على أف سقي ا٤باء من أعظم القرابت عند هللا تعاذل كقد قاؿ بعض التابعْب  :من كثرت ذنوبو فعليو بسقي ا٤باء.
ٌ
كقد غفر هللا ذنوب الذم سقى الكلب  ،فكيف ٗبن سقى رجبلن مؤمنان موحدان كأحياه.
ً
ً
ً
ً ً
ىك ىع ٍػن أًىِب يىىريٍػىػرىة أ َّ
ب يمثَّ ىخػىػر ىج فىػًإ ىذا
اّللً  قىػ ى
ىف ىر يسػ ى
ػوؿ َّ
ػش فىػ ىو ىجػ ىػد بٍئػ نػرا فىػنى ػىػزىؿ ف ىيهػػا فى ىشػ ًر ى
ػاؿ « بىػٍيػنى ىمػػا ىر يجػ هػل ٲبىٍشػى بطى ًريػ وػق ا ٍشػػتى َّد ىعلىٍيػػو الٍ ىعطىػ ي
ػب ًم ىػن الٍ ىعطى ً
ث ىأيٍ يكػل الثَّػ ىػرل ًم ىػن الٍ ىعطى ً
ػش ًمثٍ يػل الَّ ًػذم ىكػا ىف بىػلى ىػغ ًم ًٌػُب .فىػنىػ ىػزىؿ الٍبًٍئػ ىػر فى ىمػؤلى
ػش فىػ ىق ى
ػاؿ َّ
ب يىػٍل ىه ي
ىك ٍل ه
الر يج يػل لىىقػ ٍد بىػلى ىػغ ىىػ ىذا الٍ ىكٍل ى
ي
وؿ ًَّ
ً
ًً ً
ًً ً
ػاؿ
ىج نػرا فىػ ىق ى
اّللي لىوي فىػغى ىفىر لىوي » .قىاليوا ىاي ىر يس ى
ب فى ىش ىكىر َّ
اّلل ىكإً َّف لىنىا ًيف ىىذه الٍبىػ ىهائ ًم أل ٍ
يخفَّوي ىماءن يمثَّ أ ٍىم ىس ىكوي بفيو ىح ٌَّب ىرق ىى فى ىس ىقى الٍ ىكٍل ى
و و
ىجهر ».
« ًيف يك ًٌل ىكبًد ىرطٍبىة أ ٍ
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ً ً
ً ً
اّللً  ( بػيػنىمػػا ىكٍلػػب ي ًطيػ ً ً و
ػاد يػ ٍقتيػليػػوي الٍ ىعطىػ ي ً
يل
ػاؿ ىر يسػ ي
ػاؿ  :قىػ ى
ىعػ ٍػن أًىِب يىىريٍػ ىػرىة قىػ ى
ػوؿ َّ
ه ي ي
ػش إ ٍذ ىرأىتٍػػوي بىغػ ّّػى مػ ٍػن بىػغىػ ى
ػف بىركيَّػػة قىػ ٍد ىكػ ى ى
ىٍ ى
ػااي بىػ ًػِب إ ٍسػ ىػرائ ى
ت لىوي بًًو فى ىس ىقٍتوي إً َّايهي فىػغي ًفىر ى٥بىا بًًو ».
استىػ ىق ٍ
فىػنىػىز ىع ٍ
ت يموقىػ ىها فى ٍ
كعكػس ىػػذا مػا ركاه مسػػلم عػن عبػػد هللا بػن عمػػر أف رسػوؿ هللا  قػػاؿ  " :يعػ ٌذبت امػرأة يف ًى ٌػرة سػػجنتها حػٌب ماتػػت فػػدخلت
فيها النار ال ىي أطعمتها كسقتها إذ ىي حبستها كال ىي تركتها أتكل من خشاش األرض "
ً ً
ًً
ً
ػت
ت أىنَّوي قى ى
ت ىما ىشأٍ يف ىىذه قىاليوا ىحبى ىسٍتػ ىها ىح َّػٌب ىماتى ٍ
اؿ  -ىٚبٍد يش ىها ىَّرةه قيػٍل ي
كعند البخارم من حديث أ٠باء (  ...فىًإذىا ٍامىرأىةه  -ىحسٍب ي
وعا الى أىطٍ ىع ىمٍتػ ىها  ،ىكالى أ ٍىر ىسلىٍتػ ىها ىأتٍ يك يل ) .
يج ن
النيب  " : كمن ىس ىقى مسلمان ىشربة من ماء حيث يوجد ا٤باء فكأ٭بػا أعتػق رقبػة كمػن سػقى مسػلمان شػربة
كيف حديث عائشة عن ٌ
السنىن.
خرجو ابن ماجو يف ُّ
من ماء حيث ال يوجد ا٤باء فكأ٭با أحياىا " ٌ
َّ ِ
ين َّاُتَ ُذواْ ِدينَػ ُه ْم َذلًْوا َولَ ِعبًا ) أم  :ابإلعراض كاالستهزاء ٤بن يدعوىم إذل اإلسبلـ .
( الذ َ
 قاؿ اخلازف  :كأصل اللهو ما يشغل اإلنساف عما يعنيو كيهمو.

وقاؿ القاَسي  :كاللهو  :كل ما صد عن ا٢بق  ،كاللعب  :كل أمر ابطل  ،أم  :ليس ديػنهم يف ا٢بقيقػة إال ذلػك  ،إذ ىػو دأهبػم
كديدهنم .

( َوغَ َّرتْػ ُه ُم ا ْحلَيَاةُ ُّ
الدنْػيَا ) بزينتها كزخرفها  ،ككثرة دعاهتا  ،فاطمأنوا إليها  ،كرضوا هبا  ،كفرحوا  ،كأعرضوا عن اآلخرة كنسوىا .

 ك٠بيت الدنيا لسببْب :
السبب األكؿ  :ألهنا قبل اآلخرة يف الزمن .
ا٢بياةً ُّ ً ً ً ًَّ ً
يل ) كقاؿ تعاذل ( ىكىما
السبب الثاين  :لدانءهتا كحقارهتا ابلنسبة لآلخرة  .كما قاؿ تعاذل (فى ىما ىمتىاعي ٍىى
الدنٍػيىا يف ٍاآلخىرة إال قىل ه
ً
ا٢بىيىاةي ُّ
اع ) كقاؿ  ( لو كانت الدنيا تعدؿ عند هللا جناح بعوضة ما سقى منها كافران شربة ماء ) ركاه
ٍ
الدنٍػيىا ًيف ٍاآلخىرةً إًَّال ىمتى ه
الَبمذم  ،كقاؿ ٤ ( بوضع سوط أحدكم يف ا١بنة خّب من الدنيا كما فيها ) ركاه البخارم .
 فيو ا٢بذر من االغَبار ابلدنيا :
ً ً
ا٢بىيىاةي ُّ
كر ) .
اّللً ىح ّّق فىبل تىػغيَّرنَّ يك يم ٍ
َّاس إً َّف ىك ٍع ىد َّ
الدنٍػيىا ىكال يىػغيَّرنَّ يك ٍم اب َّّلل الٍغىير ي
قاؿ تعاذل  ( :ىاي أىيػُّ ىها الن ي
الشػػهو ً
ات ًمػػن النًٌسػػاء كالٍبنًػػْب كالٍ ىقنىػ ً
ػاط ًّب الٍم ىقنطىػػرةً ًمػػن الػ َّػذ ىى ً
كقػػاؿ تعػػاذل  ( :يزيًػٌ ىػن لًلنَّػ ً
ا٣بىٍيػ ًػل الٍ يم ىسػ َّػوىم ًة ىكاألىنٍػ ىعػ ًػاـ
ب ىكالٍ ًف َّ
ضػ ًػة ىك ٍ
ػاس يحػ ُّ
ي ى ى
ى ى ىى ىى
ػب َّ ى ى
ث ذىلًك متاع ٍ ً
الدنٍػيا ك ً
ا٢بر ً
نده حسن الٍم ً
آب ) .
ى ىى ي
ا٢بىيىاة ُّ ى ى ٌ
ىك ٍىٍ
اّللي ع ى ي ي ٍ ي ى
كقاؿ  ( إف ىذه الدنيا حلوة خضرة  ،كإف هللا مستخلفكم فيها . ) ....
كقاؿ  ( ما الفقر أخشى عليكم . ) ....
ككاف النيب  يستعيذ من فتنة الدنيا :
َّيب  أىنَّو ىكا ىف أيٍمر هبًً َّن :اللَّه َّم إًًين أىعوذي بً ى ً
ا١بي ٍ ً
ىع ٍن يم ٍ و
ٍ ً و
ً ً
ػنب
ك ًم ىػن ٍ
ىعوذي بًػ ى
ك م ىن الٍبي ٍخ ًل ىكأ ي
ي ٌ ي
ي
ى يي
ص ىعب ىكا ىف ىس ٍع هد ىأي يمير ٖبى ٍمس ىكيى ٍذ يكيريى َّن ىعن الن ًٌ
ك أى ٍف أيرَّد إً ىذل أىرذى ًؿ الٍعم ًر كأىعوذي بً ى ً ً ً
الدنٍػيا يػع ًِب فًٍتػنىةى الد َّ ً
ك ًمن ىع ىذ ً
ً
كأ ي ً
اب الٍ ىق ًٍرب.
ٍ يي ى ي
ك م ٍن فٍتػنىة ُّ ى ى ٍ
َّجاؿ ىكأى يعوذي ب ى ٍ
ىعوذي ب ى ى
ى
كقاؿ  ( الدنيا سجن ا٤بؤمن كجنة الكافر ) ركاه مسلم .
كقاؿ  ( ما مثلي كمثل الدنيا إال كراكب استظل ٙبت شجرة مث راح كتركها ) ركاه الَبمذم .
كقاؿ النيب ( ما الدنيا يف اآلخرة إال كما ٯبعل أحدكم إصبعو يف اليم فلينظر ٗبا يرجع) ركاه مسلم
قاؿ النوكم رٞبو هللا  :ما للدنيا ابلنسبة لآلخرة يف قصر مدهتا كفناء لذاهتا كدكاـ اآلخرة كدكاـ لذاهتا كنعيمها إال كنسبة ا٤باء الذم
يعلق ابإلصبع إذل ابقي البحر .
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كقػاؿ  البػػن عمػػر ( اي ابػػن عمػػر كػػن يف الػػدنيا كأنػػك غريػب أك عػػابر سػػبيل ) ركاه البخػػارم كيف ركايػػة ( كعػػد نفسػػك مػػن أىػػل
القبور ) .
ىذه كصية النيب  البن عمر  ،كىي يف الواقع كصية لو كلؤلمة من بعده هنع هللا يضر كأرضاه  ،كن يف الدنيا كأنك غريب أك عػابر سػبيل
كعد نفسك من أىػل القبػور  ،قػاؿ اإلمػاـ النػوكم رٞبػو هللا يف معػُب ا٢بػديث ( ال تػركن إذل الػدنيا كال تتخػذىا كطنػا  ،كال ٙبػ ٌدث
نفسك بطوؿ البقاء فيها كال ابالعتناء هبا  ،كال تتعلق منها إال ٗبا يتعلق بو الغريب يف غّب كطنو ) .
 من أقواؿ السلف :
قاؿ موسى عليو الصبلة كالسبلـ  :الدنيا قنطره فاعربكىا كال تعمركىا .
كقاؿ عيسى عليو السبلـ ألصحابو  :من ذا الذم يبِب على موج البحار داران تلكم الدنيا فبل تتخذكىا قراران .
كقاؿ  :مثل طالب الدنيا كمثل شارب ماء البحر  ،كلما ازداد شرابن ازداد عطشان حٌب يقتلو .
كقد خػرج أبػو الػدرداء علػى أىػل الشػاـ كرآىػم يف تػرؼ فقػاؿ ٥بػم  :مػارل أراكػم ٘بمعػوف مػا ال أتخػذكف  ،كتبنػوف مػا ال تسػكنوف ،
ػت  ،فمػػا ىػػو إال قليػػل حػػٌب أصػػبح ٝبعهػػم بػػوران  ،كأملهػػم غػػركران ،
كتؤملػػوف مػػا ال أتخػػذكف  ،لقػػد ٝبعػػت األق ػواـ الػػٍب قػػبلكم ك ٌأمنػ ٍ
ٌ
كبيوهتم قبوران  ،فجعل الناس يبكوف حٌب ٠بع نشيجهم من خارج ا٤بسجد .
كقاؿ أبو داكد كىو من تبلميذ اإلماـ أٞبد بن حنبل  :ما رأيت اإلماـ أٞبد بن حنبل ذكر الدنيا .
اى ْم ) أم  :نَبكهم يف العذاب .
نس ُ
( فَالْيَػ ْوَـ نَ َ
سواْ لَِقاء يَػ ْوِم ِه ْم َى َذا ) كما تركوا العمل للقاء يومهم ى ػ ػػذا .
( َك َما نَ ُ

 قاؿ الرازي  :كا٤بعُب  :نَبكهم يف عذاهبم كما تركوا العمل للقاء يومهم ىذا  ،كىذا قوؿ ا٢بسن ك٦باىد كالسدم كاألكثرين.
 وقاؿ ابن عطية  :كالنسياف يف ىذه اآلية ىو ٗبعُب الَبؾ  ،أم نَبكهم يف العذاب كمػا تركػوا النظػر للقػاء ىػذا اليػوـ  ،قالػو ابػن
عباس كٝباعة من ا٤بفسرين .
 النسياف يف القرآف يطلق على معنيْب :
اّللى فىػنى ًس ػيىػ يه ٍم ) نس ػوا هللا  :أم  :تركػػوه فلػػم يقوم ػوا ٕبقػػو  ،فنسػػيهم  :تػػركهم
ادلعػػىن األوىل ٗ :بعػػُب الػػَبؾ  :كمنػػو قولػػو تعػػاذل (نى يس ػوا َّ
َّ ً
ػاى ٍم أىنٍػ يف ىس يػه ٍم) أم  :جعلهػم ينسػوهنا كيغفػػلوف
ين نى يسوا َّ
اّللى ) أم تركوه (فىأىنٍ ىس ي
سبحانو فلم ٯببهم  ،كمنو قولو تعاذل ( ىكال تى يكونيوا ىكالذ ى
ً
يل الٍيىػ ٍوىـ نػىٍن ىسا يك ٍم ) أم  :نَبككم يف النار .
عنها كيَبكوهنا إذا دل يعطػوا هللا حقو  ،كمنو قولو تعاذل ( ىكق ى
اّللي ىكنى يسػوهي ) ا٤بػراد ابلنسػياف  :الػذىوؿ عػن شػيء معلػوـ ،
صػاهي َّ
ادلعىن الثاين  :الػذىوؿ عػن الشػيء ا٤بعلػوـ  ،كمنػو قولػو تعػاذل (أ ٍ
ىح ى
فاهلل تعاذل أحصاه  ،لكن ىؤالء نسوه  ،كىذا ا٤بعُب ال يوصف بو هللا تعاذل .
( َوَما َكانُواْ ِِب َايتِنَا َْغل َح ُدو َف ) كلكوهنم أبدلة هللا كبراىينو ينكركف مع علمهم أبهنا حق .

الفوائد :

ُ -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 .
اىم بِ ِكتَ ٍ
صلْنَاهُ َعلَى ِعل ٍْم ُى ًدى َوَر ْٓتَةً لَِّق ْوٍـ يُػ ْؤِمنُو َف (ٕ٘) ) .
اب فَ َّ
( َولََق ْد ِج ْئػنَ ُ
[ األعراؼ . ] ِٓ :
----------اىم بِ ِكتَ ٍ
ػاب فَ َّ
صػلْنَاهُ َعلَػى ِع ْل ٍػم  ) ...أم  :كلقػد جئنػا الكفػار بقػرآف أنزلنػاه عليػك – أيهػا الرسػوؿ – بيٌنػاه مشػتمبلن
( َولََق ْد ِج ْئػنَ ُ
على علم عظيم  ،ىاداين من الضبللة إذل الرشد  ،كرٞبة لقوـ يؤمنوف ابهلل كيعملوف بشرعو .
 كا٤بعػػُب  :كلقػػد جئنػػا ٥بػػؤالء النػػاس علػػى لسػػانك اي دمحم بكتػػاب عظػػيم الشػػأف  ،كامػػل التبيػػاف  ،فصػػلنا آايتػػو تفصػػيبلن حكيمػان ،
كبينػػا فيػػو مػػا ىػػم يف حاجػػة إليػػو مػػن أمػػور الػػدنيا كاآلخػػرة بيػػاانن شػػافيان يػػؤدم إذل سػػعادهتم مػػٌب اتبعػػوه كاىتػػدكا هبديػػو » ( .التفسػػّب
الوسيط ) .
كالضمّب ألكلئك الكافرين الذين اٚبذكا دينهم ٥بوان كلعبان  ،كقيل ىو ٥بم كللمؤمنْب  ،كا٤براد ابلكتاب  :القرآف الكرمي.
٨بربا عن إعذاره إذل ا٤بشركْب إبرسػاؿ الرسػوؿ إلػيهم ابلكتػاب الػذم جػاء بػو الرسػوؿ  ،كأنػو كتػاب
 قاؿ ابن كثري  :يقوؿ تعاذل ن
مفصل مبْب  ،كما قاؿ تعاذل ( الر كًتىاب أ ً
ً
ت ًم ٍن لى يد ٍف ىح ًكي وم ىخبً وّب ) .
صلى ٍ
يحك ىم ٍ
آايتيوي يمثَّ في ٌ
ه ٍ
ت ى
 قاؿ السمرقندي  :قولػو تعػاذل (علػى ًعٍلػ وم) أم  :بعلػم منػا ( يى نػدل) يعػِب :بيػاانن مػن الضػبللة ،كيقػاؿ :جعلنػاه ىػاداين ( .ىكىر ٍٞبىػةن)
أم  :نعمة ك٪باة من العذاب (لٌىق ٍووـ يػي ٍؤًمنيو ىف) يعِب٤ :بن آمن كصدؽ بو ،يعِب :أكرمناىم هبذا الكتاب فلػم يؤمنػوا كدل يصػدقوا ،كإ٭بػا
أضافو إذل ا٤بؤمنْب ألهنم ىم الذين يهتدكف بو كيستوجبوف بو الرٞبة.
 قاؿ الشوكاين  :كا٤براد ابلكتاب ا١بنس  ،إف كاف الضمّب للكفار ٝبيعان  ،كإف كاف للمعاصرين للنػيب  ، فػا٤براد ابلكتػاب :
القرآف  ،كالتفصيل التبيْب .

فصٍلنىاهي ىعلىى ًعٍل وم ) فيو كجهاف :
 قاؿ ادلاوردي  :قولو تعاذل ( َّ
أحدٮبا  :بيَّػنَّا ما فيو من ا٢ببلؿ كا٢براـ على علم اب٤بصلحة.
كالثاين  :ميزان بو ا٥بدل من الضبللة على علم ابلثواب كالعقاب.

فصلناه ) أم  :بينَّاه إبيضاح ا٢بق من الباطل.
 قاؿ ابن اجلوزي  :قولو تعاذل ( َّ
فصلناه فصوالن  :مرة بتعريف ا٢ببلؿ  ،كمرة بتعريف ا٢براـ  ،كمرة ابلوعد  ،كمرة ابلوعيد  ،كمرة ٕبديث األمم.
كقيل َّ :
كيف قولو ( :على علم ) قوالف.
فصلناه.
أحدٮبا  :على علم منا ٗبا َّ
كالثاين  :على علم منا ٗبا يصلحكم ٩با أنزلناه فيو ( .زاد ا٤بسّب ) .
ً
اّلل أبح ػواؿ العبػػاد يف كػػل زمػػاف كمكػػاف ،كمػػا يصػػلح ٥بػػم كمػػا ال يصػػلح ،لػػيس
 قػػاؿ السػػعدي  :قولػػو تعػػاذل ( ىعلىػػى عٍل ػ وم ) مػػن ٌ

تفصيلو تفصيل غّب عادل ابألمور ،فتجهلو بعض األحواؿ ،فيحكم حكمان غػّب مناسػب ،بػل تفصػيل مػن أحػاط علمػو بكػل شػيء،
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ككسعت رٞبتو كل شيء.
 كا٤براد هبذه ا١بملة الكرٲبة بياف أف ما يف ىذا القرآف من أحكاـ كتفصيل كىداية  ،دل ٰبصل عبثان  ،كإ٭بػا حصػل مػع العلػم التػاـ
بكل ما اشتمل عليو من فوائد متكاثرة  ،كمنافع متزايدة.
الغي كالرشد ،كٰبصػل أيضػان ٥بػم بػو
( ُى ًدى َوَر ْٓتَةً ) أمٙ :بصل للمؤمنْب هبذا الكتاب ا٥بداية من الضبلؿ ،كبياف ا٢بق كالباطل ،ك ٌ

الرٞبة ،كىي :ا٣بّب كالسعادة يف الدنيا كاآلخرة ،فينتفي عنهم بذلك الضبلؿ كالشقاء.
( لَِّق ْوٍـ يُػ ْؤِمنُو َف ) ابهلل كيعملوف بشرعو .
قاؿ القرطيب  :قولو تعاذل ( لًٌىق ٍووـ يػي ٍؤًمنيو ىف ) خص ا٤بؤمنوف ألهنم ا٤بنتفعوف بو.
الفوائد :
ُ -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 .
ٔ -أنو ال يستفيد من القرآف كىدايتو إال من آمن كاتبع ا٢بق .

( اجلمعة 6981 / 7 / 72 /هــــ )

( ىل ينَُّرو َف إِالَّ ََتْ ِويلَوُ يػوـ َيِِْت ََتْ ِويلُوُ يػ ُق ُ َّ ِ
اءت ُر ُس ُل َربِّنَا ِاب ْحلَِّق فَػ َهل لَّنَا ِمن ُ َف َعاء فَػيَ ْش َف ُعواْ
سوهُ ِمن قَػ ْب ُل قَ ْد َج ْ
َ
َْ َ َ
وؿ الذ َ
ََْ ُ
ين نَ ُ
ِ
ِ
َّ
ض َّل َع ْنػ ُهم َّما َكانُواْ يَػ ْفتَػ ُرو َف (ٖ٘) ) .
س ُه ْم َو َ
لَنَا أ َْو نُػ َر ُّد فَػنَػ ْع َم َل غَْيػ َر الذي ُكنَّا نَػ ْع َم ُل قَ ْد َخس ُرواْ أَن ُف َ
[ األعراؼ . ] ّٓ :
---------( َى ْل يَنَُُّرو َف إِالَّ ََتْ ِويلَوُ ) النظر ىنا ٗبعُب االنتظار كالتوقع ال ٗبعُب الرؤية .فا٤براد ب ػ (ينظركف)  :ينتظركف كيتوقعوف  ،كأتكيل
الشيء  :مرجعو كمصّبه الذم يئوؿ إليو ذلك الشيء كاالستفهاـ ٗبعُب النفي.
كا٤بعُب  :إف ىؤالء ا٤بشركْب ليس أمامهم شيء ينتظركنو بعد أف أصركا على شركهم إال ما يئوؿ إليو أمر ىذا الكتاب كما تتجلى
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 :

األوؿ ٗ :بعُب التفسّب .
ًً
ً
ًً
ْب ) .
كما قاؿ تعاذل (  ...نىػبًٌٍئػنىا بًتىأٍ ًكيلو إً َّان نىػىر ىاؾ م ىن الٍ يم ٍحسن ى
ككقولو  البن عباس (  ...كعلمو التأكيل ) أم  :التفسّب .
كىذا ىو الغالب على اصطبلح ا٤بفسرين للقرآف كما يقوؿ ابن جرير كأمثالو  -من ا٤بصنفْب يف التفسّب  -كاختلف علماء التأكيل
ك٦باىد إماـ ا٤بفسرين .
قاؿ الثوري  :إذا جاءؾ التفسّب عن ٦باىد فحسبك بو  ،كعلى تفسّبه يعتمد الشافعي كأٞبد كالبخارم كغّبٮبا .

الثاين  :عاقبة الشيء كما يؤكؿ إليو .
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كهذه اآلية ( ىى ٍل يىنظييرك ىف إًالَّ ىأتٍ ًكيلىوي يىػ ٍوىـ ىأيًٍيت ىأتٍ ًكيليوي . ) ....
ً
ىح ىس ين ىأتٍ ًكيبلن ) .
كقولو تعاذل ( ىذل ى
ك ىخٍيػهر ىكأ ٍ

 قاؿ ابن عطية  :قولو تعاذل ( ينظركف ) معناه ينتظركف  ،ك( التأكيل ) يف ىذا ا٤بوضع ٗبعُب ا٤بآؿ كالعاقبة .
فإف قيل  :كيف ينتظركف ذلك مع كفرىم بو؟
فا١بواب  :أهنم قبل كقوع ما ىو ٧بقق الوقوع  ،صاركا كا٤بنتظرين لو  ،ألف كل آت قريب  ،فهم على شرؼ مبلقاة ما كعدكا بو ،
كسينزؿ هبم ال ٧بالة.
( يَػ ْوَـ ََيِِْت ََتْ ِويلُوُ ) يعِب يوـ القيامة  ،ألنو يوـ ا١بزاء  ،كما تؤكؿ إليو أمورىم .
( يػ ُق ُ َّ ِ
سوهُ ِمن قَػ ْب ُل ) أم :تركوا العمل بو ،كتناسوه يف الدار الدنيا .
َ
وؿ الذ َ
ين نَ ُ
 كالنسياف يف القرآف يطلق على معنيْب :
اّللى فىػنى ًسيىػ يه ٍم ) نسوا هللا  :أم  :تركوه فلم يقوموا ٕبقو  ،فنسيهم  :تركهم
ادلعىن األوىل ٗ :بعُب الَبؾ  :كمنو قولو تعاذل (نى يسوا َّ
َّ ً
اى ٍم أىنٍػ يف ىس يه ٍم) أم  :جعلهم ينسوهنا كيغفػلوف
ين نى يسوا َّ
اّللى ) أم تركوه (فىأىنٍ ىس ي
سبحانو فلم ٯببهم  ،كمنو قولو تعاذل ( ىكال تى يكونيوا ىكالذ ى
ً
يل الٍيىػ ٍوىـ نػىٍن ىسا يك ٍم ) أم  :نَبككم يف النار .
عنها كيَبكوهنا إذا دل يعطػوا هللا حقو  ،كمنو قولو تعاذل ( ىكق ى
اّللي ىكنى يسوهي ) ا٤براد ابلنسياف  :الذىوؿ عن شيء معلوـ ،
صاهي َّ
ادلعىن الثاين  :الذىوؿ عن الشيء ا٤بعلوـ  ،كمنو قولو تعاذل (أ ٍ
ىح ى

فاهلل تعاذل أحصاه  ،لكن ىؤالء نسوه  ،كىذا ا٤بعُب ال يوصف بو هللا تعاذل .
اءت ُر ُس ُل َربِّنَا ِاب ْحلَ ِّق فَػ َهل لَّنَا ِمن ُ َف َعاء فَػيَ ْش َف ُعواْ لَنَا ) أم  :يف خبلصنا ٩با ٫بن فيو .
( قَ ْد َج ْ
سموف أصنامهم شفعاء قاؿ تعاذل (كيقولوف ىؤالء شفعاؤان عند هللا).
"كالشفعاء" ٝبع شفيع كىو الذم يسعى اب ٌ
لشفاعة ،كىم يي ٌ
( أ َْو نُػ َر ُّد ) إذل الدار الدنيا .
( فَػنَػعمل غَيػر الَّ ِذي ُكنَّا نَػعمل ) كما قاؿ تعاذل ( كلىو تىػرل إً ٍذ كقً يفوا علىى النَّا ًر فىػ ىقاليوا اي لىيػتىػنىا نػيرُّد كال ني ىك ًٌذب ًَباي ً
ت ىربًٌنىا ىكنى يكو ىف
ي ى
ى ى
َْ َ َْ
ى ٍ ى ى
َْ ُ
ىٍ ى
ً
ً
ً
ًً
ً
ادكا ل ىما نػي يهوا ىعٍنوي ىكإًنػَّ يه ٍم لى ىكاذبيو ىف ) .
ْب * بى ٍل بى ىدا ى٥بيٍم ىما ىكانيوا ٱبيٍ يفو ىف م ٍن قىػٍب يل ىكلىٍو يرُّدكا لى ىع ي
م ىن الٍ يم ٍؤمن ى
ِ
س ُه ْم ) أم :قد خسركا أنفسهم بدخو٥بم النار كخلودىم فيو .
( قَ ْد َخس ُرواْ أَن ُف َ
ض َّل َع ْنػ ُهم َّما َكانُواْ يَػ ْفتَػ ُرو َف ) أم :ذىب عنهم ما كانوا يعبدكهنم من دكف هللا فبل ينصركهنم ،كال يشفعوف ٥بم كال ينقذكهنم ٩با
( َو َ
ىم فيو.
َّ ً
ً
ً
 قاؿ الشنقيطي  :قولو تعاذل ( يىػ ٍوىـ ىأيًٍيت ىأتٍ ًكيليوي يىػ يق ي
وؿ الذين نى يسوهي من قىػٍب يل قى ٍد ىجآءى ٍ
ت ير يس يل ىربٌنىا اب٢بق فىػ ىهل لنىا من يش ىف ىعآءى
فىػيى ٍش ىف يعواٍ لىنىآ أ ٍىك نػيىرُّد فىػنىػ ٍع ىم ىل ىغٍيػىر الذم يكنَّا نىػ ٍع ىم يل ) .
بْب تعاذل يف ىذه اآلية الكرٲبة  :أف الكفار  ،إذا عاينوا ا٢بقيقة يوـ القيامة يقركف أبف الرسل جاءت اب٢بق  ،كيتمنوف أحد أمرين:
أف يشفع ٥بم شفعاء فينقذكىم  ،أك يردكا إذل الدنيا ليصدقوا الرسل  ،كيعملوا ٗبا يرضي هللا  ،كدل يبْب ىنا ىل يشفع ٥بم أحد؟
كىل يردكف؟ كماذا يفعلوف لو ردكا ؟ كىل اعَبافهم ذلك بصدؽ الرسل ينفعهم ؟
كلكنو تعاذل بْب ذلك كلو يف مواضع أخر  ،فبْب  :أهنم ال يشفع ٥بم أحد :
ً ًً
اعةي الشافعْب ) .
ْب ) اآلية  ،كقولو ( فى ىما تىن ىف يع يه ٍم ىش ىف ى
بقولو ( فى ىما لىنىا من ىشافع ى

وبني أِنم ال يردوف ِف مواضع متعددة :
كس ًهم ًعند رٌهبًًم ربػَّنآ أىبصرىان ك ىً٠بعنا فارجعنا نىػعمل ص ً
ً
ا٢بان إً َّان يموقًنيو ىف ىكلىٍو ًشٍئػنىا آلتىػٍيػنىا يكلَّ
كقولو ( ىكلىٍو ترل إًذ اجملرموف ىانكً يسواٍ يرءي ً ٍ ى ى ٍ ى ى ٍ ى ٍ ى ٍ ى
ٍى ٍ ى
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ىف جهنَّم ًمن ا١بنة كالناس أ ٍ ً
ً
نىػ ٍف و
ْب ) .
ىٝبىع ى
س يى ىد ىاىا كلكن ىح َّق القوؿ م ًٌِب أل ٍىمؤل َّ ى ى ى ى
فقولو ( كلكن ىح َّق القوؿ ًم ًٌِب أل ٍىمؤل َّ
ىف ىج ىهن ىَّم ) دليل على أف النار كجبت ٥بم  ،فبل يردكف  ،كال يعذركف .
كقولو ( كىم يصطى ًرخو ىف فًيها ربػَّنآ أىخ ًرجنا نػىعمل ص ً
ا٢بان ىغٍيػىر الذم يكنَّا نػى ٍع ىم يل أ ىىكىدلٍ نػي ىع ًٌمٍريك ػ ػ ػ ٍم َّما يىػتى ىذ َّكير فً ًيو ىمن تى ىذ َّكىر ىك ىجػ ػ ػ ػ ػآءى يك يم
ىيٍ ى ٍ ي
ى ى ى ٍ ٍى ٍ ى ٍ ى
النذير ) .
فصرح أبنو قطع عذرىم يف الدنيا .ابإلمهاؿ مدة يتذكركف فيها .كإنذار الرسل  ،كىو دليل على عدـ ردىم إذل الدنيا مرة أخرل ،
ىخر ىَن إذل أىج ول قى ًر و ًُّ
ً
ً
ً و
ك ىكنىػتَّبً ًع
ب ىد ٍع ىوتى ى
يب ٪ب ٍ
ى
كأشار إذل ذلك بقولو ( أ ىىكىدلٍ تكونوا أىقٍ ىس ٍمتي ٍم ٌمن قىػٍب يل ىما لى يك ٍم ٌمن ىزىكاؿ ) جواابن لقو٥بم ( أ ٌ ٍ
الرسل ) .
كج ًٌمن
كقولو ( ذىلً يكم ًأبىنَّوي إًذىا يد ًع ىي هللا ىك ٍح ىدهي ىك ىف ٍريٍُت ىكإًف يي ٍشىرٍؾ بًًو تيػ ٍؤًمنيواٍ ) بعد قولو تعاذل عنهم ( فاعَبفنا بً يذنيوبًنىا فىػ ىه ٍل إذل يخير و
اشعًْب ًمن الذؿ ينظيرك ىف ًمن طىر و
ً
ؼ ىخ ًف وٌي ) اآلية  ،بعد قولو ( ىكتىػىرل الظا٤بْب لى َّما ىرأ يىكاٍ
ىسبً ويل )  ،كقولو ( ىكتىػىر ياى ٍم يػي ٍعىر ي
ٍ
ضو ىف ىعلىٍيػ ىها ىخ ى ى
ى ي
العذاب يىػ يقوليو ىف ىى ٍل إذل ىمىروٌد ًٌمن ىسبً ويل )  ،كقولو ىنا ( قى ٍد خسركا أىنٍػ يف ىس يه ٍم ) اآلية بعد قولو ( فىػ ىهل لَّنىا ًمن يش ىف ىعآءى فىػيى ٍش ىف يعواٍ لىنىآ أ ٍىك
نػيىرُّد ) .
فكل ذلك يدؿ على عدـ الرد إذل الدنيا  ،كعلى كجوب العذاب  ،كأنو ال ٧بيص ٥بم عنو.
كبْب يف موضع آخر أهنم لو ردكا لعادكا إذل الكفر كالطغياف.
ادكاٍ لً ىما نػي يهواٍ ىعٍنوي ) اآلية .
كىو قولو ( ىكلىٍو يرُّدكاٍ لى ىع ي
كيف ىذه اآلية الكرٲبة دليل كاضح على أنو تعاذل يعلم ا٤بعدكـ ا٤بمكن الذم سبق يف علمو أنو ال يوجد كيف يكوف لو كجد ،
فهو تعلى أهنم ال يردكف إذل الدنيا مرة أخرل كيعلم ىذا الرد الذم ال يكوف لو كقع كيف يكوف كما صرح بو يف قولو ( ىكلى ٍو يرُّدكاٍ
لىع ً
َّه ٍم لى ىك ًاذبيو ىف )  ،كيعلم أف ا٤بتخلفْب من ا٤بنافقْب عن غزكة تبوؾ ال ٰبضركهنا ألنو ىو الذم ثبطهم عنها
ىي
ادكاٍ ل ىما نػي يهواٍ ىعٍنوي ىكإًنػ ي
ً
ض يعواٍ ًخبلىلى يك ٍم يىػٍبػغيونى يك يم الفتنة ) اآلية  ،كنظّب ذلك قولو تعاذل (
٢بكمة كما بينو بقولو ( لىٍو ىخىر يجواٍ في يكم َّما ىز يادكيك ٍم إًالَّ ىخبىاالن كأل ٍىك ى
ً
ًً ً
ضٌور لَّلى ُّجواٍ ًيف طي ٍغيىاهنًً ٍم يىػ ٍع ىم يهو ىف ) إذل غّب ذلك من اآلايت.
اى ٍم ىكىك ىش ٍفنىا ىما هب ٍم ٌمن ي
ىكلى ٍو ىرٞبٍنى ي
ت ير يس يل ىربًٌنىا اب٢بق كنودكا ) ال ينفعهم .
كبْب يف مواضع أخر أف اعَبافهم ىذا بقو٥بم ( لىىق ٍد ىجآءى ٍ
ىصح ً
ً
ت ىكلً ىمةي العذاب ىعلىى الكافرين )  ،ك٫بو
اب السعّب )  ،كقولو ( بلى كلكن ىح َّق ٍ
كقولو تعاذل ( فاعَبفوا ب ىذنبً ًه ٍم فى يس ٍحقان أل ٍ ى
ذلك من اآلايت.
الفوائد :
ُ -هتديد ا٤بكذبْب بوعد هللا .
ِ-أف أىل الكفر كالضبلؿ يعَبفوف يوـ 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 يوـ 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  ،فاليوـ عمل كال حساب  ،كغدان حساب كال
عمل .
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ات و ْاألَرض ِِف ِست َِّة أ ََّايٍـ ُُثَّ استَػوى َعلَى الْعر ِ ِ
ار يَطْلُبُوُ َحثِيثًا َو َّ
( إِ َّف َربَّ ُك ُم َّ
س
اَّللُ الَّ ِذي َخلَ َق َّ
ش يُػغْشي اللَّْي َل النػ َ
الس َم َاو ِ َ ْ َ
َْ
َّه َ
ْ َ
الش ْم َ
والْ َقمر والنَُّبوـ مسخَّر ٍ
ار َؾ َّ
ات ِ َْم ِرهِ أ ََال لَوُ ْ
ني (ٗ٘) ) .
اَّللُ َر ُّ
اخلَل ُ
ب ال َْعالَ ِم َ
ْق َو ْاأل َْم ُر تَػبَ َ
َ ََ َ ُ َ ُ َ َ
[ األعراؼ . ] ْٓ :
---------( إِ َّف ربَّ ُكم َّ َّ ِ
السماو ِ
ض ِِف ِست َِّة أ ََّايٍـ ) أم أكجدٮبا من العدـ على كجو اإلحكاـ كاإلتقاف .
ات َو ْاأل َْر َ
اَّللُ الذي َخلَ َق َّ َ َ
َ ُ
 قاؿ ابن كثري  :ٱبرب تعاذل أبنو خلق ىذا العادل ٠ :باكاتو كأرضو  ،كما بْب ذلك يف ستة أايـ  ،كما أخرب بذلك يف غّب ما آية

من القرآف  ،كالستة األايـ ىي  :األحد  ،كاالثنْب  ،كالثبلَثء  ،كاألربعاء ،كا٣بميس ،كا١بمعة  -كفيو اجتمع ا٣بلق كلو ،كفيو
خلق آدـ  ،عليو السبلـ.
( ِِف ِست َِّة أ ََّايٍـ) أك٥با يوـ األحد  ،كآخرىا يوـ ا١بمعة .

قاؿ ابن عطية  :كتظاىرت األحاديث الصحاح أف ا٣بلق ابتدئ يوـ األحد  ،كخلق آدـ يوـ ا١بمعة آخر األشياء .
 قاؿ القرطيب  :قولو تعاذل ( ًيف ًست ًَّة أ َّىايوـ ) من يوـ األحد إذل آخر يوـ ا١بمعة.

 وقاؿ ابن كثري  :كالستة األايـ ىي :األحد ،كاالثنْب ،كالثبلَثء ،كاألربعاء ،كا٣بميس ،كا١بمعة -كفيو اجتمع ا٣بلق كلو ،كفيو
خلق آدـ ،عليو السبلـ.

 وقد اختلف ِف مقدار ىذه األايـ :
فقيل  :كأايمنا ىذه .
ألف هللا أطلقها  ،كإذا أطلق ٰبمل على ا٤بعركؼ ا٤بعهود كىي أايمنا ىذه .

وقيل  :كل يوـ مقدار ٟبسْب ألف سنة .
وقيل  :ا٤براد ابليوـ ٢بظة .
والراجح األكؿ .

 فإف قيل  :أليس هللا بقادر على أف ؼللقها ِف حلَّة ؟
فاجلواب  :بلى  ،ألف أمره إذا أراد شيئان أف يقوؿ لو كن فيكوف .
فمن ا٤بقرر عند أىل اإلٲباف الراسخ كالتوحيد الكامل أف ا٤بوذل جل كعبل قادر على كل شيء  ،كقدرتو سبحانو ليس ٥با حدكد ،
فلو سبحانو مطلق القدرة ككماؿ اإلرادة  ،كمنتهى األمر كالقضاء  ،كإذا أراد شيئان كاف كما أراد كيف الوقت الذم يريد  ،كابلكيفية
الٍب أرادىا سبحانو كتعاذل.
كقد تواترت النصوص القطعية من كتاب ربنا كسنة نبينا  على تقرير ىذا األمر كبيانو بياانن كاضحان ال لبس فيو كال غموض .
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
فإ٭با يقوؿ لو كن _ أم  :مرة كاحدة _ فيكوف  ،أم فيوجد على كفق ما أراد كما قاؿ تعاذل  ( :إ٭با أمره إذا أراد شيئان أف يقوؿ
لو كن فيكوف ) .
كقاؿ تعاذل ( ...قاؿ كذلك هللا ٱبلق ما يشاء  ،إذا قضى أمران فإ٭با يقوؿ لو كن فيكوف ) .
كقاؿ تعاذل ( ىو الذم ٰبي كٲبيت فإذا قضى أمران فإ٭با يقوؿ لو كن فيكوف ) .
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كقاؿ تعاذل ( كما أمران إال كاحدة كلمح ابلبصر ) .
قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب  -رٞبو هللا تعاذل  -يف تفسّبه ىذه اآلية ( ْ ( : ) ُِٔ/كىذا إخبار عن نفوذ مشيئتو يف خلقو  ،كما أخرب
بنفوذ قدره فيهم فقاؿ  ( :كما أمران إال كاحدة ) أم إ٭با ممر ابلشيء مرة كاحدة ال ٫بتاج إذل توكيد بثانية  ،فيكوف ذلك الذم
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 :
احلكمة األوىل  :أف ىذه ا٤بخلوقات يَبتب بعضها على بعض  ،فرتب هللا بعضها على بعض حٌب أحكمها .
احلكمة الثانية  :أف هللا علم عباده التؤدة كالتأين  ،كأف األىم إحكاـ الشيء ال الفراغ منو .

ً
ض
 ىذه األايـ أربعة منها لؤلرض  ،كيوماف للماء  ،كما فصل ذلك يف سورة فصلت  ( :قي ٍل أىإًنَّ يك ٍم لىتى ٍك يفيرك ىف ًابلَّذم ىخلى ىق ٍاأل ٍىر ىًيف يىػ ٍوىم ٍ ً
ْب ) .
 قاؿ اإلماـ القرطيب  :كذكر ىذه ا٤بدة  -أم ستة أايـ  -كلو أراد خلقها يف ٢بظة لفعل ؛ إذ ىو القادر على أف يقوؿ ٥با
كوين فتكوف  ،كلكنو أراد:
 oأف يعلم العباد الرفق كالتثبت يف األمور.
 oكلتظهر قدرتو للمبلئكة شيئان بعد شيء....
كبْب هبذا ترؾ معا١بة العصاة ابلعقاب ؛ ألف لكل
 oكحكمة أخرل  :خلقها يف ستة أايـ ؛ ألف لكل شيء عنده أجبلن ٌ ،
شيء عنده أجبلن . ) ...

 وقاؿ ابن اجلوزي  :فإف قيل  :فهبل خلقها يف ٢بظة  ،فإنو قادر ؟ فعنو ٟبسة أجوبة:

أحدىا  :أنو أراد أف يوقع يف كل يوـ أمران تستعظمو ا٤ببلئكة كمن يشاىده  ،ذكره ابن األنبارم.
كالثاين  :أنو التثبت يف ٛبهيد ما يخلق آلدـ كذريتو قبل كجوده  ،أبلغ يف تعظيمو عند ا٤ببلئكة.
كالثالث  :أف التعجيل أبلغ يف القدرة  ،كالتثبيت أبلغ يف ا٢بكمة  ،فأراد إظهار حكمتو يف ذلك  ،كما يظهر قدرتو يف قولو ( كن
فيكوف) .
كالرابع  :أنو علٌم عباده التثبت  ،فإذا تثبت ىم ٍن ال يىًزُّؿ  ،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.
 وقاؿ القاضي أبو السعود (  ...كيف خلق األشياء مدرجان مع القدرة على إبداعها دفعة دليل على االختيار  ،كاعتبار
للنظار  ،كحث على التأين يف األمور ) ا.ىػ.
السب ً
ت
اّللً  بًيى ًدم فىػ ىق ى
ىخ ىذ ىر يس ي
 فإف قيل  :ما ا١بواب  :عن حديث أًىِب يىىريٍػىرىة قى ى
اؿ « ىخلى ىق َّ
وؿ َّ
اّللي ىعَّز ىك ىج َّل التػ ٍُّربىةى يىػ ٍوىـ َّ ٍ
اؿ أ ى
ً
اؿ يػوـ األىح ًد كخلىق الشَّجر يػوـ ً
كخلىق فًيها ًٍ
االثٍػنىػ ٍ ً
ث فً ىيها
ُّور يىػ ٍوىـ األ ٍىربً ىع ًاء ىكبى َّ
ا١ببى ى ى ٍ ى ى ى ى ى
ْب ىك ىخلى ىق الٍ ىمكيٍر ى
ىى ىٍ ى
ىى ى ى
كه يىػ ٍوىـ الثُّبلى ىَثء ىك ىخلى ىق الن ى
ً
ً
ً
ً
ً
و
ً
ً
ً
ً
ا٣بى ًم ً
ْب
اعات ٍ
ا١بي يم ىعة ًيف آخ ًر ٍ
ص ًر م ٍن يىػ ٍوـ ٍ
اب يىػ ٍوىـ ٍ
َّك َّ
يس ىك ىخلى ىق ى
اعة م ٍن ىس ى
ا٣بىٍل ًق ىكًِف آخ ًر ىس ى
يما بىػ ٍ ى
آد ىـ  بىػ ٍع ىد الٍ ىع ٍ
ا١بي يم ىعة ف ى
الد ى
ص ًر إً ىذل اللٍَّيل ) ركاه مسلم .
الٍ ىع ٍ
فإنو يقتضي أف األايـ سبعة .
فا١بواب  :أف احملققْب من العلماء على تضعيفو .
٤بخالفتو ظاىر القرآف الكرمي  ،الذم يصرح أبف خلق السماكات كاألرض كما فيهما ُت يف ستة أايـ  :يوماف للسماء  ،كأربعة أايـ
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ً
ً
ً
ً
ض ًيف يىػ ٍوىم ٍ ً
ْب .
ك ىر ُّ
ْب ىكىٍ٘ب ىعليو ىف لىوي أىنٍ ىد نادا ىذل ى
ب الٍ ىعالىم ى
لؤلرض كما فيها  ،كما قاؿ تعاذل ( قي ٍل أىئنَّ يك ٍم لىتى ٍك يفيرك ىف ًابلَّذم ىخلى ىق ٍاأل ٍىر ى
كجعل فًيها رك ًاسي ًمن فىػوقًها كابرىؾ فًيها كقىدَّر فًيها أىقٍػواتىػها ًيف أىربػع ًة أ َّىايوـ سواء لً َّ ًً
اؿ
الس ىم ًاء ىكًى ىي يد ىخا هف فىػ ىق ى
استىػ ىول إً ىذل َّ
لسائل ى
ْب  .يمثَّ ٍ
ٍى ى
ى ى ى ى ى ىى ى ٍ ٍ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى
ىى ن
و
ً
ض ائٍتًيا طىوعا أىك ىكرىا قىالىتىا أىتىػيػنىا طىائًعًْب  .فىػ ىقضاى َّن سبع ى٠باك و
ات ًيف يىػ ٍوىم ٍ ً
الس ىماءى ُّ
الدنٍػيىا
ْب ىكأ ٍىك ىحى ًيف يك ًٌل ى٠بىاء أ ٍىمىرىىا ىكىزيػَّنَّا َّ
ى
ى٥بىا ىكل ٍؤل ٍىر ً ى ٍ ن ٍ ٍ ن
ٍ
ى ي ىٍ ى ى ى
ً
ًٗبى ى ً
ك تىػ ٍق ًد يير الٍ ىع ًزي ًز الٍ ىعلًيم ) .
يح ىك ًح ٍفظنا ىذل ى
صاب ى

ك٩بن ضعفو  :علي بن ا٤بديِب  ،كالبخارم  ،كٰبٓب بن معْب  ،كعبد الرٞبن بن مهدم  ،كالبيهقي  ،كابن تيمية  ،كابن القيم .
قاؿ اإلماـ البخارم رٞبو هللا "كقاؿ بعضهم  :عن أيب ىريرة عن كعب  ،كىو أصح  ( .التاريخ الكبّب ) .
كقاؿ ابن تيمية  :ككذلك ركل مسلم  ( :خلق هللا الَببة يوـ السبت )  ،كانزعو فيو من ىو أعلم منو  ،كيحٓب بن معْب ،
كالبخارم  ،كغّبٮبا  ،فبينوا أف ىذا غلط  ،ليس ىذا من كبلـ النيب  ، كا٢بجة مع ىؤالء  ،فإنو قد ثبت ابلكتاب كالسنة
كاإلٝباع أف هللا تعاذل خلق السموات كاألرض يف ستة أايـ  ،كأف آخر ما خلقو ىو آدـ  ،ككاف خلقو يوـ ا١بمعة  ،كىذا ا٢بديث
ا٤بختلف فيو يقتضي أنو خلق ذلك يف األايـ السبعة  ،كقد يركم إسناد أصح من ىذا أف أكؿ ا٣بلق كاف يوـ األحد .
استَػ َوى َعلَى ال َْع ْر ِ
ش ) أم  :عبل كارتفع على العرش  ،كأما كيفية ذلك فاهلل أعلم بكيفيتو .
( ُُثَّ ْ

 والعرش  :ذلك السقف احمليط اب٤بخلوقات  ،كىو من أعظم ا٤بخلوقات .
 كيف اآلية إثبات العرش .

والعرش  :لغة عبارة عن السرير الذم للملك ٠ ،بي عرشان الرتفاعػػو عليو

و رعاً  :ىو العرش الذم أضافو هللا لنفسو كىو سرير عظيم ذك قوائم ٙبملو ا٤ببلئكة كىو كالقبة على العادل  ،كىو سقف ىذه
ا٤بخلوقات  ،وقد وصفو هللا وصاؼ عَّيمة .
وصفو ابلعَّمة :
قاؿ تعاذل ( كرب العرش العظيم ) .
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 . ) ...
كقاؿ تعاذل ( كٰبمل عرش ربك فوقهم يومئذ ٜبانية ) .
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 ) .
وأخرب النيب  أف العرش فوؽ الفردوس :
قاؿ  ( إذا سألتم هللا فاسألوه الفردكس فإنو كسط ا١بنة كأعلى ا١بنة كفوقو عرش الرٞبن ) .
ولو قوائم :
قاؿ ( ال ٚبّبكا بْب األنبياء ،فإف الناس يصعقوف فأكوف أكؿ من يفيق فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش .)...
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 يف ىذه اآلية إثبات أف هللا مستو على عرشو  ،كىذا معتقد أىل السنة كا١بماعة  ،استواء يليق ٔببللو من غّب تكييف .
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
لكن ىذا البيت ال يعرؼ قائلو .
ِ
ار يَطْلُبُوُ َحثِيثًا ) أم  :يذىب ظبلـ ىذا بضياء ىذا  ،كضياء ىذا بظبلـ ىذا  ،ككل منهما يطلب اآلخر
( يُػغْشي اللَّْي َل النػ َ
َّه َ
طلبنا حثيثنا  ،أم  :سر نيعا ال يتأخر عنو  ،بل إذا ذىب ىذا جاء ىذا  ،كإذا جاء ىذا ذىب ىذا  ،كما قاؿ تعاذل ( ىكآيىةه ى٥بييم
ً
ً
ً
اللٍَّيل نىسلى يخ ًمٍنوي النػ ى ً
ك تىػ ٍق ًد يير الٍ ىع ًزي ًز الٍ ىعلًي ًم * ىكالٍ ىق ىمىر قىد ٍَّرىانهي ىمنىا ًزىؿ ىح ٌَّب ىع ىاد
س ىٍ٘ب ًرم ل يم ٍستىػ ىقٌور ى٥بىا ذىل ى
َّه ىار فىإذىا يى ٍم يمظٍل يمو ىف ىكالش ٍ
ي ٍ
َّم ي
ً
ً
ً
ىكالٍعرجوف الٍ ىقد ًمي * ال الشَّمس يػٍنػبغي ى٥با أى ٍف تي ٍد ًرىؾ الٍ ىقمر كال اللَّيل سابًق النػَّها ًر كيكلّّ ًيف فىػلى و
ك يى ٍسبى يحو ىف )  .قولو ( ىكال اللٍَّي يل ىسابً يق
ٍ ي ىى ى
يٍ ي
ىى ى ٍ ي ى ي ى ى
َّها ًر ) أم  :ال يفوتو بوقت يتأخر عنو  ،بل ىو يف أثره ال كاسطة بينهما  ( .تفسّب ابن كثّب ) .
النػ ى
ً
كساترا كمغطينا لو.
العرب ي
كمعُب ( يػيغٍشي اللٍَّي ىل النَّػ ىه ىار) ي
 قاؿ الشنقيطي  :ى
تقوؿ :أى ٍغ ىشاهي الشيءي يغشيو .إذا جعلىو غشاءن لو ن
بظبلمو ،يذىب ً
معناه :ٯبعل الليل م ٍغ ًشيا للنها ًر ،أم :مغى ًطٌيا ضوء النها ًر ً
بضوء النها ًر كيغطي ضوءه ً
بظبلـ ً
الليل.
ي ىي ن
ى
ي
ي ن ى
ً
ً
ً
َّ
ً
كىذا من غر ً
فيأيت ضوء النهارً
أيضاً ،
ائب صنعًو كعجائب آايتو .كيف اآلية
ه
الليل ن
٧بذكؼ ىدؿ ي
ا٤بقاـ عليو ،أم :ىكيػي ٍغشي ي
ي
النهار ى
ً
الليل فىػي ٍذ ًىبوي كٰبل ٧بلَّو ،كما قاؿ( :كآيةه َّ٥بيم اللٍَّيل نىسلى يخ ًمٍنوي النػ ى ً
س ىٍ٘ب ًرم
ىكي ٍغ ىشى ى
َّه ىار فىإذىا يىم ُّمظٍل يمو ىف (ّٕ) ىكالش ٍ
ظبلـ ً ي ي
ىى ٍ ي ٍ
َّم ي
ً
ً
الليل من أعظ ًم ً
بدؿ ً
ك تىػ ٍق ًد يير الٍ ىع ًزي ًز الٍ ىعلًي ًم ) فاإلتيا يف ً
اّللً  -جل كعبل -
بدؿ النها ًر كاإلتيا يف ابلنها ًر ى
ابلليل ى
آايت َّ
ل يم ٍستىػ ىقٌور َّ٥بىا ىذل ى
نعمتاف عظيمت ً
ً
كحده ،كمع ً
كوف ً
اّللً على
أيضا
الدالة على أنو
اف من أعظ ًم نً ىع ًم َّ
كحده ،كأنو ُّ
الرب ى
ا٤بعبود ى
الليل كالنها ًر آيتْب فىػ يه ىما ن
ي
جامعاف بْب ً
آيتاف بقولًو ( كًمن ًً
ً
كوهنما آيتْب ككوهنما نعمتْب ،ك َّبْب أهنما ً
ً
نعمتاف
ْب أهنما
ىخ ٍل ًق ًو ،فهما
َّهار ) ىكبىػ َّ ى
ى ى
ى
آايتو اللٍَّي يل ىكالنػ ى
ى ٍ ى
كآيتاف يف مواضع كثّبةو من ً
ً
ً
اّللي ىعلىٍي يك يم اللٍَّي ىل ىسٍرىم ندا إً ىذل يىػ ٍوًـ الٍ ًقيى ىام ًة
القصص حيث قاؿ فيها( :قي ٍل أىىرأىيٍػتي ٍم إً ٍف ىج ىع ىل َّ
أصرحها سورةي
ى
اّللً
اّللً أيٍتًي يكم بً ً
ً
َّه ىار ىسٍرىم ندا إً ىذل يىػ ٍوًـ الٍ ًقيى ىام ًة ىم ٍن إًلىوه ىغٍيػير َّ
ضيى واء أىفىبلى تى ٍس ىم يعو ىف (ُٕ) قي ٍل أ ىىرأىيٍػتي ٍم إً ٍف ىج ىع ىل َّ
اّللي ىعلىٍي يك يم النػ ى
ىم ٍن إلىوه ىغٍيػير َّ ى ٍ
ًً
ً
ًً
ً
ً
نعمتاف ى ً
ً
ً
َّه ىار
ْب أهنما
ىأيٍتي يكم بًلىٍي ول تى ٍس يكنيو ىف فيو أىفىبلى تيػٍبصيرك ىف ) مث بىػ َّ ى
بعد بياف أهنما آيتاف قاؿ ( :ىكمن َّر ٍٞبىتو ىج ىع ىل لى يك يم اللٍَّي ىل ىكالنػ ى
لًتى ٍس يكنيوا فً ًيو ) ً
يعِب النهار.
ً
ً
ً
التعب يف النها ًر ،مث ٯبعل النهار م ً
ً
ً
ً ً
األعماؿ ك ً
ضيئنا
الناس من ىك ًٌد
ي ى ي
الليل يمظٍل نما يمنىاسبنا للسكوف كا٥بدكء كعدـ ا٢بركة ليسَب ى
يح ي
فجعل ى
الناس يف حو ً
يت كالى و
اكتساب معايشهم يف نوور ساط وع من غ ًّب و
منًّبا منى ً
فتيلة كالى ز و
ً
ث ً
حاجة إذل مؤنة .
ائجهم ك
اسبنا لًبى ًٌ
ي ني
ً
َّه ىار ) أم  :يغطيو بو ،يعِب أنو تعاذل أييت ابلليل على النهار ،فيغطيو كيلبسو،
 قاؿ اآللوسي  :كقولو تعاذل ( يػي ٍغشي اللٍَّي ىل النػ ى
حٌب يذىب بنوره  ،كيصّب ا١بو مظلمان  ،بعد ما كاف مضيئان .
الغم.
 وقاؿ ابن عا ور  :كاإلغشاء كالتٌغشية  :جعل ٌ
الشيء غاشيان  ،كالغى ٍشي كالغشياف حقيقتو التٌغطيٌة ك ٌ
فمعُب ( يغشى الليل النهار ) أ ٌف هللا ٯبعل أحدٮبا غاشيان اآلخر  ،كالغشي مستعار لئلخفاء .
ا٢بث ً
لغة ً
االستعجاؿ  .أم :يطلبيو طىلىبنا ىحثًيثنا
اع ك
 قاؿ الشنقيطي  :قولو تعاذل ( يىطٍليبيوي ىحثًيثنا )
ي
أصل ًٌ
ي
العرب :اإلسر ي
ا٢بثيث :ي
ً
فيحل ٧بلَّو يف أسرًع ما يكو يف،
مسرعا ُّ
الليل يطلبيو طلبنا ن
ن
مسرعا غايةى اإلسر ًاع فبلى ٲبيٍ ًهليوي دقيقةن ،عندما ينتهي ي
كقت النهار فإذا ي
كليس بينىهما كاسطةه ٕبيث تكو يف ليست من النها ًر كالى من ً
الليل
ً
الشمس والْ َقمر والنَُّبوـ مسخَّر ٍ
وـ
ات ِ َْم ِرهِ ) قرأ ىذا
ى
ُّج ى
س ىكالٍ ىق ىمىر ىكالن ي
ابن عام ور ( ىكالش ٍ
( َو َّ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ
ا٢برؼ عامةي القراء ما عدا ى
َّم ى
ً
ً
السماك ً
ً
مس َّخر و
ً
اّللي الَّ ًذم
س ىكالٍ ىق ىمىر )
ات ًأب ٍىم ًرهً )
ات ) ( إً َّف ىربَّ يك يم َّ
ه
بنصب األ٠باء األربعة؛ فقوليو ( الش ٍ
معطوفات على قولو ( َّ ى ى
يى ى
َّم ى
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ات مسخر و
كوف ا٤بذكور ً
السماك ً
حاؿ ً
ات ) كخلق الشمس كالقمر ،كخلق النجوـ يف ً
ات ًأب ٍىم ًرهً.
ى
ى
ى
ىخلى ىق َّ ى ى
ى
ى
ً
اجا ) ييطٍلً يع ىها يف يك ًٌل
التذليل .فقد ىس َّخىر
التسخّب:
ك
الشمس ٤بناف ًع ىذا ٍ
اجا ىكَّى ن
ا٣بىٍل ًق؛ كألهنا آيةه يعظٍ ىمى كما قاؿ ( ىك ىج ىعٍلنىا سىر ن
ي
ي
ى
و
و
ً
ب العا٤بْب دائبة .ككذلك س َّخر القمر على س ًّبهً ً
و
ا٤بعركؼ،
ا٤بعتاد ،كحسابًو
يوـ ،كيسّبىا
ىٍ
ى
ٕبساب معلوـ طرقها كسّبىا بتسخ ًّب ىر ًٌ
ى ى ى
الشياطْب.
كيطرد هبا
النجوـ
ا٢بساب ،ككذلك ىس َّخىر
عدد السنْب كالشهوًر ك
ي
ين هبا السماءى ،ى
نعرؼ هبما ى
ى
ى
ى
ليهتدم هبا ىخٍل يقوي ،كليز ى
ى
فهذه ا٤بخلوقات العظاـ العلويةي س َّخرىا خالق السماك ً
ات ك ً
األرض لبلعتبا ًر هبا ،ك٤بناف ًع ىخٍل ًق ًو منها .
ي
ى ىى
ي
ي
و
ً
ً
استفتاح و
( أ ََال لَوُ ْ
خالق يك ًٌل شيء.
حرؼ
و
كحده ٍ
ْق َو ْاأل َْم ُر ) ا (أال) ي
كتنبيو( .لو) أمَّّ :لل (جل كعبل) ى
اخلَل ُ
{ا٣بىٍل يق} ألنو ي
العرب التقدير ،فى يكل و
ا٣بلق يف ً
لغة ً
كأصل ً
شيء قىد ٍَّرتىوي فقد ىخلى ٍقتىوي.
ُّ
ي
ي
ً
ً
ً
ً
ئ) ً
يعِب :ٱبىٍلي يق ىها ىكيػي ىق ٌد يرىىا مث يربؤىا ىكيىػ ٍفر ىيها كينجزىا.
كما قاؿ ( ٍ
ا٣بىال يق الٍبىار ي
و
ً
ً
( و ْاأل َْم ُر ) أل َّ
الشرعية ،فبلى أ ٍىمىر
الكونية كأكام ًره
األمر ،أيمر ٗبا شاءى أبكام ًره
ىف َّ
األمر ،ىو الذم ى
اّللى ي
كحده لو ي
خالق يك ًٌل شيء ،كلو ي
كونيِّا قدرِّاي إال لو ،كال أمر شرعيِّا دينيِّا إال لو.

 ( و ْاأل َْم ُر ) استدؿ أىل السنة هبذه اآلية على أف القرآف غّب ٨بلوؽ قاؿ تعاذل  ( :أال لو ا٣بلق كاألمر ) .

فجعل ا٣بلق غّب األمر  ،كالقرآف من األمر  ،لقولو  ( :ككذلك أكحينا إليك ركحان من أمران ) .
كقاؿ  ( :كذلك أمر هللا نزلو إليكم ) .
ار َؾ َّ
اّللي -
اَّللُ َر ُّ
ت بركاتيو كخّباتيو .ىك َّ
أصل تىػبى ىارىؾ( :تفاعل) إذا ىكثيػىر ٍ
ب ال َْعالَ ِم َ
( تَػبَ َ
ني ) معناه :تىػ ىعاظى ىم ىكتىػ ىقد ى
َّس ىكتىػنىػَّزهى  -جل كعبل -ك ي
جل كعبل  -ىو ا٤بتعاًرل ا٤بتنزه عن يك ًل و
ً
ا٣بّب على ىخٍل ًق ًو.
ا٤بتقدس
شيء،
األعظم ،الذم ييف ي
ي
يض ى
ي
ي
ٌ
ً
ً
ً
ً
اجا ىكقى ىمنرا يمن نّبا ) .
كما قاؿ تعاذل ( تىػبى ىارىؾ الَّ ًذم ىج ىع ىل ًيف َّ
كجا [ ىك ىج ىع ىل ف ىيها سىر ن
الس ىماء بػيير ن
كيف الدعاء ا٤بأثور  ،عن أيب الدرداء  -كركم مرفوعا – ( اللهم لك ا٤بلك كلو  ،كلك ا٢بمد كلو  ،كإليك يرجع األمر كلو ،
أسألك من ا٣بّب كلو  ،كأعوذ بك من الشر كلو ) .
ني ) الرب ىو ا٤بالك ا٤بتصرؼ ا٤بعبود ا٤بدبر لشؤكف خلقو ا٤بريب ٥بم ابلنعم الظاىرة كالباطنة .
( َر ُّ
ب ال َْعالَ ِم َ
 العادلني  :اختلف ما ا٤براد ابلعا٤بْب على أقواؿ :
قيل  :كل موجود سول هللا  ،كىذا قوؿ قتادة كرجحو القرطيب كابن كثّب .

وقيل  :أىل كل زماف عادل لقولو تعاذل ( أأتتوف الذكراف من العا٤بْب ) أم من الناس .
وقيل  :ا١بن كاإلنس  ،لقولو تعاذل ( ليكوف للعا٤بْب نذيران ) .

وقيل  :العا ىدل عبارة عما يعقل كىم اإلنس كا١بن كا٤ببلئكة كالشياطْب .

والصحيح األوؿ  ،ألنو شامل لكل ٨بلوؽ كموجود  ،كدليلو قولو تعاذل ( قاؿ فرعوف كما رب العا٤بْب  .قاؿ رب السموات
كاألرض كما بينهما ) .

 العادلني ْ :تع عا ََل :

لم على خالق ًهم كصانعهم  ،كىذا ىو الصحيح
قيل  :مأخوذ من ى
العبلمة  ،ألهنم ىع ه

فإف ىذا ا٣بلق يف كل فرد منو  ،كيف جزء منو  ،آية تدؿ على كحػدانية هللا كعلى عظمتو كعلى انفراده اب٤بلك .
ا١باحد
فواعجبان كيف ييعصى اإللوي أـ كيف ٯبحد
قاؿ الشاعر :
ي
كيف ك ػ ػ ػ ػ ػل ش ػ ػ ػ ػ و
احد
يء ل ػ ػ ػ ػ ػػو آيةه
تػ ػ ػ ػ ػ ػدؿ على أنػ ػو ك ي
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و ً
ضك ً ً
قاؿ تعاذل (إً َّف ًيف خٍل ًق َّ ً
يكرل ٍاألىلٍب ً
اب ) .
الس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ً ى ٍ
ى
اختبلؼ اللٍَّي ًل ىكالنػ ى
َّها ًر ىآلايت أل ً ى
كسئل بعض األعراب عن كجود هللا فقاؿ  :إف البعر ليدؿ على البعّب  ،كإف أثر األقداـ ليدؿ على ا٤بسّب  ،فسماء ذات أبراج ،
كأرض ذات فجاج  ،كٕبار ذات أمواج أال يدؿ على كجود اللطيف ا٣ببّب .
جسمك كركحك فيو من اآلايت ما يبهر العقوؿ .
وقيل  :مأخوذ من العًلم  ،ألف ىذا ا٣بلق ال يصدر إال عن علم كمعرفة أبحوا٥بم .

 العادلني  :تطلق أحياانن كيراد بو اإلنس كا١بن :

كما قاؿ تعاذل ( تبارؾ الذم نزؿ الفرقاف على عبده ليكوف للعا٤بْب نذيران ) .
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 .
كف ًَّ
ض ًرب مثىل فىاستى ًمعوا لىو إً َّف الَّ ًذين تى ٍدعو ىف ًمن د ً
اجتى ىم يعوا لىوي ) .
ى ي ٍ ي
اّلل لى ٍن ٱبىٍلي يقوا ذي ىابابن ىكلى ًو ٍ
َّاس ي ى ى ه ٍ ي ي
قاؿ تعاذل ( ىاي أىيػُّ ىها الن ي
كقاؿ تعاذل (أىيي ٍش ًريكو ىف ىما ال ٱبىٍلي يق ىشٍيئان ىكيى ٍم ٱبيٍلى يقو ىف ) .
ً
اّللً فىأىر ًكين ما ىذا خلىق الَّ ًذ ً ًً
ض و
بلؿ يمبً و
ْب ) .
ين م ٍن يدكنو بى ًل الظَّال يمو ىف ًيف ى
كقاؿ تعاذل ( ىى ىذا ىخٍل يق َّ ي ى ى ى ى
ّ-إثبات استواء هللا على عرشو استواء يليق ٔببللو .
ْ -إثبات علو هللا تعاذل .
ٓ -قدرة هللا العظيمة يف جعل الليل كالنهار يتعاقباف .
ٔ -حكمة هللا يف خلق الشمر كالقمر كالنجوـ تسخّبان للناس كآية تدؿ على أنو ا٤بستحق للعبادة .
ٕ -أف كل شيء أبمر هللا .
ُ  /رمضاف ُّْٕ /ىػ ػ
ٖ -بركة هللا على الناس .
ِ
ين (٘٘) )
ض ُّر ًعا َو ُخ ْفيَةً إِنَّوُ ال ُِػل ُّ
( ا ْدعُوا َربَّ ُك ْم تَ َ
ب ال ُْم ْعتَد َ
[ األعراؼ . ] ٓٓ :
----------

( ا ْدعُوا َربَّ ُك ْم ) ىذا أمر من هللا تعاذل أف نقوـ بدعائو كسؤالو .
ضلً ًو ) .
اسأىليوا َّ
اّللى ًم ٍن فى ٍ
كقد أمر هللا بسؤالو فقاؿ ( ك ٍ

كيف الَبمذم عن أيب ىريرة  .قاؿ  :قاؿ  ( من دل يسأؿ هللا يغضب عليو ) .
كاستحق الغضب ألمرين :

األوؿ  :ألنو ترؾ ٧ببوابن هلل  ،فإف هللا ٰبب أف يسأؿ  ،ذكر ذلك ا٤بناكم .

والثاين  :ألف ٍترؾ الدعاء دليل على االستغناء عن هللا  ،ذكر ذلك ا٤بباركفوم .

كيف النهي عن سؤاؿ ا٤بخلوؽ أحاديث كثّبة أيضان  ،كقد ابيع النيب ٝ باعة من أصحابو على أف ال يسألوا الناس شيئان منهم :
أبو بكر  ،كأبو ذر  ،كثوابف  ،ككاف أحدىم يسقط سوطو أك خطاـ انقتو فبل يسأؿ أحدان أف يناكلو .
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 كاعلم أف سؤاؿ هللا تعاذل دكف خلقو ىو ا٤بتعْب عقبلن كشرعان كذلك من كجوه متعددة :

منها  :أف السؤاؿ فيو بذؿ ٤باء الوجو كذلة للسائل  ،كذلك ال يصلح إال هلل كحده  ،كىذا ىو حقيقة العبادة الٍب ٱبتص هبا اإللو
ا٢بق .
كاف اإلماـ أٞبد يقوؿ يف دعائو  :اللهم كما صنت كجهي عن السجود لغّبؾ فصنو عن ا٤بسألة لغّبؾ .
ك٥بذا كاف عقوبة من أكثر ا٤بسألة بغّب حاجة أف أييت يوـ القيامة كليس على كجهو مزعة ٢بم كما ثبت يف الصحيحْب  ،ألنو
أذىب عز كجهو كصيانتو كماءه يف الدنيا  ،فأذىب هللا من كجهو يف اآلخرة ٝبالو كهباءه ا٢بسي  ،فيصّب عظمان بغّب ٢بم ،
كيذىب ٝبالو كهباؤه ا٤بعنوم  ،فبل يبقى لو عند هللا كجاىة .
ومنها  :أف يف سؤاؿ هللا عبودية عظيمة  ،ألهنا إظهار لبلفتقار إليو  ،كاعَباؼ بقدرتو على قضاء ا٢بوائج  ،كيف سؤاؿ ا٤بخلوؽ
ظلم  ،ألف ا٤بخلوؽ عاجز عن جلب النفع لنفسو كدفع الضر عنها  ،فكيف يقدر على ذلك لغّبه .
قاؿ بعض السلف  :إين ألستحي من هللا أف أسألو الدنيا كىو ٲبلكها فكيف أسأ٥با ٩بن ال ٲبلكها ؟ يعِب ا٤بخلوؽ .
ومنها  :أف هللا ٰبب أف ييسأؿ  ،كيغضب على من ال يسأؿ  ،فإنو سبحانو يريد من عباده أف يرغبوا إليو كيسألوه كيدعوه كيفتقركا
إليو  ،كٰبب ا٤بلحْب يف الدعاء  ،كا٤بخلوؽ غالبان يكره أف ييسأؿ لفقره كعجزه .
قاؿ أبو العتاىية :
ِب آدـ حْب يسأؿ يغضب
هللا يغضب إف تر ى
كت سؤالو كبي ٌ
فاجعل سػ ػ ػؤالك لئللو فإ٭با يف فضػ ػ ػ ػل نعمػ ػ ػ ػ ػة ربنا نتقلب
 قاؿ ابن تيمية  :سؤاؿ ا٤بخلوقْب فيو ثبلث مفاسد :
األكذل  :مفسدة االفتقار إذل غّب هللا كىي نوع من الشرؾ .
كالثانية  :مفسدة إيذاء ا٤بسؤكؿ كىي نوع من ظلم ا٣بلق .
كالثالثة  :فيو ذؿ لغّب هللا كىو ظلم للنفس  ،فهو مشتمل على أنواع الظلم الثبلثة
ض ُّر ًعا ) تذلبل كاستكانة .
( تَ َ

( َو ُخ ْفيَةً ) أم  :ليكن دعاؤكم يف خفية .

 كىذا فيو فضل الدعاء سران .
ً
ك ىعٍب ىدهي ىزىك ًرَّاي (ِ) إً ٍذ ىان ىدل ىربَّوي نً ىداء ىخ ًفيٌان ) أم حْب دعاء ربو كانجاه بصوت خفي
كما قاؿ تعاذل ( كهيعص (ُ) ذ ٍكير ىر ٍٞبىًة ىربًٌ ى
إخبلصا هلل ،كأرجى لئلجابة .
ال يكاد يسمع  ،ليكوف أكمل كأُت
ن
 كالدعاء سران أفضل من ا١بهر  ،ألسباب ذكرىا ابن القيم :

أوالً  :أنو أعظم إٲباانن  ،ألف صاحبو يعلم أف هللا يسمع دعاءه ا٣بفي .

اثنياً  :أنو أعظم يف األدب كالتعظيم  ،ك٥بذا ال ٚباطب ا٤بلوؾ كال تسأؿ برفع األصوات .
اثلثاً  :أنو أبلغ يف التضرع كا٣بشوع الذم ىو ركح الدعاء .
رابعاً  :أنو أبلغ يف اإلخبلص .

خامساً  :أنو أبلغ يف ٝبعو القلب على هللا تعاذل يف الدعاء فإف رفع الصوت يفرقو كيشتتو فكلما خفض صوتو كاف أبلغ يف
صمده ك٘بريد ٮبتو كقصده للمدعو سبحانو كتعاذل .
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سادساً  :كىو من النكت السرية البديعة جدان أنو داؿ على قرب صاحبو من هللا  ،كأنو القَبابو منو كشدة حضوره يسألو مسألة

أقرب شيء إليو فيسألة مسألة مناجاة للقريب ال مسألة نداء البعيد للبعيد  ،ك٥بذا أثُب سبحانو على عبده زكراي بقولو ( إذ اندل
ربو نداء خفيان ) فكلما استحضر القلب قرب هللا تعاذل منو كإنو أقرب إليو من كل قريب كتصور ذلك أخفى دعاءه ما أمكنو .

سابعاً  :أنو أدعى إذل دكاـ الطلب كالسؤاؿ فإف اللساف ال ٲبل كا١بوارح ال تتعب ٖببلؼ ما إذا رفع صوتو فإنو قد يكل لسانو
كتضعف بعض قواه  ،كىذا نظّب من يقرأ كيكرر رافعان صوتو  ،فإنو ال يطوؿ لو ذلك ٖببلؼ من ٱبفض صوتو .

اثمناً  :أف إخفاء الدعاء أبعد لو من القواطع كا٤بشوشات كا٤بضعفات فإف الداعي إذا أخفى دعاءه دل يدر بو أحد فبل ٰبصل
ىناؾ تشويش كال غّبه كإذا جهر بو تفطنت لو األركاح الشريرة كالباطولية كا٣ببيثة من ا١بن كاألنس فشوشت عليو كال بد كمانعتو
كعارضتو .

َسعاً  :أف أعظم النعم اإلقباؿ على هللا كالتعبد لو  ،كاالنقطاع إليو  ،كلكل نعمة حاسد على قدرىا دقت أك جلت  ،كال نعمة
أعظم من ىذه النعمة  ،فأنفس ا٢باسدين ا٤بنقطعْب متعلقة هبا  ،كليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمتو على ا٢باسد .
ككم من صاحب قلب كٝبعية كحاؿ مع هللا قد ٙبدث هبا كأخرب هبا فسلبو إايىا األغيار فأصبح يقلب كفيو .
كقد قاؿ يعقوب ليوسف ( ال تقصص رؤايؾ على إخوتك فيكيدكا لك كيدان إف الشيطاف لئلنساف عدك مبْب ) .
ك٥بذا يوصى العارفوف كالشيوخ ٕبفظ السر مع هللا كأف ال يطلعوا عليو أحدا كيتكتموف بو غاية التكتم .
ِ
ين ) ال يف الدعاء كال يف غّبه .
( إِنَّوُ ال ُِػل ُّ
ب ال ُْم ْعتَد َ

كقد ركل أبو داكد يف سنتو عن عبد هللا بن مغفل ٠بع ابنو يقوؿ اللهم إين أسألك القصر األبيض عن ٲبْب ا١بنة إذا دخلتها فقاؿ
اي بُب سل هللا ا١بنة كتعوذ بو من النار فإين ٠بعت رسوؿ هللا  ( يقوؿ إنو سيكوف يف ىذه اآلمة قوـ يعتدكف يف الطهور
كالدعاء ) .

 أنواع االعتداء ِف الدعاء :

االعتداء ابلدعاء اترة أبف يسأؿ ما ال ٯبوز لو سؤالو من اإلعانة على احملرمات  ،كاترة أبف يسأؿ ما ال يفعلو هللا مثل أف يسألو
ٚبليده إذل يوـ القيامة  ،أك يسألو أف يرفع عنو لوازـ البشرية من ا٢باجة إذل الطعاـ كالشراب  ،أك يسألو أف يطلعو على غيبو  ،أك
يسألو أف ٯبعلو من ا٤بعصومْب  ،أك يسألو أف يهب لو كلدان من غّب زكجة ك٫بو ذلك ٩با سؤالو اعتداء  ،فكل سؤاؿ يناقض
حكمو هللا  ،أك يتضمن مناقضة شرعو كأمره  ،أك يتضمن خبلؼ ما أخرب بو  ،فهو اعتداء ال ٰببو هللا كال ٰبب سائلو .
كفسر االعتداء برفع الصوت أيضان يف الدعاء .
فاآلية أعم من ذلك كلو  ،كإف كاف االعتداء يف الدعاء مرادان هبا فهو من ٝبلة ا٤براد  ،كهللا ال ٰبب ا٤بعتدين يف كل شيء دعاء
كاف أك غّبه  ،كما قاؿ ( كال تعتدكا إف هللا ال ٰبب ا٤بعتدين ) .
كمن العدكاف أف يدعوه غّب متضرع بل دعاء مدؿ كا٤بستغِب ٗبا عنده ا٤بدؿ على ربو بو  ،كىذا من أعظم االعتداء ا٤بنايف لدعاء
الضارع الذليل الفقّب ا٤بسكْب من كل جهة يف ٦بموع حاالتو  ،فمن دل يسأؿ مسألة مسكْب متضرع خائف فهو معتد .
كعلى ىذا فتكوف اآلية دالة على شيئْب :
أحدعلا ٧ :ببوب للرب تبارؾ كتعاذل مرض لو  ،كىو الدعاء تضرعا كخفية .
الثاين  :مكركه لو مبغوض مسخوط  ،كىو االعتداء  ،فأمر ٗبا ٰببو كندب إليو كحذر ٩با يبغضو كزجر عنو ٗبا ىو أبلغ طرؽ
الزجر كالتحذير كىو أنو ال ٰبب فاعلو .
كيف قولو ( إنو ال ٰبب ا٤بعتدين ) عقب قولو ( ادعو ربكم تضرعا كخفية ) دليل على أف من دل يدعو تضرعان كخفية فهو من
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ا٤بعتدين الذين ال ٰببهم  ،فقسمت اآلية الناس إذل قسمْب داع هلل تضرعا كخفية كمعتد بَبؾ ذلك .
الفوائد :
ُ -األمر بدعاء هللا .
ِ -أف هللا ىو ا٤بستحق للدعاء ألنو ا٣بالق القادر .
ّ-التحذير من دعاء غّب هللا .
ْ -كرـ هللا كغناه  ،حيث يفرح بسؤاؿ خلقو ٖببلؼ ا٤بخلوؽ .
ٓ -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 .
ٗٙ -برمي االعتداء يف الدعاء .
ه
 / 2رمضان  7341 /ــــــ
َُ -إثبات صفة احملبة هلل تعاذل .
اَّلل قَ ِر ِ
ض بػع َد إِص َال ِحها وا ْدعوه َخوفًا وطَمعا إِ َّف ر ْٓت َ ِ
ِ
ني (. ) )٘ٙ
( َوَال تُػ ْف ِس ُدوا ِِف ْاأل َْر ِ َ ْ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ ً َ َ
يب م َن ال ُْم ْحسنِ َ
ت َّ ٌ

[ األعراؼ . ] ٓٔ :
---------( َوَال تُػ ْف ِس ُدوا ِِف ْاأل َْر ِ
ص َال ِح َها ) ينهى تعاذل عن اإلفساد يف األرض ،كما أضره بعد اإلصبلح! فإنو إذا كانت األمور
ض بَػ ْع َد إِ ْ
ماشية على السداد ،مث كقع اإلفساد بعد ذلك ،كاف أضر ما يكوف على العباد .فنهى تعاذل عن ذلك ،كأمر بعبادتو كدعائو
كالتضرع إليو كالتذلل لديو .
ت
اد ًيف الٍبىػًٌر ىكالٍبى ٍح ًر ًٗبىا ىك ىسبى ٍ
 قاؿ السعدي  :فإف ا٤بعاصي تفسد األخبلؽ كاألعماؿ كاألرزاؽ  ،كما قاؿ تعاذل ( :ظى ىهىر الٍ ىف ىس ي
أىيٍ ًدم الن ً
َّاس ) كما أف الطاعات تصلح هبا األخبلؽ  ،كاألعماؿ  ،كاألرزاؽ  ،كأحواؿ الدنيا كاآلخرة.
 قاؿ اآللوسي  :قولو تعاذل ( بػى ٍع ىد إصبلحها ) أم إصبلح هللا تعاذل ٥با كخلقها على الوجو ا٤ببلئم ٤بنافع ا٣بلق كمصاحل
ا٤بكلفْب كبعث فيها األنبياء ٗبا شرعو من األحكاـ .
قاؿ ابن عاشور  :كالبعدية يف قولو ( بعد إصبلحها ) بعديةه حقيقيةه  ،أل ٌف األرض خلقت من ٌأكؿ أمرىا على صبلح قاؿ هللا
تعاذل ( كجعل فيها ركاسي من فوقها كابرؾ فيها كق ٌدر فيها أقواهتا ) على نظاـ صاحل ٗبا ٙبتوم عليو
ض بػع ىد إًص ً
ً
بلحها ألف اإلفساد بعد اإلصبلح أشد قبحا من
 قاؿ صاحب ادلنار :كقاؿ -سبحانو :-ىكال تيػ ٍفس يدكا ًيف ٍاأل ٍىر ً ى ٍ ٍ
اإلفساد على اإلفساد ،فإف كجود اإلصبلح أكرب حجة على ا٤بفسد إذا ىو دل ٰبفظو كٯبرل على سننو .فكيف إذا ىو
أفسده كأخرجو عن كضعو؟ كلذا خص ابلذكر كإال فاإلفساد مذموـ كمنهى عنو يف كل حاؿ .
قل أك كثر بعد إصبلح  ،قل أك كثر ،
 قاؿ ابن عطية  :قولو تعاذل ( كال تفسدكا يف األرض ) ألفاظ عامة تتضمن كل إفساد َّ

كالقصد ابلنهي ىو على العموـ كٚبصيص شيء دكف شيء يف ىذا ٙبكم إال أف يقاؿ على كجهة ا٤بثاؿ .
 قاؿ الرازي  :قولو تعاذل ( ىكالى تيػ ٍف ًس يدكاٍ ًيف األرض بىػ ٍع ىد إصبلحها ) معناه كال تفسدكا شيئان يف األرض  ،فيدخل فيو ا٤بنع من
إفساد النفوس ابلقتل كبقطع األعضاء  ،كإفساد األمواؿ ابلغصب كالسرقة ككجوه ا٢بيل  ،كإفساد األدايف ابلكفر كالبدعة ،
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.
يد ًَّ ً
ص ىبل وح ًيف ٍاأل ٍىر ً
اعةي ىر يسولًًو  . ىكيك ُّل ىشٌور
ض فى ىسبىػبيوي تىػ ٍو ًح ي
اّلل ىكعبى ىادتيوي ىكطى ى
 وقاؿ ابن تيمية  :ىكىم ٍن تى ىدبػَّىر أ ٍ
ىح ىو ىاؿ الٍ ىعاًىدل ىك ىج ىد يك َّل ى
ً
ًيف الٍع ًادل كفًٍتػنى وة كب ىبل وء كقىح وط كتىسلً ً
الرس ً
اّللً .ىكىم ٍن تى ىدبػَّىر ىى ىذا ىح َّق
َّع ىوةي ىإذل ىغ ًٍّب َّ
وؿ  ىكالد ٍ
يط ىع يد ٌوك ىك ىغ ًٍّب ذىل ى
ك ؛ فى ىسبىػبيوي ي٨بىالىىفةي َّ ي
ى ى ىى ى ٍ ى ٍ
اص ًة نىػ ٍف ًس ًو كًيف ىغ ًّبهً عموما كخصوصا كىال حوىؿ كىال قيػ َّوىة َّإال ًابى َّّللً
ً
ك ًيف ىخ َّ
الت ى
َّدبًُّر ىك ىج ىد ىى ىذا ٍاأل ٍىمىر ىك ىذل ى
ى ٍ يي ن ى ي ي ن ى ىٍ ى
( َوا ْد ُعوهُ َخ ْوفًا َوطَ َمعاً ) أم  :كادعوه خائفْب من عقابو إايكم على ٨بالفتكم ألكامره  ،طامعْب يف رٞبتو كإحسانو كيف إجابتو
لدعائكم تفضبلن منو ككرمان .
 قاؿ السعدي  :أم :خوفان من عقابو  ،كطمعان يف ثوابو  ،طمعان يف قبو٥با  ،كخوفان من ردىا  ،ال دعاء عبد مدؿ على ربو قد
أعجبتو نفسو  ،كنزؿ نفسو فوؽ منزلتو  ،أك دعاء من ىو غافل الهو.

اّلل من آداب الدعاء :اإلخبلص فيو ٌّلل كحده  ،ألف ذلك يتضمنو ا٣بفية  ،كإخفاؤه كإسراره  ،كأف يكوف القلب
كحاصل ما ذكر ٌ
خائفا طامعا ال غافبل كال آمنا كال غّب مباؿ ابإلجابة  ،كىذا من إحساف الدعاء  ،فإف اإلحساف يف كل عبادة بذؿ ا١بهد فيها ،
كأداؤىا كاملة ال نقص فيها بوجو من الوجوه .
الرجاء ًيف آي ًة الد ً ً
ً
ً
ىف الدُّعاء مب ًِب علىي ًو فىًإ َّف الد ً
َّاع ىي ىما ىدلٍ يىطٍ ىم ٍع ًيف يس ىؤالًًو ىكىمطٍليوبًًو ىدلٍ تىػتى ىحَّرٍؾ
 ىكذ ٍك ًر الطَّ ىم ًع الَّذم يى ىو َّ ى ي ى ى
ُّعاء ؛ أل َّ ى ى ى ٍ ّّ ى ٍ
ً ًً
ب ىما ىال طى ىم ىع لىوي فً ًيو ٩بيٍتىنً هع .
نىػ ٍف يسوي لطىلىبو ؛ إ ٍذ طىلى ي
اج ًع ي ٍدعو ىف ربػَّهم خوفان كطىمعان كً٩بَّا رزقٍػناىم ي ً
اِف جنوبػهم ع ًن الٍم ً
يخ ًفي ى٥بيم ًٌمن قيػَّرةً
أ
ا
م
س
ف
ػ
ن
م
ل
ع
ػ
ت
بل
ف
.
ف
و
ق
نف
ى
َّ
ى
ٍ
ى
ى
ى
ي
ى
قاؿ تعاذل (تىػتى ىج ى ي ي ي ي ٍ ى ى ى
ٍ
ٍ
ض ى ي ى ي ٍ ى ٍ ى ى ى ىى ى ي ٍ ي
ي
ه
ى
أ ٍىع ي و
ْب ىجىزاء ًٗبىا ىكانيوا يىػ ٍع ىمليو ىف ) .
كا٤براد ابلدعاء ىنا دعاء ا٤بسألة  ،كدعاء العبادة .

 ينبغي على ا٤بسلم أف يكوف راجيان خائفان .
كقد امتدح هللا األنبياء كالعباد الصا٢بْب ابلرغبة كالرىبة .
ات كي ٍدعونىػنىا ر ىغبا كرىبا كىكانيوا لىنىا خ ً
فقاؿ تعاذل ( إًنػَّهم ىكانيوا يسا ًرعو ىف ًيف ٍ ً
اشعًْب ) .
يى ي
ى
يٍ
ا٣بىٍيػىر ى ى ي ى ن ى ى ى ن ى
ً
ً
ً
ً
ىع ٍن أىنى و
س (أ َّ
اؼ
اّلل ىاي ىر يس ى
ف ى٘ب يد ىؾ» .قى ى
اب ىكيى ىو ًيف الٍ ىم ٍوت فىػ ىق ى
اّلل إًًٌين أ ٍىر يجو َّ
وؿ َّ
اؿ ىك َّ
ىخ ي
اؿ « ىكٍي ى
ىف النً َّ
اّللى ىكإًًٌين أ ى
َّيب  ىد ىخ ىل ىعلىى ىش وٌ
اّللً ( الى ىٯبتى ًمع ً
اف ًيف قىػٍل ً
آمنىوي ً٩بَّا ىٱبىاؼ) .ركاه الَبمذم
اؿ ىر يس ي
ذيني ًويب .فىػ ىق ى
ب ىعٍب ود ًيف ًمثٍ ًل ىى ىذا الٍ ىم ٍو ًط ًن إًالَّ أ ٍىعطىاهي َّ
وؿ َّ
ٍ ى
اّللي ىما يىػٍر يجو ىك ى
كقد كصف هللا ا٤بؤمنْب بعمل الصا٢بات مع ا٣بوؼ من هللا .
آانء اللَّي ًل س ً
ً
اج ندا ىكقىائً نما ىٍٰب ىذ ير ٍاآل ًخىرىة ىكيىػٍر يجو ىر ٍٞبىةى ىربًًٌو ) .
كما قاؿ هللا تعاذل ( أ َّىم ٍن يى ىو قىان ه
ت ى ٍ ى
ً
َّ ً
ا٣بيػر ً
َّه ٍم إً ىذل ىرٌهبًً ٍم ىر ًاج يعو ىف* أ ٍيكلىئً ى ً ً
ات ىكيى ٍم ى٥بىا ىسابً يقو ىف ) .
ين يػي ٍؤتيو ىف ىما آتىوا َّكقيػليوبػي يه ٍم ىكجلىةه أىنػ ي
كقاؿ تعاذل ( ىكالذ ى
ك يي ىسار يعو ىف يف ٍىٍ ى
ً
اّللً  عن ى ًذهً اآلي ًة َّ ً
ً
ً
ت ىعائً ىشةي أ يىى يم
ت ىر يس ى
وؿ َّ
ين يػي ٍؤتيو ىف ىما آتىػ ٍوا ىكقيػليوبػي يه ٍم ىكجلىةه) قىالى ٍ
َّيب  قىالى ٍ
ىٍ ى
ت ( ىسأىلٍ ي
(كالذ ى
ى ى
عن ىعائ ىشة ىزٍك ىج الن ًٌ
الص ًٌد ًيق كلى ًكنػ َّ ً
َّ ً
ً
ص َّدقيو ىف ىكيى ٍم ىٱبىافيو ىف أى ٍف الى يػي ٍقبى ىل
ين يى ٍشىربيو ىف ٍ
ا٣بى ٍمىر ىكيى ٍس ًرقيو ىف قى ى
اؿ  :الى ىاي بًٍن ى
صلُّو ىف ىكيىػتى ى
ومو ىف ىكيي ى
ين يى ي
ت ٌ ى ي
صي
َّه يم الذ ى
الذ ى
ًمٍنػهم أيكلىئً َّ ً
ا٣بيػر ً
ً ً
ات ىكيى ٍم ى٥بىا ىسابًيقو ىف ) ركاه الَبمذم .
يٍ ى
ك الذ ى
ين يي ىسار يعو ىف يف ٍىٍ ى
كقد ذكر هللا  -تعاذل  -ا٣بوؼ مقرك نان ابلرجاء يف كتابو الكرمي يف مواضع كثّبة .
َّ ً
َّ ً
ً
ً
ً
ً
ً
ت ى َّ
ين الى
قاؿ تعاذل ( أ َّىم ٍن يى ىو قىان ه
ين يىػ ٍعلى يمو ىف ىكٱلذ ى
ءاانء ٱلٍي ًل ىساجدان ىكقىائمان ىٍٰب ىذ ير ٱآلخىرةى ىكيىػٍر يجواٍ ىر ٍٞبىةى ىربٌو قي ٍل ىى ٍل يى ٍستى ًوم ٱلذ ى
يػ ٍعلىمو ىف إًَّ٭بىا يػتى ىذ َّكر أيكليو ٱأللٍب ً
اب ) .
ى
ى ي ٍ
ى ي
ً
ً
ً
ً
يد ٱلٍع ىقاب ىكأ َّ
ٱعلى يمواٍ أ َّ
ور َّرح هيم ) .
ىف َّ
ىف َّ
ٱّللى ىشد ي
كقولو تعاذل ( ٍ
ٱّللى ىغ يف ه
كقولو تعاذل ( نػىىبء ًعب ًادم أىك أ ىىان ٱلٍغى يفور َّ ً
*كأ َّ
اب ٱأللً ييم ) .
ٌ
ىف ىع ىذ ًايب يى ىو ٱلٍ ىع ىذ ي
ٌ ى
ي
ٱلرح ييم ى
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كقولو تعاذل (أيكلىئً ً
ًً ً
ك ىكا ىف ىٍ٧ب يذكران).
اب ىربًٌ ى
ى
ب ىكيىػٍر يجو ىف ىر ٍٞبىتىوي ىكىٱبىافيو ىف ىع ىذابىوي إً َّف ىع ىذ ى
ك الَّذي ىن يى ٍد يعو ىف يىػٍبػتىػغيو ىف إً ىذل ىرٌهب يم الٍ ىوسيلىةى أىيػُّ يه ٍم أىقٍػىر ي
ا٣بيػر ً
ً ً
ات ىكيى ٍد يعونىػنىا ىر ىغبنا ىكىرىىبنا ) .
كقولو تعاذل ( إًنػ ي
َّه ٍم ىكانيوا يي ىسار يعو ىف يف ٍىٍ ى
ككما يف قولو  -سبحانو – ( يى ٍد يعو ىف ىربػَّ يه ٍم ىخ ٍوفنا ىكطى ىم نعا ) .
ً
ً
عبد هللا ً
كحده ،فهو
ك٥بذا قاؿ َّ
كمن ى
السلف  -رٞبهم هللا  -كلمةن مشهورنة ،كىي  :ىم ٍن ى
عبده اب٣بوؼ ٍ
اب٢بب كحده ،فهو زنديق ،ى
ٌ
ً
موحد .
ّّ
عبده اب٣بوؼ كا٢بب ك َّ
عبده َّ
كحده ،فهو مرجئ ،كمن ى
كمن ى
ابلرجاء ٍ
الرجاء ،فهو مؤمن ٌ
حركرم  -أم :خارجي  -ى
الرأس
 قاؿ ابن القيم  :القلب يف سّبه إذل هللا َّ -
الرجاء جناحاه ،فمٌب سلًم َّ
كجل ٗ -بنزلة الطَّائر؛ فاحملبَّة رأسو ،كا٣بوؼ ك َّ
عز َّ
كا١بناحاف ،فالطائر جيًد الطّباف ،كمٌب قطع الرأس ،مات الطائر ،كمٌب فقد ا١بناحاف ،فهو عرضة لكل و
صائد ككاسر .
ٌي
 وقاؿ ابن القيم  :من أتمل الصحابة كجدىم يف غاية ا١بد يف العمل مع غاية ا٣بوؼ .

كاف الصديق يقوؿ  :كددت لو أين شعرة يف جنب عبد مؤمن .
ككاف ٲبسك بلسانو كيقوؿ  :ىذا الذم أكردين ا٤بوارد .
ككاف يبكي كثّبان كيقوؿ  :ابكوا  ،فإف دل تبكوا فتباكوا .
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 .
كىذا عثماف كاف إذا كقف على القرب يبكي حٌب تبتل ٢بيتو .
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 .
( ا١بواب الكايف ) .
ككاف أبو ذر يقوؿ  :اي ليتِب كنت شجرة تعضد  ،ككدت أين دل أخلق .
 قاؿ احلسن البصري :ا٤بؤمن يعمل ابلطاعات كىو مشفق كجل خائف  ،كالفاجر يعمل اب٤بعاصي كىو آمن.

 وقاؿ السبكي يف طبقات الشافعية الكربل :األنبياء عليهم السبلـ يعلموف أهنم مأمونوا العواقب كمع ذلك ىم أشد خوفان،
كالعشرة ا٤بشهود ٥بم اب١بنة كذلك ،كقد قاؿ عمر  : لو أف رجلي الواحدة داخل ا١بنة كاألخرل خارجها ما أمنت مكر هللا .
 قاؿ ِف التسهيل  :قولو تعاذل ( كادعوه ىخ ٍوفان ىكطى ىمعان ) ٝبع هللا ا٣بوؼ كالطمع ليكوف العبد خائفان راجيان  ،كما قاؿ هللا
تعاذل ( ىكيىػٍر يجو ىف ىر ٍٞبىتىوي ىكىٱبىافيو ىف ىع ىذابىوي ) فإف موجب ا٣بوؼ معرفة سطوة هللا كش ٌدة عقابو كموجب الرجاء معرفة رٞبة هللا
كعظيم ثوابو  ،قاؿ تعاذل ( نػىًٌىب ٍء ًعبى ًادم ) كمن عرؼ فضل هللا رجاه  ،كمن عرؼ عذابو خافو  ،كلذلك جاء يف ا٢بديث "
لو كزف خوؼ ا٤بؤمن كرجاؤه العتدال " إال أنو يستحب اف يكوف العبد طوؿ عمره يغلب عليو ا٣بوؼ ليقوده إذل فعل
الطاعات كترؾ السيئات كأف يغلب عليو الرجاء عند حضور ا٤بوت لقولو  " : ال ٲبوتن أحدكم إال كىو ٰبسن الظن ابهلل
تعاذل .
اَّلل قَ ِر ِ
ت َِّ
ِِ
اّلل  ،فكلما كاف العبد أكثر إحساانن  ،كاف أقرب إذل
( إِ َّف َر ْٓتَ َ
اّلل  ،احملسنْب إذل عباد ٌ
يب م َن ال ُْم ْحسنني ) يف عبادة ٌ
ٌ
رٞبة ربو  ،ككاف ربو قريبان منو برٞبتو  ،كيف ىذا من ا٢بث على اإلحساف ما ال ٱبفى.
يب ) كدل يقل ( قريبة ) ألنو ضمن الرٞبة معُب الثواب ،أك ألهنا مضافة إذل هللا ،فلهذا قاؿ :قريب
 قاؿ ابن كثري  :كقاؿ ( قى ًر ه
من احملسنْب.
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ب َّ ً ً
ً
اّللً عَّز كج َّل أىرح ًم َّ ًً
ص أ ٍىىل ًٍ ً
اف بًيقر ً
ًَّ
ْب ىكإً ٍح ىسانيوي تىػبى ىارىؾ
الراٞب ى
الر ٍٞبىة ألىنػ ىَّها ٍ
إح ىسا هف م ٍن َّ ى ى ى ٍ ى
اإل ٍح ىس ٍ
 قاؿ ابن تيمية  :ىكإ٭بىا اي ٍختي َّ ي
ًً
ً
اإلحس ً
ً
كتىػ ىع ى َّ
ا١بىىزاءى ًم ٍن ًجٍن ً
اف ؛ ًأل َّ
ىح ىس ىن إلىٍي ًه ٍم بًىر ٍٞبىتً ًو ىكأ َّىما ىم ٍن ىدلٍ يى يك ٍن
ىف ٍ
ىح ىسنيوا ًأب ٍىع ىما٥ب ٍم أ ٍ
س الٍ ىع ىم ًل ىكيكلَّ ىما أ ٍ
ى
اذل إ٭بىا يى يكو يف ألى ٍى ًل ٍ ٍ ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ب َّ
ت ىعٍنوي َّ
م ٍن أ ٍىى ًل ٍاإل ٍح ىساف فىإنَّوي لى َّما بىػ يع ىد ىع ٍن ٍاإل ٍح ىساف بىػ يع ىد ٍ
الر ٍٞبىةي بػي ٍع هد ببيػ ٍعد ىكقيػٍر ه
ب إلىٍيو ابٍإل ٍح ىساف تىػ ىقَّر ى
ب ب يقٍرب فى ىم ٍن تىػ ىقَّر ى
اّللي
ًً
ب الٍمح ًسنًْب كيػبغًض من لىي ً
ً
ً ًً
إلىي ًو بًر ٍٞبتً ًو كمن تىػباع ىد عن ًٍ ً
ْب
اع ىد َّ
اإل ٍح ىساف تىػبى ى
س م ٍن الٍ يم ٍحسن ى
ٍ ى ى ىى ٍ ى ى ى ٍ
اّللي ىعٍنوي بىر ٍٞبىتو .ىكاى َّّللي يسٍب ىحانىوي يٰب ُّ ي ٍ ى ى يٍ ي ى ٍ ٍ ى
وً
اّللي فىػر ٍٞبىتيوي أىبٍػ ىع يد ىشي وء ًمٍنوي ك ًٍ
اىنىا يى ىو فً ٍع يل الٍ ىمأٍ يموًر بًًو ىس ىواءه ىكا ىف
ىحبَّوي َّ
ب ىش ٍيء مٍنوي ىكىم ٍن أىبٍػغى ى
اإل ٍح ىسا يف ىى ي
اّللي فىػىر ٍٞبىتيوي أىقٍػىر ي
ىكىم ٍن أ ى
ى
ضوي َّ ى
ٍ
اإل ىانبةي ىإذل ًَّ
ًً
اإلحس ً
اذل ك ًٍ
اف ًٍ
ً
اان ىإذل الن ً
اؿ إلىٍي ًو ىكالتػ ىَّوُّك يل ىعلىٍي ًو ىكأى ٍف يىػ ٍعبي ىد
اإلقٍػبى ي
إح ىس ن
اإلٲبىا يف ىكالتػ ٍَّو ًح ي
ٍ
يد ىك ًٍ ى
اّلل تىػ ىع ى ى
َّاس أ ٍىك ىإذل نػى ٍفسو فىأى ٍعظى يم ٍ ٍ ى
اؿ النًَّيب  كقى ٍد سأىلىو ًج ًربيل علىيوً
ً
إج ىبلنال كىم ىهابىةن ك ىحيىاء كى٧بىبَّةن ك ىخ ٍشيىةن .فىػ ىه ىذا يىو ىم ىق ياـ " ًٍ
َّ
اإل ٍح ىساف " ىك ىما ( قى ى ُّ ى ى ي ٍ ي ى ٍ
ى نى ى
اّللى ىكأىنَّوي يىػىراهي ٍ ى
ى
اإلحسا يف فىػر ٍٞبتيو قى ًريب ًمن ً ً ً
اإلحس ً
ً
اف؛ فىػ ىق ى
اؿ  :أى ٍف تىػ ٍعبي ىد َّ
َّ
اّللى ىكأىنَّك تىػىراهي )" فىًإذىا ىكا ىف ىى ىذا يى ىو ًٍ ٍ ى ى ى ي ه ٍ ى
صاحبو؛ ىكىى ٍل ىجىزاءي
الس ىبل يـ ىع ٍن ٍ ٍ ى
اإلحس ً
اف َّإال ًٍ
ً
ىح ىس ىن ًعبى ىاد ىة ىربًًٌو َّإال أى ٍف يٍٰب ًس ىن ىربُّوي إلىٍيو .
اإل ٍح ىسا يف يىػ ٍع ًِب ىى ٍل ىجىزاءي ىم ٍن أ ٍ
ٍ ٍى
اإلحساف نوعاف :
إحساف يف عبادة ا٣بالق  ،إحساف إذل ا٤بخلوؽ .
ً ً
ىسلى ىم ىك ٍج ىهوي ًَّّللً ىكيى ىو يٍ٧ب ًس هن )
ىح ىس ين دينان ٩ب ٍَّن أ ٍ
(كىم ٍن أ ٍ
يف عبادة هللا  ،إخبلصان هلل تعاذل  ،كمتابعة للرسوؿ  ، كما قاؿ تعاذل ى
ًً
ً
ىجيرهي ًعٍن ىد ىربًًٌو ) .
ىسلى ىم ىك ٍج ىهوي َّّلل ىكيى ىو يٍ٧بس هن فىػلىوي أ ٍ
كقاؿ تعاذل (بىػلىى ىم ٍن أ ٍ
فاإلحساف يف عبادة هللا  :أف تقوـ ابلعمل متقنان فيو إخبلصان كمتابعة .
كاإلحساف إذل ا٤بخلوؽ  :أبداء حقوقهم الواجبة كا٤بستحبة  ،كأف تعامل الناس ٗبا ٙبب أف يعاملوؾ .
 قاؿ السعدي  :كاإلحساف نوعاف:
اإلحساف يف عبادة ا٣بالق  ،كاإلحساف إذل ا٤بخلوؽ .
فاإلحساف يف عبادة ا٣بالق  :فسرىا النيب بقولو ( أف تعبد هللا كأنك تراه ،فإف دل تكن تراه فإنو يراؾ ) .
كأما اإلحساف إذل ا٤بخلوؽ  :فهو إيصاؿ النفع الديِب كالدنيوم إليهم ،كدفع الشر الديِب كالدنيوم عنهم ،فيدخل يف ذلك أمرىم
اب٤بعركؼ ،كهنيهم عن ا٤بنكر ،كتعليم جاىلهم ،ككعظ غافلهم ،كالنصيحة لعامتهم كخاصتهم ،كالسعي يف ٝبع كلمتهم ،كإيصاؿ
الصدقات كالنفقات الواجبة كا٤بستحبة إليهم ،على اختبلؼ أحوا٥بم كتباين أكصافهم ،فيدخل يف ذلك بذؿ الندل ككف األذل،
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  يف تعريفو (أف تعبد هللا كأنك تراه ،فإف دل تكن تره فإنو يراؾ)

.
كسؤاؿ جربيل ىذا ليعلم أصحاب النيب  معُب اإلحساف  ،كأف إحساف العمل إ٭با يكوف ٤بن راقب هللا كعلم يقينيان أف هللا مطلع
عليو .
ألف اإلحساف ىو الغاية الٍب من أجلها خلق ا٣بلق  ،كأنو سبحانو ٱبترب عباده يف إحساهنم للعمل .
كما قاؿ تعاذل يف أكؿ سورة ىود (كىو الَّ ًذم خلىق َّ ً
ض ًيف ًستَّ ًػة أ َّىايوـ ىكىكا ىف ىعٍر يشوي ىعلىى الٍ ىم ًاء ) مث ٌبْب ا٢بكمة فقاؿ
الس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ى
ى ى
ىيى
ً
ىح ىس ين ىع ىمبلن )  .كدل يقل أيكم أكثر عمبلن .
( ليىػٍبػلي ىويك ٍم أىيُّ يك ٍم أ ٍ
ً
كقاؿ تعاذل يف أكؿ سورة الكهف (إً َّان ىج ىعٍلنىا ىما ىعلىى ٍاأل ٍىر ً
ىح ىس ين ىع ىمبلن ) .
ض ًزينىةن ى٥بىا ) مث ٌبْب ا٢بكمة بقولو ( لنىػٍبػلي ىويى ٍم أىيػُّ يه ٍم أ ٍ
ً
ً
ىح ىس ين ىع ىمبلن ) .
ت ىك ٍ
كقاؿ تعاذل يف أكؿ سورة ا٤بلك (الَّذم ىخلى ىق الٍ ىم ٍو ى
ا٢بىيىا ىة ) مث ٌبْب ا٢بكمة فقاؿ ( ليىػٍبػلي ىويك ٍم أىيُّ يك ٍم أ ٍ
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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 :

أوالً  :أف من أحسن إذل الناس أحسن هللا إليو .

قاؿ تعاذل ( ىل جزاء اإلحساف إال اإلحساف ) .

اثنياً ٥ :بم يف الدنيا حسنة .

قاؿ تعاذل ( للذين أحسنوا يف ىذه الدنيا حسنة ) .

اثلثاً  :رٞبة هللا قريبة من احملسنْب .
قاؿ تعاذل ( إف رٞبت هللا قريب من احملسنْب ) .
رابعاً ٥ :بم ا١بنة كنعيمها .

قاؿ تعاذل ( للذين أحسنوا ا٢بسُب كزايدة ) .

خامساً  :تبشّب احملسنْب .
قاؿ تعاذل ( كبشر احملسنْب ) .
سادساً  :أف هللا معهم .

قاؿ تعاذل ( كإف هللا ٤بع احملسنْب ) .

سابعاً  :إف هللا ٰبب احملسنْب .

قاؿ تعاذل  ( :كأحسنوا إف هللا ٰبب احملسنْب ) .

اثمناً  :إف هللا ال يضيع أجر احملسنْب .
قاؿ تعاذل ( إف هللا ال يضيع أجر احملسنْب ) .
َسعاً  :اإلحساف سبب يف دخوؿ ا١بنة .

قاؿ تعاذل  ... ( :آخذين ما أاتىم رهبم إهنم كانوا قبل ذلك ٧بسنْب ) .

عا راً  :الكافر إذا رأل العذاب ٛبُب أف لو أحسن يف الدنيا .
قاؿ تعاذل ( أك تقوؿ حْب ترل العذاب لو أف رل كرة فأكػػوف من احملسنْب ) .
 ينبغي لئلنساف أف يعمل ابألسباب الٍب تناؿ هبا الرٞبة :
أوالً  :رٞبة الناس .

قاؿ  ( ارٞبوا من يف األرض يرٞبكم من يف السماء ) ركاه أبو داكد .
كقاؿ  ( إ٭با يرحم هللا من عباده الرٞباء ) متفق عليو .
كقاؿ  ( كالشاة إف رٞبتها رٞبك هللا ) ركاه أٞبد .

اثنياً  :اإلحساف .
ًً
اّللً قى ًر ً
ْب ) .
يب م ىن الٍ يم ٍحسن ى
قاؿ تعاذل (إً َّف ىر ٍٞبى ى
ت َّ ه
اثلثاً  :طاعة الرسوؿ . 
قاؿ تعاذل (كأ ً
وؿ لى ىعلَّ يك ٍم تيػٍر ىٞبيو ىف )
الر يس ى
ىط ييعوا َّ
ى
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رابعاً  :السماحة يف البيع كالشراء .

قاؿ رسوؿ هللا  ( رحم هللا رجبلن ٠بحان إذا ابع كإذا اشَبل كإذا اقتضى )  .ركاه البخارم .

خامساً  :عيادة ا٤بريض .

قاؿ رسوؿ هللا  ( من عاد مريضان خاض يف الرٞبة ) ركاه مسلم .

سادساً  :قياـ الليل كإيقاظ األىل .

قاؿ رسوؿ هللا  ( رحػم هللا رجػبل قػاـ من الليل فصػلى كأيقػظ امػرأتو  ،فإف أبت نضػح يف كجهػها ا٤باء ) ركاه أبو داكد .

سابعاً  :ا٢بلق يف النسك .
قاؿ رسوؿ هللا  ( اللهم ارحم احمللقْب ثبلَثن ) متفق عليو .

اثمناً ٦ :بالس الذكر .

قاؿ رسوؿ هللا  ( ال يقعد قوـ يذكركف هللا إال حفتهم ا٤ببلئكة كغشيتهم الرٞبة ) ركاه مسلم .

َسعاً  :ا١بلوس يف ا٤بسجد .
قاؿ رسوؿ هللا  ( إف ا٤ببلئكة تستغفر للمصلي ماداـ يف مصبله تقوؿ  :اللهم اغفر لو اللهم ارٞبو ) متفق عليو .
عا راً ٠ :باع حديث الرسوؿ كتبليغو .

قاؿ رسوؿ هللا  ( رحم هللا من ٠بع مِب حديثان فبلغو كما ٠بعو  ،فرب مبلغ أكعى من سامع ) ركاه ابن حباف .

احلادي عشر  :اإلنصات للقرآف .
ئ الٍ يقرآ يف فىاستى ًمعوا لىو كأىنٍ ً
ً
صتيوا لى ىعلَّ يك ٍم تيػٍر ىٞبيو ىف ) .
قاؿ تعاذل ( ىكإذىا قي ًر ى ٍ
ٍ ي يى
الثاين عشر  :إقامة الصبلة كإيتاء الزكاة .
ً
الزىكا ىة كأ ً
وؿ لى ىعلَّ يك ٍم تيػ ٍر ىٞبيو ىف ) .
الر يس ى
يموا َّ
ىط ييعوا َّ
الصبلةى ىكآتيوا َّ ى
قاؿ تعاذل ( كأىق ي

الثالث عشر  :االستغفار .
اّللى لى ىعلَّ يك ٍم تيػٍر ىٞبيو ىف ) .
قاؿ تعاذل (لىٍوال تى ٍستىػ ٍغ ًفيرك ىف َّ
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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ِِ
ِ ٍ ٍِ
( َو ُى َو الَّ ِذي يُػ ْر ِس ُل ِّ
ػاء فَأَ ْخ َر ْجنَػا بِ ِػو
ػح ًااب ثَِق ً
ني يَ َد ْي َر ْٓتَتِ ِو َح َّىت إِ َذا أَقَػلَّ ْ
الرَاي َح بُ ْش ًرا بَػ ْ َ
ػت َس َ
ػاال ُسػ ْقنَاهُ لبَػلَػد َميّػت فَأَنْػ َزلْنَػا بػو ال َْم َ
ِمن ُك ِل الثَّمر ِ
ِج ال َْم ْوتَى لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َف (. ) )٘ٚ
ات َك َذلِ َ
ك ُطلْر ُ
ْ ّ ََ

[ األعراؼ . ] ٕٓ :
---------ِ
َّ ِ
ػني يَػ َد ْي َر ْٓتَتِػ ِػو ) ٤بػػا ذكػػر تعػػاذل أنػػو خػػالق السػػموات كاألرض ،كأنػػو ا٤بتصػػرؼ ا٢بػػاكم ا٤بػػدبًٌر
ػل الػ ِّػرَاي َح بُ ْشػ ًػرا بَػ ْ َ
( َو ُىػ َػو الػػذي يُػ ْرسػ ُ
ً
ػرزاؽ ،كأنػو يعيػد ا٤بػوتى يػوـ القيامػة فقػاؿ ( ىكيى ىػو الَّ ًػذم
ا٤بسخر ،كأرشد إذل دعائو؛ ألنو على ما يشاء قادر -نبػو تعػاذل علػى أنػو ال ٌ
ٌ
ً
يػيٍرًسل ًٌ
آايتً ًػو أى ٍف يػيٍرًس ىػل ال ًٌػرىاي ىح
الرىاي ىح ن ٍشنرا ) أم :انشرة بْب يػدم السػحاب ا٢بامػل للمطػر ،كمػنهم مػن قػرأ ( بي ٍش نػرا ) كقولػو ( ىكم ٍػن ى
ي
و
يمبى ًٌشىرات ) .
ً
رل
ػث ًمػ ٍػن بىػ ٍعػ ًػد ىمػػا قىػنىطيػوا ىكيىػٍن يشػ يػر ىر ٍٞبىتىػػوي ىكيىػ ىػو الٍػ ىػوً ُّ
ػْب يىػ ىػد ٍم ىر ٍٞبىتًػ ًػو ) أم :بػػْب يػػدم ا٤بطػػر ،كمػػا قػػاؿ ( ىكيىػ ىػو الَّػػذم يينػ يزؿ الٍغىٍيػ ى
كقولػػو ( بىػ ٍ ى
ً
ً
ا٢ب ًميد ) كقاؿ ( فىانٍظير إً ىذل أىثىر ر ٍٞب ًة ًَّ
ك لى يم ٍحيًي الٍ ىم ٍوتىى ىكيى ىو ىعلىى يك ًٌل ىش ٍي وء قى ًد هير ) .
ٍى ي
ض بىػ ٍع ىد ىم ٍوهتىا إً َّف ىذل ى
اّلل ىكٍي ى
ىى
األر ى
ف يٍٰبيًي ٍ
ٍ
ػت س ِ
ػحااب ثقػاال أم :مػن كثػرة مػا فيهػا مػن ا٤بػاء ،تكػوف ثقيلػة قريبػة مػن األرض
( َح َّىت إِذَا أَقَػلَّ ْ َ َ
ػح ًااب ث َقػاالً ) أمٞ :بلػت الػرايح س ن
مد٥بمة .
ِ ٍ ٍِ
ىخىر ٍجنىا ًمٍنػ ىها
اىا ىكأ ٍ
ض الٍ ىمٍيػتىةي أى ٍحيىػٍيػنى ى
األر ي
( ُس ْقنَاهُ لبَػلَد َميّت ) أم :إذل أرض ميتة٦ ،بدبة ال نبات فيها ،كما قاؿ تعاذل ( ىكآيىةه ى٥بييم ٍ
ىحبِّا فى ًمٍنوي ىأيٍ يكليوف ) .
قاؿ الشنقيطي  :بْب يف ىذه اآلية الكرٲبة أنو ٰبمل السحاب على الريح  ،مث يسوقو إذل حيث يشاء مػن بقػاع األرض  ،كأكضػح
ىذا ا٤بعُب يف آايت كثّبة كقولو ( كهللا الذم أىرسل الرايح فىػتيثًػّب سػحاابن فىسػ ٍقنىاه إذل بػلى وػد َّميً و
ػوؽ
ػت ) اآليػة .كقولػو ( أ ىىكىدلٍ يىػ ىػرٍكاٍ أ َّىان نى يس ي
ي ىى ي ي ى ٌ
ٍىى
ً
ً
ًج بًًو ىزٍرعان ىأتٍ يك يل ًمٍنوي أىنٍػ ىع يام يه ٍم ىكأىن يف يس يه ٍم أىفىبلى يػيٍبصيرك ىف ) إذل غّب ذلك من اآلايت .
ا٤بآء إ ىذل األرض ا١برز فىػني ٍخر ي
( فَأَ ْخر ْجنَا بِ ِو ِمن ُك ِل الثَّمر ِ
ِج ال َْم ْوتَى ) أم :كما أحيينا األرض بعد موهتا ابلنبات ،كذلك ٬برج ا٤بوتى من قبورىم،
ات َك َذلِ َ
ك ُطلْر ُ
ْ ّ ََ
َ
بعد ما كانوا رفاات متمزقْب ،كىذا استدالؿ كاضح ،فإنو ال فرؽ بْب األمرين ،فمنكر البعث استبعادا لو  -مع أنو يرل ما ىو نظّبه
 من ابب العناد ،كإنكار احملسوسات.اّلل كالنظر إليها بعْب االعتبار كاالستدالؿ ،ال بعْب الغفلة كاإلٮباؿ (.السعدم ) .
كيف ىذا ا٢بث على التذكر كالتفكر يف آالء ٌ
كىذا ا٤بعُب كثّب يف القرآف ،يضرب هللا مثبل للقيامة إبحياء األرض بعد موهتا .
ً
ً
ت ًَّ
قاؿ تعاذل (فىانٍظير إً ىذل آ ىَث ًر ر ٍٞب ً
ك لى يم ٍحيًي الٍ ىم ٍوتىى ىكيى ىو ىعلىى يك ًٌل ىش ٍي وء قى ًد هير).
ض بىػ ٍع ىد ىم ٍوهتىا إً َّف ذىل ى
اّلل ىكٍي ى
ىى
ف يٍٰبيًي ٍاأل ٍىر ى
ٍ
ً
ً
ً
ً
ك ًأب َّ
ت م ٍن يك ًٌل ىزٍك وج ىهب و
اّللى يى ىو ٍ
ىف َّ
يج  .ىذل ى
ض ىىام ىد نة فىًإ ىذا أىنٍػىزلٍنىا ىعلىٍيػ ىها الٍ ىماءى ٍاىتىػَّز ٍ
ت ىكأىنٍػبىػتى ٍ
ت ىكىربى ٍ
ا٢بى ُّق ىكأىنَّوي
(كتىػىرل ٍاأل ٍىر ى
كقاؿ تعاذل ى
الس ً
ب فً ىيها ىكأ َّ
يٍٰبيًي الٍ ىم ٍوتىى ىكأىنَّوي ىعلىى يك ًٌل ىشي وء قى ًد هير  .ىكأ َّ
ث ىم ٍن ًيف الٍ يقبيوًر)
ىف َّ
اّللى يىػٍبػ ىع ي
ىف َّ ى
اعةى آتيىةه ال ىريٍ ى
ٍ
ً
ً
كقاؿ سبحانو ً
ً
ً
ً
ً
َّ
َّ
ى
آايتًًو أىن ى
ض ىخاش ىعةن فىإذىا أنٍػىزلٍنىا ىعلىٍيػ ىها الٍ ىماءى ٍاىتىػَّز ٍ
ت ىكىربى ٍ
ىحيى ى
اىا لى يم ٍحيي الٍ ىم ٍوتىى إنَّوي
ت إف الذم أ ٍ
َّك تىػىرل ٍاأل ٍىر ى
(كم ٍن ى
ى
ىعلىى يك ًٌل ىش ٍي وء قى ًد هير) .
ب ٍ ً ً
ً و
السماء ماء ُّمبارنكا فىأىنبػٍتػنىا بًًو جن و
ً
ات َّ٥با طىٍلع ن ً
َّضي هد (َُ) ًرٍزقنا لًٌٍلعًبى ًاد
َّات ىك ىح َّ
ا٢بىصيد (ٗ) ىكالن ٍ
َّخ ىل ىابس ىق ى ه
كقاؿ تعاذل ( نػىَّزلٍنىا م ىن َّ ى ى ى ى ى
ى
ً
كج ) .
ك ٍ
ىحيىػٍيػنىا بًًو بىػٍل ىد نة َّمٍيػتنا ىك ىذل ى
ىكأ ٍ
ا٣بيير ي
 يف ىػذه اآليػػة ذكػر هللا تعػػاذل طريقػػة مػن طػػرؽ إثبػات البعػػث ،كقػػد تنوعػت طػػرؽ إثبػات البعػػث يف القػػرآف ،كجػاءت علػػى سػػبع
طرؽ :
الطريقة األوىل :آايت صرػلة ِف إثبات ذلك :
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(كال يٚبًٍزًين يىػ ٍوىـ يػيٍبػ ىعثيو ىف) .كقاؿ
قاؿ تعاذل  :ي
(مثَّ إًنَّ يك ٍم يىػ ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ًة تيػٍبػ ىعثيو ىف) .كقاؿ تعاذل  ( :ىكالٍ ىم ٍوتىى يىػٍبػ ىعثيػ يه يم َّ
اّللي ) .كقاؿ تعاذل  :ى
ًً
ً
الس ًج ًل لًٍل يكتي ً
ْب) .كقاؿ تعاذل ( :أىال يىظي ُّن
تعاذل ( :يىػ ٍوىـ نىطٍ ًوم َّ
ب ىك ىما بى ىدأٍ ىان أ َّىكىؿ ىخٍل وق نيعً ي
يدهي ىك ٍعدان ىعلىٍيػنىا إً َّان يكنَّا فىاعل ى
الس ىماءى ىكطى ًٌي ٌ ٌ
أيكلىئًك أىنػَّهم مبػعوثيو ىف  .لًيػووـ ع ًظي وم  .يػوـ يػ يقوـ الن ً
ً
ْب) .
ىٍ ى
ب الٍ ىعالىم ى
َّاس لىر ًٌ
ى ي ٍ ىٍ ي
ىٍ ى ى ي ي

وأمر نبيو أف يقسم بو على ادلعاد :
فقاؿ تعاذل ( :كقى ى َّ ً
اعةي قيل بىػلىى كرًٌيب لىتىأٍتًيىػنَّ يكم ىع ًادل الٍغىٍي ً
ب).
ين ىك ىفيركا ال ىأتٍتًينىا َّ
ٍ
ىى
اؿ الذ ى
ى
الس ى ٍ
ً
ً
ً
ً
ين) .
(كيى ٍستىػٍنبًئيونى ى
كأى
ىح ّّق يى ىو قي ٍل إم ىكىرًٌيب إنَّوي ى٢بى ّّق ىكىما أىنٍػتي ٍم ٗبيٍعج ًز ى
كقاؿ تعاذل  :ى
ً
َّ ً
اّللً يى ًس هّب) .
ك ىعلىى َّ
ين ىك ىفيركا أى ٍف لى ٍن يػيٍبػ ىعثيوا قي ٍل بىػلىى ىكىرًٌيب لىتيػٍبػ ىعثي َّن يمثَّ لىتيػنىػبَّػ يؤ َّف ًٗبىا ىع ًمٍلتي ٍم ىك ىذل ى
كقاؿ تعاذل  :ى
(ز ىع ىم الذ ى
وذـ هللا ادلكذبني ابدلعاد :
ً
فقاؿ تعاذل  ( :قى ٍد خ ًسر الَّ ًذين ىك َّذبوا بًلً ىق ًاء ًَّ
ين) .
ى ى ى ي
اّلل ىكىما ىكانيوا يم ٍهتىد ى
ًً
ً
ً
وت بىػلىى ىك ٍعدان ىعلىٍيو ىح ٌقان ) .
ث َّ
(كأىقٍ ىس يموا ًاب َّّلل ىج ٍه ىد أىٍٲبىاهن ٍم ال يىػٍبػ ىع ي
اّللي ىم ٍن ٲبىي ي
كقاؿ تعاذل  :ى
الطريقة الثانية  :التذكري بنشأة اإلنساف األوىل :
ب كالتػَّرائً ً
ْب ُّ ً
اإلنٍسا يف ًم َّم يخلً ىق  .يخلً ىق ًم ٍن ىم واء ىدافً وق  .ٱبىٍرج ًم ٍن بىػ ٍ ً
ً ً
ب  .إًنَّوي ىعلىى ىر ٍجعً ًو لىىق ًاد هر) .
يي
الص ٍل ى ى
قاؿ تعاذل ( :فىػٍليىػٍنظير ٍ ى
اؿ ىم ٍن يٍٰبيًي الٍعًظى ىاـ ىكًى ىي ىرًم هيم  .قي ٍل يٍٰبيً ىيها الَّ ًذم أىنٍ ىشأ ىىىا أ َّىكىؿ ىمَّرةو ىكيى ىو بً يك ًٌل ىخٍل وق
ب لىنىا ىمثىبلن ىكنى ًس ىي ىخٍل ىقوي قى ى
(ك ى
ضىر ى
كقاؿ تعاذل  :ى
ىعلً هيم) .
الطريقة الثالثة  :االستدالؿ إبنبات النبات على إحياء األموات :
ً
ً
ت ًَّ
قاؿ تعاذل ( :فىانٍظير إً ىذل آ ىَث ًر ر ٍٞب ً
ك لى يم ٍحيًي الٍ ىم ٍوتىى ىكيى ىو ىعلىى يك ًٌل ىش ٍي وء قى ًد هير).
ض بىػ ٍع ىد ىم ٍوهتىا إً َّف ىذل ى
اّلل ىكٍي ى
ىى
ف يٍٰبيًي ٍاأل ٍىر ى
ٍ
كقاؿ تعاذل ( :كتىػرل ٍاألىرض ى ًامدةن فىًإذىا أىنٍػزلٍنا علىيػها الٍماء اىتػَّزت كربت كأىنٍػبػتت ًمن يك ًل زك وج هبً و ً
ك ًأب َّ
اّللى يى ىو ٍ
ىف َّ
ىى ٍ ى ى ى
يج  .ذىل ى
ى ى ى ٍ ى ى ى ٍ ى ٍ ى ىى ٍ ى ى ى ٍ ٍ ٌ ى ٍ ى
ا٢بى ُّق ىكأىنَّوي
الس ً
ب فً ىيها ىكأ َّ
يٍٰبيًي الٍ ىم ٍوتىى ىكأىنَّوي ىعلىى يك ًٌل ىشي وء قى ًد هير  .ىكأ َّ
ث ىم ٍن ًيف الٍ يقبيوًر)
ىف َّ
اّللى يىػٍبػ ىع ي
ىف َّ ى
اعةى آتيىةه ال ىريٍ ى
ٍ
ً
ً
كقاؿ سبحانو ً :
ً
ً
ً
ً
َّ
آايتًًو أىن ى
ض ىخاش ىعةن فىإذىا أىنٍػىزلٍنىا ىعلىٍيػ ىها الٍ ىماءى ٍاىتىػَّز ٍ
ت ىكىربى ٍ
ت إ َّف الذم أى ٍحيى ى
اىا لى يم ٍحيي الٍ ىم ٍوتىى إنَّوي
َّك تىػىرل ٍاأل ٍىر ى
(كم ٍن ى
ى
ىعلىى يك ًٌل ىش ٍي وء قى ًد هير) .
الطريقة الرابعة  :اإل ارة ولفت االنتباه إىل خلق السماوات :
اّلل الَّ ًذم خلىق َّ ً
قاؿ تعاذل ( :أ ىىكىدلٍ يىػىرٍكا أ َّ
ض ىكىدلٍ يىػ ٍع ىي ًٖبىٍل ًق ًه َّن بًىق ًاد ور ىعلىى أى ٍف يٍٰبيً ىي الٍ ىم ٍوتىى بىػلىى إًنَّوي ىعلىى يك ًٌل ىش ٍي وء
الس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ى
ى ى
ىف َّى
قى ًد هير) .
الطريقة اخلامسة  :تنزيو هللا سبحانو عن العبث .
فلو فرضنا أنو ال جزاء كال حساب كال بعث  ،فما فائدة األكامر كالنواىي .
اذل َّ ً
ا٢بى ُّق ) .
ك ٍ
قاؿ تعاذل ( :أىفى ىح ًسٍبػتي ٍم أىَّ٭بىا ىخلى ٍقنىا يك ٍم ىعبىثان ىكأىنَّ يك ٍم إًلىٍيػنىا ال تيػٍر ىج يعو ىف  .فىػتىػ ىع ى
اّللي الٍ ىمل ي
ىٰبس ً
دل)  .أم  :ال يؤمر كال ينهى  ،كقيل ال يبعث .
ب ٍاإلنٍ ىسا يف أى ٍف يػيٍتػىرىؾ يس ن
كقاؿ تعاذل ( :أ ىٍ ى ي

الطريقة السادسة  :تنزيو هللا عن الَّلم :

فلو دل يكن ىناؾ بعث ال استول الناس  ،فاستول ا٤بؤمن الذم ترؾ كثّبان من الشبهات ٨بافة ربو  ،كالكافر ال يعرؼ ربو أصبلن .
قاؿ تعاذل ( :أىفىمن ىكا ىف م ٍؤًمنان ىكمن ىكا ىف فى ً
اسقان ال يى ٍستىػ يوك ىف) .
ىٍ
ىٍ
ي

الطريقة السابعة  :ذكر وقائع وأحداث يستدؿ هبا على البعث .
كما يف قصة قتيل بِب إسرائيل .
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كقصة الذين خرجوا من دايرىم كىم ألوؼ حذر ا٤بوت .
مر على قرية كىي خاكية على عركشها .
كقصة الذم ٌ
كقصة إبراىيم  كالطيور األربعة .
كقصة أصحاب الكهف  ،فقد أماهتم هللا يف الكهف ثبلٜبائة كتسع سنْب  ،قاؿ تعاذل يف قصتهم ً :
ك أ ٍىعثىػٍرىان ىعلىٍي ًه ٍم لًيىػ ٍعلى يموا
(كىك ىذل ى
ى
اّللً ىح ّّق ىكأ َّ
أ َّ
ب . ) ...
ىف ىك ٍع ىد َّ
ىف َّ
الس ى
اعةى ال ىريٍ ى
( لَ َعلَّ ُكػ ْػم تَػ َذ َّك ُرو َف ) أم  :إ٭بػػا كصػػفنا مػػن ىػػذا التمثيػػل لكػػي تتػػذكركا  ،مػػن أحػواؿ الثمػرات الػػٍب أعيػػدت إذل حا٥بػػا بعػػد تلفهػػا ،
أحواؿ اآلخرة  ،فتعلموا أف من قدر على ذلك  ،قدر على ىذا ببل ريب .
الفوائد :
ُ -قدرة هللا يف إرساؿ الرايح بشران بْب يدم رٞبتو .
ِ -أف ا٤بطر رٞبة من هللا .
ّ -إنبات األرض من آايت هللا العظيمة .
ْ-إثبات البعث .
ٓ -االستدالؿ على إثبات البعث إبنبات األرض بعد موهتا .
ؼ ْاآلاي ِ
َِّ
ت لَِق ْوٍـ يَ ْش ُك ُرو َف (. ) )٘ٛ
ج نَػبَاتُوُ إبِِ ْذ ِف َربِِّو َوالَّ ِذي َخبُ َ
ج إَِّال نَ ِك ًدا َك َذلِ َ
ك نُ َ
ص ِّر ُ َ
ث َال ؼلَْ ُر ُ
ب ؼلَْ ُر ُ
( َوالْبَػلَ ُد الطيّ ُ
[ األعراؼ . ] ٖٓ :
---------( والْبػلَػ ُد الطَّيِّػػب َؼلْػػرج نَػباتُػػوُ إبِِ ْذ ِف ربِّػ ِػو ) أم :كاألرض الطيبػػة ٱبػػرج نباهتػػا سػريعا حسػػنان  ،كمػػا قػػاؿ ( فىػتىػ ىقبَّػلىهػػا ربػُّهػػا بًىقبػ و
ػوؿ ىح ىسػ ون
ُ ُُ َ
َ َ
َ
ن
ى ىى ي
اات ىح ىسننا ) .
ىكأىنٍػبىػتىػ ىها نىػبى ن
ً
ػت عليػػو
( َوالَّػ ِػذي َخبُػ َ
ج إَِّال نَ ِك ػ ًدا ) أم :كالبلػ يػد الػػذم ىخبيػ ى
ػث كالبلػػد الػػذم يكػػو يف ىس ػبً نخا خبيثنػػا الى ٱبػػر يج نباتيػػو كلػػو تىػتىالىػ ٍ
ػث َال َؼلْػ ُػر ُ
ً ً ً
ً ً
ً
واب
عسّب ً
خّب فيو كال منفعةى فيو ألبتةى ،ٱبر يج ب يع ٍس ور غايةى العس ًر ،كٱبر يج ىم ٍسػلي ن
ي
ا٣بركج الى ى
األمطار ( إالَّ نىك ندا ) إال يف حاؿ كونو نىك ندا ى
من ا٣ب ًّب كالنف ًع.
ً ً ً
َّك ًد يف ً
كأصل الن ً
لغة ً
ػلوب الفائػدةً ،الى يػيٍنػتىػ ىفػ يع بػو يف أى ٍك ًػل
العرب:
ػّب ا٣ب ً
ػركج ،مس ى
العسّب ،ال ٱبر يج إال يف حاؿ كونو نىك نػدا ،أم :عس ى
ي
ي
ً
ً
ً ً
عسّباٜ ،بػرنة الى فائػد ىة فيهػا ،ك ً
ً
ػاألرض السػبخة إذا
قلب الكاف ًر الى يػيثٍمير إالَّ ن
نكدا ن
الناس ،كالى أى ٍك ًل األنعاـ؛ إ ٍذ الى فائد ىة فيو ،فكذلك ي
األمطار الى يػيثٍ ًمير شيئنا فيو فائدةه.
ت عليها
ىكثيػىر ٍ
ي
ا٤بفسرين على أنٌو كصف للبلد  ،أم البلد الذم خبث كىو مقابل
 قاؿ ابن عا ور  :قولو تعاذل ( كالذم خبث ) ٞبلوي ٝبيع ٌ
السباخ  ،كٞبلوا ضمّب ىٱبٍػرج علػى أنٌػو
كفسركه ابألرض الٍب ال تنبت إالٌ نبااتن ال ينفع  ،كال يسرع إنباهتا  ،مثل ٌ
البلد الطٌيب ٌ ،
عائد للنٌبات  ،كجعلوا تقدير الكبلـ  :كالذم خبث ال ( ٱبرج ) نباتيو إالٌ نى ًكدان .
ً
ث ؛ عن النحاس.
يع الفهم ابلبلد الطيب  ،كالبىل ى
يد ابلذم ىخبي ى
 قاؿ القرطيب  :قيل  :معناه التشبيو  ،شبَّو تعاذل السر ى
كقيل  :ىذا مثل للقلوب ؛ فقلب يقبل الوعظ كال ًٌذ ٍكرل  ،كقلب فاسق يىػٍنػبيو عن ذلك ؛ قالو ا٢بسن أيضان.
ً
متطوع ػان  ،كا٤بنػػافق غػػّب ٧بتسػػب ؛ قػػاؿ رسػػوؿ هللا  " : كالػ ًػذم نفسػػي بيػػده لػػو يعلػػم
كقػػاؿ قتػػادة  :ىمثىػ يػل للمػػؤمن يعمػػل ٧بتسػػبان ٌ
ً
حسنىػتىْب لشهد العًشاء" .
أحدىم أنو ٯبد عظمان ٠بينان أك مٍرىماتىػ ٍْب ى
 قاؿ ابن اجلوزي  :قاؿ ا٤بفسركف  :ىػذا مثػل ضػربو هللا تعػاذل للمػؤمن كالكػافر ؛ فػا٤بؤمن إذا ٠بػع القػرآف كعقلػو انتفػع بػو كابف
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كٱبصب كٰبسن أثر ا٤بطر عليو ؛ كعكسو الكافر.
فشبًٌو ابلبلد الطيب الذم يٲبرع ي
أثره عليو  ،ي

 قاؿ ِف الوسيط  :كا٤بعُب :أف األرض الكرٲبة الَببػة ٱبػرج نباهتػا كافيػان حسػنان غزيػر النفػع ٗبشػيئة هللا كتيسػّبه ،كالػذم خبػث مػن

األرض كالسبخة منها ال ٱبرج نباتو إال قليبل عدمي الفائدة.
ػب ٜبػر و
ت عليو أمطار ً
القرآف :زكاجره كنواىيو كمواعظيػو كحبلليػو كحر يامػو أٜبػر ذلػك القػرآ يف يف ذلػك القل ً
ات
القلب

الطيب إذا نىػىزلى ٍ
ي
ي
ي
ى
ي
ػاؿ أىمػ ًر هللاً
ً
األرض ً
أحسن من ٜبر ً
ً
التطهر مػن ً
ً
ات
الطيبة إذا ى
أدانس ا٤بعاصػي كالكفػ ًر ،كامتث ى ٍ
ى
فأٜبر اإلٲبا ىف ابهلل ،ك ى
ا٤بطر ،ى
نزؿ عليها ي
ب نواىيو.
كاجتنا ى
ً
ً
الزالت ،ك ً
ً
كا٣بشية من هللاً ،ك ً
ً
و
و
حسنة يػثٍ ًمرىا مطر ً
القرآف يف ً
الشجاعة
السخاء  ،ك
اإلانبة إليو  ،ك
عند
قلب ا٤بؤم ًن؛
خصلة
كل
ك ُّ
التوبة ى
ي يى ي
ً ً
ً
اإلسبلـ الكر ً
ً
ً
ً
ا١بميلة.
ٲبة
خصاؿ
ُّح ،إذل غ ًّب ذلك من
كالرضا بقضاء هللا ،كاإليثا ًر كعدـ الش ًٌ
ً ً
ً
اؿ ( مثىل ما بػعثىًِب َّ ًً ً
 ىع ٍن أىًِب يم ى ً ًػاب أ ٍىرضػان  ،فى ىكػا ىف ًمٍنػ ىهػا نىًقيَّػةه
ىص ى
اّللي بو م ىن ا ٍ٥بيىدل ىكالٍعٍل ًم ىك ىمثى ًػل الٍغىٍيػث الٍ ىكثػ ًّب أ ى
َّيب  قى ى ى ي ى ى ى
وسى ىعن الن ًٌ
ً
ت الٍماء  ،فىػنىػ ىفػع َّ ً
ت الٍ ىكؤلى كالٍع ٍشب الٍ ىكثًّب ،كىكانى ً
ً
ت الٍماء ،فىأىنٍػبػتى ً
ً
ػاس  ،فى ىشػ ًربيوا ىك ىسػ ىق ٍوا ىكىزىر يعػوا ،
ى ى ٍ
ت مٍنػ ىها أى ىجاد ي
قىبًلى ى ى ى
ى
ب أ ٍىم ىس ىك ى ى
ى ي ى
اّللي هبىػا النَّ ى
ً
ً ً
ً
كأىصاب ً
اّللً ىكنػى ىف ىعػوي ىمػا بىػ ىعثى ًػِب َّ
ك ىمثى يػل ىم ٍػن فىًقػوى ًيف ًديػ ًن َّ
ت ىكؤلن  ،فى ىذل ى
يخىرل  ،إًَّ٭بىا ى ىي ق ىيعا هف الى ٛبيٍ ًس ي
ى ىىٍ
ت مٍنػ ىها طىائ ىفةن أ ٍ
ك ىماءن  ،ىكالى تيػٍنبً ي
اّللي
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ت بًو )
ك ىرأٍسػان ،ىكىدلٍ يىػ ٍقبى ٍل يى ىدل َّ
بًًو ،فىػ ىعل ىم ىك ىعلَّ ىم ،ىكىمثى يل ىم ٍن ىدلٍ يىػٍرفى ٍع بً ىذل ى
اّلل الَّذم أ ٍيرسٍل ي
كقاؿ القرطيب يف شرح ىذا ا٢بديث :
 كقاؿ بعض العلماء  :جعل الرسوؿ  الناس يف تقبلهم للعمل ثبلث درجات:

الدرجة األوىل  :من تقبل ما جاء بو الرسوؿ  كعلمو كعمل ٗبا فيو  ،كعلم الناس  ،فهؤالء ىم أفضل الناس ألهنم انتفعوا يف
أنفسهم كنفعوا غّبىم.
الدرجة الثانية :من تقبل ما جاء بو الرسوؿ  كٞبلو إذل الناس فانتفعوا بو  ،لكنو دل يتفقو فيو  ،كقل اجتهاده يف العمل بو.
الدرجة الثالثة :من دل يستفد ٩با جاء بو الرسوؿ  كدل يعمل بو أك ينقلو إذل الناس ،كىؤالء مذموموف على لساف الرسوؿ .

 يف ىذا ا٢بديث دليل على أف من فقو يف دين هللا  ،كعلم من سنة رسوؿ هللا ما يعلم فإنو خّب األقساـ  ،ألنو علم كفقو
لينتفع كينفع الناس  ،كيليو من علم كلكن دل يفقو  ،يعِب ركل ا٢بديث كٞبلو لكن دل يفقو منو شيئان  ،كإ٭با ىو ركاية فقط ،
كىذا أييت يف ا٤برتبة الثانية يف الفضل ابلنسبة ألىل اإلٲباف .
كالقسم الثالث  :ال خّب لو  ،رجل أصابو من العلم كا٥بدل الذم جاء بو النيب  ،كلكنو دل يرفع بو رأسان كدل ينتفع بو  ،كدل
يعلمو الناس  ،فكاف ػ كالعياذ ابهلل ػ كمثل األرض السبخة الٍب ابتلعت ا٤باء كدل تنبت شيئان للناس  ،كدل يبق ا٤باء على سطحها
حٌب ينتفع الناس بو .
ؼ ْاآلاي ِ
ت لَِق ػ ْػوٍـ يَ ْشػ ػ ُك ُرو َف ) أم  :نن ػػوع الرباى ػػْب كا٢بج ػػج كاآلايت إلثب ػػات ا٢ب ػػق لق ػػوـ يش ػػكركف نع ػػم هللا ف ػػبل
( َكػ ػ َذلِ َ
ك نُ َ
ص ػ ِّػر ُ َ
يكفركهنا كيطيعوف رهبم .
 قاؿ ِف الوسيط  :أصل التصريف :تبديل حاؿ ٕباؿ كمنو تصريف الرايح .كاآلايت :الدالئل الدالة على قدرة هللا.
أم  :مثل ذلك التصػريف البػديع كالتنويػع ا٢بكػيم نصػرؼ اآلايت الدالػة علػى علمنػا كحكمتنػا كرٞبتنػا ابإلتيػاف هبػا علػى أنػواع جليػة
كاضحة لقوـ يشكركف نعمنا ،ابستعما٥با فيما خلقت لو ،فيستحقوف مزيدان منها كإَثبتنا عليها.
 الشكر يكوف من هللا لعبده كمن العبد لربو .
ً
ًً
ؼ ٍاآل ً
فشكر العبد لربو كقولو تعاذل (كلىىق ٍد آتىػيػنىا ليٍقما ىف ًٍ
ايت لًىق ٍووـ يى ٍش يكيرك ىف ) .
صًٌر ي
ٍمةى أ ًىف ا ٍش يكٍر َّّلل )  .كقولو تعاذل ( ىك ىذل ى
ك ني ى
ا٢بك ى
ٍ ى
ى
كتعريفو كما سبق كىو أف يستعمل نعمو يف طاعة هللا .
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كشكر هللا لعبده كقولو تعاذل ( كمن تىطىَّوع خّبان فىًإ َّف َّ ً ً
ً
ور )
ى ٍ ى ىٍ
ور ىش يك ه
اّللى ىشاكهر ىعل هيم ) كقولو تعاذل (إ َّف ىربػَّنىا لىغى يف ه
كمعُب شكر هللا لعبده  :ىو أف يثيبو الثواب ا١بزيل من عملو القليل ،فإنو يعطي العبد كيوفقو ٤با يشكره عليو ،كيشكر القليل من
العمل كالعطاء فبل يستقلو أف يشكره ،كيشكر ا٢بسنة بعشر أمثا٥با إذل أضعاؼ مضاعفة ،كإذا ترؾ لو شيئان أعطاه أفضل منو،
رده عليو أضعافان مضاعفة .
كإذا بذؿ لو شيئان ٌ
٤با عقر سليماف ا٣بيل غضبان لو إذ شغلتو عن ذكره  ،فأراد أال تشغلو مرة أخرل  ،أعاضو عنها مًب الريح .
ك٤با ترؾ الصحابة دايرىم كخرجوا منها يف مرضاتو  ،أعاضهم عنها أف ملٌكهم الدنيا كفتحها عليهم .
ك٤با احتمل يوسػف الصػديق ضيق السجن شكر لو ذلك أبف م ٌكػن لو يف األرض يتبػوأ منها حيث يشاء .

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 .
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اؿ َاي قَػ ْوِـ ا ْعبُ ُدواْ َّ
اؿ
اب يَػ ْوٍـ َع َِّ ٍيم ( )ٜ٘قَ َ
وحا إِ َىل قَػ ْوِم ِو فَػ َق َ
َخ ُ
اَّللَ َما لَ ُكم ِّم ْن إِلَ ٍو غَْيػ ُرهُ إِِّينَ أ َ
اؼ َعلَْي ُك ْم َع َذ َ
( لََق ْد أ َْر َسلْنَا نُ ً
ِ
ضالَلَةٌ ولَ ِك ِِن رس ٌ ِ
ضالَ ٍؿ ُّمبِ ٍ
ني (ٔ )ٙأُبَػلِّغُ ُك ْم
ني (ٓ )ٙقَ َ
ال َْمألُ ِمن قَػ ْوِم ِو إَِّ لَنَػ َر َ
اؾ ِِف َ
ب ال َْعالَ ِم َ
وؿ ّمن َّر ِّ
س ِّب َ َ ّ َ ُ
اؿ َاي قَػ ْوـ لَْي َ
ِ ِ
اَّلل ما الَ تَػعلَمو َف (ٕ )ٙأَو َع َِببػتُم أَف جاء ُكم ِذ ْكر ِمن َّربِ ُكم َعلَى رج ٍل ِمن ُكم لِي ِ
ِ
نذ َرُك ْم
ِر َساالَت َرِّّب َوأ َ
َُ ّ ْ ُ
َنص ُح لَ ُك ْم َوأَ ْعلَ ُم م َن َّ َ
َ ْ ْ َ ْ ٌ ّ ّ ْ
ْ ُ
ِ
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ني
ين َك َّذبُواْ ِِب َايتِنَا إِنَّػ ُه ْم َكانُواْ قَػ ْوماً َع ِم َ
ين َم َعوُ ِِف الْ ُفلْك َوأَ ْغ َرقػْنَا الذ َ
َولتَػتَّػ ُقواْ َولَ َعلَّ ُك ْم تُػ ْر َٓتُو َف (ٖ )ٙفَ َك َّذبُوهُ فَأَصلَْيػنَاهُ َوالذ َ
(ٗ. ) )ٙ
---------وحا إِ َىل قَػ ْوِم ِو ) ٤با ذكر تعاذل قصة آدـ يف أكؿ السورة ،كما يتعلق بذلك كما يتصل بو ،كفرغ منو ،شرع تعاذل يف
( لََق ْد أ َْر َسلْنَا نُ ً
فاألكؿ ،فابتدأ بذكر نوح ،عليو السبلـ ،فإنو أكؿ رسوؿ إذل أىل األرض بعد آدـ .
ذكر قصص األنبياء ،عليهم السبلـ ،األكؿ
ى

 بدأ تعاذل بقصص األنبياء يف السورة تسلية للنيب  كبياف أف الشدة الٍب القاىا من قومو قد القاىا إخوانو من األنبياء قبلو
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
بعده من ذريتو كما قاؿ تعاذل ( كلىىق ٍد ىاند ىاان نيوح فىػلىنًعم الٍم ًجيبو ىف (ٕٓ) كى٪بَّيػنىاه كأىىلىو ًمن الٍ ىكر ً ً
ب الٍ ىعظي ًم (ٕٔ) ىك ىج ىعٍلنىا ذي ًٌريػَّتىوي
ى ه ٍى ي ي
ى ٍ يىٍي ى ٍ
ى
ً
ْب ) .
يى ٍم الٍبىاق ى
 كنوح ىو أحد أكرل العزـ من الرسل الذين ذكرىم يف موضعْب يف كتابو :

ادلوضع األوؿ  /يف سورة األحزاب .
قاؿ تعاذل ( كإً ٍذ أىخ ٍذ ىان ًمن النَّبًيًْب ًميثاقىػهم كًمػنك كًمن ن و ً ً
ً
ىخػ ٍذ ىان ًمٍنػ يهػم ًٌميثىاقان ىغلًيظان ) .
يسى ابٍ ًن ىمٍرىميى ىكأ ى
ى ى
ُّوح ىكإبٍػىراى ىيم ىكيم ى
ى ٌ ى ى يٍ ى ى ى
وسى ىكع ى

ادلوضع الثاين  /يف سورة الشورل .
ً
ً
صى بًًو نيوحان كالَّ ًذم أىكحيػنا إًلىيك كما ك َّ ًً ً ً
ً
ين ىكىال
ع لى يكم ًٌم ىن ال ًٌدي ًن ىما ىك َّ
قاؿ تعاذل ى
(شىر ى
صٍيػنىا بو إبٍػىراى ىيم ىكيم ى
يموا ال ٌد ى
يسى أى ٍف أىق ي
ٍ ىٍى ٍ ى ى ى ى
ى
وسى ىكع ى
تىػتىػ ىفَّرقيوا فً ًيو ) .
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كنوح أكؿ الرسل .
لقولو ( فيأتوف نوحان فيقولوف  :اي نوح ! أنت أكؿ الرسل إذل األرض ) .
ْب ًم ٍن بىػ ٍع ًدهً ) .
ك ىك ىما أ ٍىك ىحٍيػنىا إً ىذل ني و
كمن األدلة أيضان قولو تعاذل ( إً َّان أ ٍىك ىحٍيػنىا إًلىٍي ى
وح ىكالنَّبًيًٌ ى

 قاؿ ابن كثري  :كقد كاف بْب آدـ إذل زمن نوح ،عليهما السبلـ ،عشرة قركف ،كلهم على اإلسبلـ  .قالو ابن عباس .
قوما صا٢بْب ماتوا ،فبُب قومهم عليهم
قاؿ عبد هللا بن عباس كغّب كاحد من علماء التفسّب :ككاف أكؿ ما عبدت األصناـ ،أف ن
أجسادا على
مساجد كصوركا صور أكلئك فيها ،ليتذكركا حا٥بم كعبادهتم ،فيتشبهوا هبم .فلما طاؿ الزماف ،جعلوا تلك الصور
ى
ن
اعا كيىػغيوث ىكيىػ يعوؽ كنسران ) فلما
تلك الصور .فلما ٛبادل الزماف عبدكا تلك األصناـ ك٠بوىا أب٠باء أكلئك الصا٢بْب ( ن
كدا كسو ن
تفاقم األمر بعث هللا ،سبحانو كتعاذل -كلو ا٢بمد كا٤بنة -رسولو نوحان أيمرىم بعبادة هللا كحده ال شريك لو .
اؿ َاي قَػ ْوِـ ا ْعبُ ُدواْ َّ
اَّللَ َما لَ ُكم ِّم ْن إِلَ ٍو غَْيػ ُرهُ ) أم  :اخضعوا كذلوا هلل سبحانو كتعاذل  ،كأصل العبادة يف لغة العرب  :الذؿ
(فَػ َق َ
كا٣بضوع  ،كقيل للعبد ( عبد ) لذلو كخضوعو لسيده  ،فالعبادة  :الذؿ كا٣بضوع على كجو احملبة خاصة  ،فبل تكفي احملبة دكف
الذؿ كا٣بضوع  ،كال يكفي الذؿ كا٣بضوع دكف احملبة  ،ألف اإلنساف إذا كاف ذلو متجردان عن ٧ببة هللا ييبغض الذم ىو يذؿ لو ،
كمن أبغض ربو ىلك  ،كإذا كانت ٧ببةن خالصة ال خوؼ معها  ،فإف ا٤بحب الذم ال ييداخلو خوؼ ٰبملو الدالؿ على أف
ي
يسيء األدب  ،كيرتكب أموران ال تنبغي  ،كهللا عز كجل ال يليق بو شيء من ذلك ( قالو الشنقيطي ) .
 فالعبادة تطلق على معنيْب  :أحدٮبا  :التعبد  :يعِب التذلل هلل  ،كما سبق  ،كتطلق على ا٤بتعبد بو ( ابلنسبة ألفعاؿ العباد )
كىي  :اسم جامع لكل ما ٰببو هللا كيرضاه من األقواؿ كاألعماؿ الباطنة كالظاىرة القلبية كا١بوارحية .
 كيف ىذه اآلية كجوب عبادة هللا عز كجل  ،كأهنا دعوة الرسل ٝبيعان  ،كأكؿ ما يبدا بو .
اب يَػ ْوٍـ َع َِّ ٍيم ) أم :من عذاب يوـ القيامة إ ٍف لقيتم هللا كأنتم مشركوف بو .
َخ ُ
( إِِّينَ أ َ
اؼ َعلَْي ُك ْم َع َذ َ
فإف قيل  :كيف يعرب اب٣بوؼ عليهم مع أهنم كاقع عليهم العذاب ال ٧بالة ؟
كا١بواب  :أف ٧بل ا٣بوؼ ىو خشية االستمرار يف الكفر كالضبلؿ فيقع كٰبل عليهم العذاب الذم ىو جزاء كفرىم .
اؿ ال َْمألُ ِمن قَػ ْوِم ِو ) أم :ا١بمهور كالسادة كالقادة كالكرباء منهم .
( قَ َ
اجملالس بقامتًهم الو ً
ً
صدكر الناظ ًر أليبػَّ ىهتً ًه ٍم ىك ىٝبىا٥بًً ٍم ،أك أهنم يىػتى ىمالىيؤك ىف على
افية ،أك ٲبلؤك ىف
صدكر
 قيل ي٠بُّوا (مؤلن) ألهنم ٲبلؤكف
ى
ى
ً
ا٢بل فيتفقو ىف عليو.
العقد ك ًٌ
ضالَ ٍؿ ُّمبِ ٍ
ني ) أم :يف دعوتك إايان إذل ترؾ عبادة ىذه األصناـ الٍب كجدان عليها آابءان  .كىكذا حاؿ الفجار
( إَِّ لَنَػ َر َ
اؾ ِِف َ
ً
ًً
الء لىضالُّو ىف )  ( ،كقى ى َّ ً
ين ىآمنيوا لىٍو ىكا ىف ىخٍيػنرا
إ٭با يركف األبرار يف ضبللة ،كما قاؿ تعاذل ( ىكإً ىذا ىرأ ٍىكيى ٍم قىاليوا إً َّف ىى يؤ ى
ين ىك ىفيركا للَّذ ى
اؿ الذ ى
ى
ك قى ًدميه ) إذل غّب ذلك من اآلايت.
وان إًلىٍي ًو ىكإً ٍذ ىدلٍ يىػ ٍهتى يدكا بًًو فى ىسيىػ يقوليو ىف ىى ىذا إًفٍ ه
ىما ىسبىػ يق ى
 بعض االهتامات الِت وجهت لنوح من قبل قومو :
أوالً  :اهتموه اب١بنوف .
وح فى ىك َّذبيوا ىعٍب ىد ىان ىكقىاليوا ىٍ٦بنيو هف ىك ٍازيد ًجىر ) .
ت قىػٍبػلى يه ٍم قىػ ٍويـ ني و
قاؿ تعاذل ( ىك َّذبى ٍ
اثنياً  :اهتموه بكثرة ا١بداؿ .

قاؿ تعاذل عنهم ( قىاليواٍ اي نيوح قى ٍد جادلٍتػنا فىأى ٍكثػرت ًجدالىنا فىأٍتىنًا ًٗبا تىعًد ىان إًف يكنت ًمن َّ ً ً
ْب ) .
ى ي
ى ي ى ى ىى ىٍ ى ى ى
الصادق ى
ى ى

اثلثاً  :اهتموه ابلضبلؿ .
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قاؿ تعاذل ( قاؿ ا٤بؤل من قومو إان لنراؾ يف ضبلؿ مبْب ) .
رابعاً  :توعدكه ابلرجم .

ً
ً
ً َّ ً
ْب ) .
وح لىتى يكونى َّن م ىن الٍ ىمٍر يجوم ى
قاؿ تعاذل عنهم ( قىاليوا لىئن دلٍ تىنتىو ىاي ني ي

خامساً  :التهكم كالسخرية .

ك ىكيكلَّ ىما ىمَّر ىعلىٍي ًو ىمؤله ًٌمن قىػ ٍوًم ًو ىس ًخيركاٍ ًمٍنوي قى ىاؿ إًف تى ٍس ىخيركاٍ ًمنَّا فىًإ َّان نى ٍس ىخير ًمن يك ٍم ىك ىما تى ٍس ىخيرك ىف ) .
يصنى يع الٍ يفٍل ى
قاؿ تعاذل ( ىك ٍ

ِ
ضالَلَةٌ ولَ ِك ِِن رس ٌ ِ
ني ) أم :ما أان ضاؿ  ،كلكن أان رسػ ػ ػوؿ من رب كل شيء
( قَ َ
ب ال َْعالَ ِم َ
وؿ ّمن َّر ِّ
س ِّب َ َ ّ َ ُ
اؿ َاي قَػ ْوـ لَْي َ
كمليكو .
ت رِّب وأَنصح لَ ُكم وأَ ْعلَم ِمن َِّ
ِ
ِ
اَّلل َما الَ تَػ ْعلَ ُمو َف ) ىذا شأف الرسوؿ  ،أف يكوف بليغان فصيحان انصحان ابهلل ،
( أُبَػلّغُ ُك ْم ِر َساالَ َ ّ َ َ ُ ْ َ ُ َ

ال يدركهم أحد من خلق هللا يف ىذه الصفات ،كما جاء يف صحيح مسلم :أف رسوؿ هللا  قاؿ ألصحابو يوـ عرفة ،كىم أكفر
ما كانوا كأكثر ٝبعان  :أيها الناس ،إنكم مسئولوف عِب ،فما أنتم قائلوف ؟ قالوا  :نشهد أنك بلغت كأديت كنصحت ،فجعل يرفع
إصبعو إذل السماء كينكتيها عليهم كيقوؿ :اللهم اشهد  ،اللهم اشهد .
يعرب هبا عن حسن النٌػية كإرادة ا٣بّب من و
قوؿ أك و
عمل  ،كيف ا٢بديث :
 قاؿ ابن عا ور  :كالنٌصح كالنٌصيحة كلمة جامعة ٌ ،
ٌ
" ال ٌدين النٌصيحة " كأف تيناصحوا من كالٌه هللا أمركم.
الضر.
كيكثر إطبلؽ النٌصح على القوؿ الذم فيو تنبيو للمخاطب إذل ما ينفعو كيدفع عنو ٌ
الغش.
كض ٌده ٌ
 قاؿ الرازي  :قولو تعاذل ( ىكأ ٍىعلى يم ًم ىن هللا ىما الى تىػ ٍعلى يمو ىف) كفيو كجوه :
األكؿ  :كاعلم أنكم إف عصيتم أمره عاقبكم ابلطوفاف.
الثاين  :كاعلم أنو يعاقبكم يف اآلخرة عقاابن شديدان خارجان عما تتصوره عقولكم.
( أَو َع َِببػتُم أَف جاء ُكم ِذ ْكر ِمن َّربِ ُكم عَلَى رج ٍل ِمن ُكم لِي ِ
نذ َرُك ْم َولِتَػتَّػ ُقواْ َولَ َعلَّ ُك ْم تُػ ْر َٓتُو َف ) أم  :ال تعجبوا من ىذا ،فإف ىذا
َُ ّ ْ ُ
َ ْ ْ َ ْ ٌ ّ ّ ْ
عجب أف يوحي هللا إذل رجل منكم ،رٞبة بكم كلطفان كإحساانن إليكم ،إلنذركم كلتتقوا نقمة هللا كال تشركوا بو .
ليس ب ى
ً و
ود عجبػهم ًمن إًرس ًاؿ رج ول ؛ كبػ َّْب ًيف مو ً
اض ىع
ورةً الٍ ىك ًرٲبىًة ىعلىى قىػ ٍوًـ ني و
 قاؿ الشنقيطي  :أىنٍ ىكىر تىػ ىع ى
اذل ًيف ىى ًذهً ُّ
الس ى
وح  ،ىكقىػ ٍوـ يى ى ى ى ي ٍ ٍ ٍ ى ى ي ى ى ى ى ى
ً
ً
أيخر أ َّ ً
ك.
يع ٍاأل ىيم ًم ىعجبيوا ًم ٍن ذىل ى
ىف ىٝب ى
ىى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
اؿ ًيف ىع ىج ً
ً
ك ( أى ىكا ىف للن ً
اؿ ( بى ٍل ىعجبيوا أى ٍف
َّاس )  ،ىكقى ى
قى ى
ب قىػ ٍوـ نىبًيًٌنىا  م ٍن ىذل ى
َّاس ىع ىجبنا أى ٍف أ ٍىك ىحٍيػنىا إ ىذل ىر يج ول مٍنػ يه ٍم أى ٍف أىنٍذر الن ى
ىجاءى يى ٍم يمٍن ًذهر ًمٍنػ يه ٍم ) .
اؿ ع ًن ٍاأليم ًم َّ ً ً
ً
ك ًأبىنَّو ىكانى ً
ِب
اّللي ىك َّ
استىػ ٍغ ىُب َّ
السابًىقة ( ىذل ى ي ٍ
اّللي ىغ ً ّّ
ت ىأتٍتي ًه ٍم ير يسلي يه ٍم ًابلٍبىػيًٌنىات فىػ ىقاليوا أىبى ىشهر يىػ ٍه يدكنىػنىا فى ىك ىفيركا ىكتىػ ىولٍَّوا ىك ٍ
ىكقى ى ى ى
ىً
ٞبي هد) .
كقاؿ تعاذل ( ىك َّذبت ىٜبيود ًابلنُّ يذ ًر فىػ ىقاليوا أىب ىشرا ًمنَّا ك ً
اح ندا نػىتَّبً يعوي ) .
ىٍ ي
ى ن ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ا٢بىيىاة ُّ
الدنٍػيىا ىما ىى ىذا إًَّال بى ىشهر مثٍػلي يك ٍم ىأيٍ يك يل ٩بَّا
اى ٍم ًيف ٍ
قاؿ تعاذل ( ىكقى ى
ين ىك ىفيركا ىكىك َّذبيوا بًل ىقاء ٍاآلخىرةً ىكأىتٍػىرفٍػنى ي
اؿ الٍ ىم ىؤلي م ٍن قىػ ٍومو الذ ى
ىأتٍ يكليو ىف ًمٍنو كي ٍشرب ً٩بَّا تى ٍشربو ىف كلىئًن أىطىعتيم ب ىشرا ًمثٍػلى يكم إًنَّ يكم إًذنا ى٣ب ً
اسيرك ىف ) .
ى
ي ىى ى ي
ٍ ٍ
ىي ى ٍ ٍ ٍ ى ن
ً
ً
ً
ً
اإلٲبى ً
ً ً
َّاس من ًٍ
صَّر ىح ًأب َّ
اف ب:
ىك ى
ب م ٍن إ ٍر ىساؿ بى ىش ور ىمان وع للن ً ى
ىف ىى ىذا الٍ ىع ىج ى
اّللي بى ىشنرا ىر يس نوال ).
ث َّ
َّاس أى ٍف يػي ٍؤًمنيوا إً ٍذ ىجاءى يى يم ا ٍ٥بيىدل إًَّال أى ٍف قىاليوا أىبىػ ىع ى
فقاؿً تعاذل ( ىكىما ىمنى ىع الن ى
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اذل ىعٍنػ يه ٍم ( فىػ ىقاليوا أىنػي ٍؤًم ين لًبى ىشىريٍ ًن ًمثٍلًنىا ).
ىكقىػ ٍوليوي تىػ ىع ى
اّللي ) .
استىػ ٍغ ىُب َّ
ىكقىػ ٍوليوي ( فىػ ىقاليوا أىبى ىشهر يىػ ٍه يدكنىػنىا فى ىك ىفيركا ىكتىػ ىولٍَّوا ىك ٍ
آاب يؤ ىان ) .
ىكقىػ ٍوليوي تىػ ىع ى
صد ى
اذل ( قىاليوا إً ٍف أىنٍػتي ٍم إًَّال بى ىشهر ًمثٍػلينىا تي ًر ي
يدك ىف أى ٍف تى ي
ُّكان ىع َّما ىكا ىف يىػ ٍعبي يد ى
اّلل ًيف آاي و
ًً ً
ت ىكثً ىّبةو :
ك يشٍبػ ىهتيػ يه ٍم ىىذه الٍبىاطلىةي ىرَّد ىىا َّي ى
اذل ( ىكلىٍو ىج ىعٍلنىاهي ىملى نكا ى١بى ىعٍلنىاهي ىر يج نبل ) .
ىك ىق ٍولًًو تىػ ىع ى
كقىػولًًو ( كما أ ٍىرسٍلنىا ًمن قىػٍبلً ى ً
ىم  :ىال ىم ىبلئً ىكةن .
ى ٍ ىى ى ٍ
ك إَّال ًر ىج ناال ) أ ٍ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ىس ىواؽ ) .
ىكقىػ ٍول ًو ( ىكىما أ ٍىر ىسٍلنىا قىػٍبػلى ى
ك م ىن الٍ يمٍر ىسل ى
َّه ٍم لىيىأٍ يكليو ىف الطَّ ىع ىاـ ىكٲبىٍ يشو ىف ًيف ٍاأل ٍ
ْب إَّال إنػ ي
ً
ً
ً
ً
ْب).
ْب قىػ ٍولًًو تىػ ىع ى
َّاس أى ٍف يػي ٍؤمنيوا إً ٍذ ىجاءى يى يم ا ٍ٥بيىدل ىكيى ٍستىػ ٍغفيركا ىربػَّ يه ٍم إًَّال أى ٍف ىأتٍتيىػ يه ٍم يسنَّةي ٍاأل َّىكل ى
 فائدة :و ْجوَ ا ْجلَ ْم ِع بىػ ٍ ى
اذل( ىكىما ىمنىػ ىع الن ى
اّللي بى ىشنرا ىر يس نوال )
ث َّ
ْب قىػ ٍولًًو تىػ ىع ى
َّاس أى ٍف يػي ٍؤًمنيوا إً ٍذ ىجاءى يى يم ا ٍ٥بيىدل إًَّال أى ٍف قىاليوا أىبىػ ىع ى
ىكبىػ ٍ ى
اذل ( ىكىما ىمنى ىع الن ى
ً
ىف ً
ث رس و
ىف الٍمانً ىع الٍم ٍذ يكور ًيف يسورةً « ًٍ
وؿ ًم ىن
اإل ٍسىر ًاء» ىمانً هع ىع ًاد ّّ
م ىٯبي ي
وز ىٚبىلُّ يفوي ؛ أل َّ ٍ
است ٍغىرابىػ يه ٍم بىػ ٍع ى ى ي
ى
ى ى
 قاؿ الشنقيطي .... :أ َّ ى
ً
ً
ً ً
ث رس و
ك ًاال ٍستً ٍغر ً
صير
اب  ،فى ٍ
الٍبى ىش ًر ىمانً هع ىع ًاد ّّ
وؿ ًم ىن الٍبى ىش ًر يمثَّ يػي ٍؤًم ىن بًًو ىم ىع ذىل ى
م ىٯبي ي
ا٢بى ٍ
وز ىٚبىلُّ يفوي ًإل ٍم ىكاف أى ٍف يى ٍستىػ ٍغ ًر ى
ب الٍ ىكافير بىػ ٍع ى ى ي
ى
ً ً
م
ث َّ
ًيف قىػ ٍولًًو تىػ ىع ى
َّاس أى ٍف يػي ٍؤًمنيوا إً ٍذ ىجاءى يى يم ا ٍ٥بيىدل إًَّال أى ٍف قىاليوا أىبىػ ىع ى
اّللي بى ىشنرا ىر يس نوال )  ،ىح ٍ
صهر ًيف الٍ ىمان ًع الٍ ىعاد ًٌ
اذل  ( :ىكىما ىمنى ىع الن ى
ً
ً
ً
ً
ا٢ب ً ًً
ْب أ ٍىك ىأيٍتًيىػ يه يم
َّاس أى ٍف يػي ٍؤمنيوا إً ٍذ ىجاءى يى يم ا ٍ٥بيىدل ىكيى ٍستىػ ٍغفيركا ىربػَّ يه ٍم إًَّال أى ٍف ىأتٍتيىػ يه ٍم يسنَّةي ٍاألىَّكل ى
 ،ىكأ َّىما ٍى ٍ
صير يف قىػ ٍولو يىنىا ( ىكىما ىمنى ىع الن ى
ً
ً ًً
ً
ا٢ب ًق ًيق ًي ؛ ًأل َّ ً
اب قيػبي نبل )  ،فىػ يهو ىح ٍ ً
ضاءيهي بًًو
ٍموي ىعلىٍي ًه ٍم بً ىذل ى
ك  ،ىكقى ى
الٍ ىع ىذ ي
ىف إ ىر ىادتىوي ىج َّل ىك ىع ىبل ىع ىد يـ إٲبىاهن ٍم  ،ىك يحك ي
ى
صهر يف الٍ ىمان ًع ٍى ٌ
وع ىغ ًٍّبهً .
ىمانً هع ىح ًق ًيق ّّي ًم ٍن يكقي ً
( فَ َك َّذبُوهُ ) أم استمركا على تكذيبو كأصركا بعد أف قاؿ ٥بم ما قاؿ كدعاىم إذل هللا تعاذل ليبلن كهناران  ،مع طوؿ مدة إقامتو فيهم
كدل يؤمن معو منهم إال قليل
كقد مكث نوح يف قومو كثّبان كما قاؿ تعاذل (كلىىق ٍد أىرسٍلنا نيوحا إً ىذل قىػوًم ًو فىػلىبً ً
ً
و
ىخ ىذ يى يم الطُّوفىا يف
ى
ث في ًه ٍم أىلٍ ى
ف ىسنىة إًالَّ ٟبىٍس ى
ْب ىع ناما فىأ ى
ى ٍىى ن
ٍ
ىكيى ٍم ظىالً يمو ىف ) .
كلقد اجتهد اجتهادان عظيمان يف دعوهتم .
فقد ابلغ يف دعوهتم من غّب تعب .
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 .
كما قاؿ تعاذل عنو ( فقلت استغفركا ربكم إنو كاف غفاران  .يرسل السماء عليكم مدراران  .كٲبددكم أبمواؿ كبنْب كٯبعل لكم
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
فيهن نوران كجعل الشمس سراجان  .كهللا أنبتكم من األرض نبااتن  .مث يعيدكم فيها كٱبرجكم إخراجان ) .
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 ] .
ْك ) كىم قليل كما قاؿ تعاذل يف موضع آخر ( ح ٌَّب إً ىذا جاء أىمرىان كفىار التَّػنُّور قيػٍلنىا ًٍ
( فَأَصلَْيػنَاهُ والَّ ِذين معوُ ِِف الْ ُفل ِ
اٞب ٍل فً ىيها ًمن
َ َ ََ
ى
ى ٍي ى ى ي
ً ً
ً
ْب كأ ٍىىلى ى ً
ً ً
يل ) .
يك وٌل ىزٍك ىج ٍْب اثٍػنىػ ٍ ى
ك إالَّ ىمن ىسبى ىق ىعلىٍيو الٍ ىق ٍويؿ ىكىم ٍن ىآم ىن ىكىما ىآم ىن ىم ىعوي إالَّ قىل ه
ِ
الس ًفينى ًة ) .
اب َّ
ِِ ( ف الْ ُفلْك ) كىي السفينة ،كما قاؿ ( فىأ ٍى٪بىٍيػنىاهي ىكأ ٍ
ىص ىح ى
كقاؿ تعاذل يف موضع آخر ( فىػنى َّجٍيػنىاه كأ ٍىىلىوي ًمن الٍ ىكر ً
ب الٍ ىع ًظي ًم ) كا٤براد أبىلو من آمن منهم  ،أما من دل يؤمن فقد غرؽ مع من
ى ٍ
يى
غرؽ كابنو

 أمره هللا ٤با أراد هللا أف يهلكهم ببناء سفينة لينجو هبا :

ً ً ً
قاؿ تعاذل ( أ ً
ك إًالَّ من قى ٍد آمن فىبلى تىػبػتىئً ً
ك ًأب ٍىعيينًنىا
يكح ىي إً ىذل ني و
اصنى ًع الٍ يفٍل ى
س ٗبىا ىكانيواٍ يىػ ٍف ىعليو ىف (ّٔ) ىك ٍ
وح أىنَّوي لىن يػي ٍؤم ىن من قىػ ٍوم ى ى
ىى
ٍ ٍ
ً ً َّ ً
ً
َّهم ُّم ٍغىرقيو ىف ) .
ين ظىلى يمواٍ إًنػ ي
ىكىك ٍحينىا ىكالى يٚبىاطٍب ًِب يف الذ ى

ً ً
ك ًأب ٍىعيينًنىا ىكىك ٍحيًنىا ) .
اصنى ًع الٍ يف ٍل ى
كقاؿ تعاذل ( فأ ٍىك ىحٍيػنىا إًلىٍيو أىف ٍ

[ اصنع الفلك ] يعِب السفينة  [.عيننا ] أم ٗبرأل منا  [.ووحينا ] أم تعليمنا لك ما تصنعػػو .

 كأمره تعاذل أف ٰبمل معو ثبلثة أشياء :

ً
ْب اثٍػنىػ ٍ ً
اٞبل فً ىيها ًمن يك ول ىزٍك ىج ٍ ً
ْب ) .
أوالً  :قاؿ تعاذل ( قيػ ٍلنىا ٍ ٍ
ٌ

كا٤بقصود ابلزكجْب كل شيئْب يكوف أحدٮبا ذكران كاآلخر أنثى .

ك إًالَّ ىمن ىسبى ىق ىعلىٍي ًو الٍ ىق ٍو يؿ ) .
اثنياً  :قاؿ تعاذل ( ىكأ ٍىىلى ى
كا٤براد ابنو كزكجتو فقد كاان كافرين حكم هللا عليهما اب٥ببلؾ .

ً ً
يل ) .
اثلثاً  :قاؿ تعاذل ( ىكىم ٍن ىآم ىن ىكىما ىآم ىن ىم ىعوي إالَّ قىل ه

فائدة :
ً ً َّ ً
قاؿ تعاذل ( كاصنى ًع الٍ يفٍل ى ً ً
ً
َّهم ُّم ٍغىرقيو ىف ) .
ى ٍ
ين ظىلى يمواٍ إًنػ ي
ك أب ٍىعييننىا ىكىك ٍحينىا ىكالى يٚبىاطٍب ًِب يف الذ ى
قاؿ بعضهم إف ا٤براد بنهيو عن ٨باطبتو فيهم أف ٱباطبو يف إمها٥بم  ،ألف ما قدره هللا عليهم قد مضى كال ٧بالة  ،كىذا الوجو بعيد
 ،ألف نوحان قد أحل يف دعائو لربو أف يهلكهم  ،فالصحيح أف ا٤براد ال ٚباطبِب يف تعجيل العذاب كاإلىبلؾ لقومك  ،فإنو قد
كتب كحاف .
َّ ِ
ني ) أم :عن ا٢بق ،ال يبصركنو كال يهتدكف لو.
ين َك َّذبُواْ ِِب َايتِنَا إِنَّػ ُه ْم َكانُواْ قَػ ْوماً َع ِم َ
( َوأَ ْغ َرقػْنَا الذ َ
كف ًَّ
كما قاؿ ( ً٩بَّا خ ًطيئىاهتًًم أي ٍغ ًرقيوا فىأ ٍيد ًخليوا ىانرا فىػلىم ىًٯب يدكا ى٥بم ًمن د ً
ص نارا ) .
يٍ ٍ ي
ى
اّلل أىنٍ ى
ن ٍ
ٍ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ْب
نت م ىن َّ
الصادق ى
وح قى ٍد ىج ىادلٍتىػنىا فىأى ٍكثىػٍر ى
ت ج ىدالىنىا فىأٍتىنا ٗبىا تىع يد ىان إًف يك ى
كقد طلبوا العذاب ( قىاليواٍ ىاي ني ي
 كدائمان الكفار يستعجلوف العذاب استبعادان منهم لو .
ً
ً
ك ًابلٍع ىذ ً
اّللي ىك ٍع ىدهي ) .
ف َّ
اب ىكلى ٍن ٱبيٍل ى
كما قاؿ تعاذل ( ىكيى ٍستىػ ٍعجليونى ى ى
ً
ً
اب ) .
كقاؿ تعاذل ( ىكيى ٍستىػ ٍعجليونى ى
ك ًابلٍ ىع ىذاب ىكلىٍوال أى ىج هل يم ىس ٌم نى ى١بىاءى يى يم الٍ ىع ىذ ي
ا٢بسن ًة كقى ٍد خلى ً ً
ً
ك ًاب َّ ً
بلت ) .
كقاؿ تعاذل ( ىكيى ٍستىػ ٍعجليونى ى
لسيًٌئىة قىػٍب ىل ٍى ى ى ى ى ٍ
ت م ٍن قىػٍبل ًه يم الٍ ىمثي ي
ً ً ً
كقاؿ تعاذل (يستىػ ٍع ًجليونى ى ً ً ً
ين ) .
ىٍ
ك ابلٍ ىع ىذاب ىكإ َّف ىج ىهن ىَّم لى يمحيطىةه ابلٍ ىكاف ًر ى
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ا٢ب ىساب ) .
كقاؿ تعاذل ( ىكقىاليوا ىربػَّنىا ىع ٌج ٍل لىنىا قطنىا قىػٍب ىل يىػ ٍوـ ٍ
اّلل كحده كنى ىذر ما ىكا ىف يػعبد آابؤ ىان فىأٍتًنا ًٗبا تىعًد ىان إً ٍف يكٍنت ًمن َّ ً ً
ً ً
ْب ) .
ى ٍي ي ى ي ى ى ي
الصادق ى
كقاؿ تعاذل عن قوـ ىود ( قىاليوا أىجٍئػتىػنىا لنىػ ٍعبي ىد َّى ى ٍ ى ي ى ى ى
ى ى
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 فبْب تعاذل يف ىذه القصة أنو انتقم ألكليائو من أعدائو ،كأ٪بى رسولو كا٤بؤمنْب ،كأىلك أعداءىم
 كقد دعاء نوح على قومو كاندل ربو :
ً
استىجٍبػنىا لىوي فىػنى َّجٍيػنىاه كأ ٍىىلىوي ًمن الٍ ىكر ً
ً
ب الٍ ىع ًظي ًم ) .
قاؿ تعاذل ( ىكنيوحان إ ٍذ ىان ىدل من قىػٍب يل فى ٍ ى
ى ٍ
يى
ضلُّوا ًعباد ىؾ كىال يلًدكا إًَّال فى ً
ً
ب ىال تى ىذر علىى ٍاألىر ً ً
اجران ىكفَّاران )
كقاؿ تعاذل ( ىكقى ى
َّك إًف تى ىذ ٍريى ٍم يي ً ى ى ى ى ي
ين ىد َّايران  .إًن ى
ٍ ى
وح َّر ًٌ
ٍ
اؿ ني ه
ض م ىن الٍ ىكاف ًر ى
ً
الس ىماء ًٗبىاء ُّمٍنػ ىه ًم ور ) .
اب َّ
كقاؿ تعاذل (فى ىد ىعا ىربَّوي أًٌ
ىين ىم ٍغلي ه
وب فىانتىصٍر  .فىػ ىفتى ٍحنىا أىبٍػ ىو ى
 فإف قيل دلاذا دعاء نوح على قوه :
دعاء نوح على قومْب ألمرين :
األمر األوؿ  :أف هللا أخربه أنو لن يؤمن من قومك إال القليل .
كما قاؿ تعاذل (كأ ً
ك إًَّال ىم ٍن قى ٍد ىآم ىن ) .
يكح ىي إً ىذل ني و
وح أىنَّوي لى ٍن يػي ٍؤًم ىن ًم ٍن قىػ ٍوًم ى
ى

األمر الثاين  :أف ىؤالء القوـ سيضلوف غّبىم .
ضلُّوا ًعباد ىؾ كال يلًدكا إًَّال فى ً
اجران ىكفَّاران ) .
َّك إً ٍف تى ىذ ٍريى ٍم يي ً ى ى ى ى ي
كما قاؿ تعاذل (إًن ى
قاؿ قتادة  :أما كهللا ما دعا عليهم حٌب أاته الوحي من السماء [ أنو لن يؤمن من قومك إال من قد آمن ] فعند ذلك دعا
عليهم .

 ك٪بى هللا نوحان كمن آمن .
كما قاؿ تعاذل ( فىػنى َّجٍيػنىاه كأ ٍىىلىوي ًمن الٍ ىكر ً
ب الٍ ىع ًظي ًم ) كا٤براد أبىلو من آمن منهم  ،أما من دل يؤمن فقد غرؽ مع من غرؽ كابنو ،
ى ٍ
يى
ً
ً
ًً
و
ً
اؿ
كما قاؿ تعاذل ( ىكًى ىي ىٍ٘ب ًرم هب ٍم ًيف ىم ٍو وج ىك ٍ
ين  .قى ى
وح ابٍػنىوي ىكىكا ىف ًيف ىم ٍع ًزؿ ىاي بػي ىَّ
ا١ببىاؿ ىك ىان ىدل ني ه
ِب ٍارىكب َّم ىعنىا ىكالى تى يكن َّم ىع الٍ ىكاف ًر ى
ً
ً
ً
ً
ً
سآ ًكم إً ىذل جب ول يػع ً
يل ىاي
اّللً إًالَّ ىمن َّرًح ىم ىك ىح ى
ص يم ًِب ًم ىن الٍ ىماء قى ى
اؿ بىػٍيػنىػ يه ىما الٍ ىم ٍو يج فى ىكا ىف م ىن الٍ يم ٍغىرق ى
اؿ الى ىعاص ىم الٍيىػ ٍوىـ م ٍن أ ٍىم ًر ٌ
ىى ى ٍ
ى
ْب  .ىكق ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ت ىعلىى ٍ
استىػ ىو ٍ
يل بػي ٍعدان لٌٍل ىق ٍوـ الظَّالم ى
وح َّربَّوي
يض الٍ ىماء ىكقيض ىي األ ٍىمير ىك ٍ
ض ابٍػلىعي ىماءؾ ىكىاي ى٠بىاء أىقٍلعي ىكغ ى
أ ٍىر ي
ْب  .ىك ىان ىدل ني ه
ا١بيود ًٌ
م ىكق ى
ً
ا٢ب ُّق كأىنت أىح ىكم ٍ ً ً
اؿ اي ني ً
ً ً ً
اؿ ر ًٌ ً
صالً وح فىبلى
س ًم ٍن أ ٍىىل ى
ا٢بىاكم ى
ك إًنَّوي ىع ىم هل ىغٍيػير ى
ْب  .قى ى ى ي
فىػ ىق ى ى
ب إ َّف ابيًِب م ٍن أ ٍىىلي ىكإ َّف ىك ٍع ىد ىؾ ٍى ى ى ٍ ي
وح إنَّوي لىٍي ى
تىسأىلٍ ًن ما لىيس لىك بًًو ًعٍلم إًًين أ ًىعظيك أىف تى يكو ىف ًمن ٍ ً ً
ْب ) .
ى
ٍ ى ٍ ى ى
ه ٌ
ا١بىاىل ى
ى
 أىلك هللا قوـ نوح ابلغرؽ :
ً
ً
ً
ْب ) .
َّه ٍم ىكانيواٍ قىػ ٍومان ىعم ى
كما قاؿ تعاذل ( ىكأى ٍغىرقٍػنىا الَّذي ىن ىك َّذبيواٍ ًَب ىايتنىا إًنػ ي
كف ًَّ
كقاؿ تعاذل ( ً٩بَّا خ ًطيئىاهتًًم أي ٍغ ًرقيوا فىأ ٍيد ًخليوا ىانرا فىػلىم ىًٯب يدكا ى٥بم ًمن د ً
ص نارا ) .
يٍ ٍ ي
ى
اّلل أىنٍ ى
ن ٍ
ٍ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
َّه ٍم
وحا إ ٍذ ىان ىدل من قىػٍب يل فى ٍ
استى ىجٍبػنىا لىوي فىػنى َّجٍيػنىاهي ىكأ ٍىىلىوي م ىن الٍ ىكٍرب الٍ ىعظي ًم  .ىكنى ى
ين ىك َّذبيوا َب ىايتنىا إنػ ي
كقاؿ تعاذل ( ىكني ن
صٍرىانهي م ىن الٍ ىق ٍوـ الذ ى
ىكانيوا قىػوـ سووء فىأى ٍغرقٍػنىاىم أ ٍ ً
ْب ) .
ىٝبىع ى
ٍى ىٍ ى يٍ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً َّ
ب إً َّف قىػ ٍومي ىك َّذبيوف  .فىافٍػتى ٍح بىػٍي ًِب ىكبىػٍيػنىػ يه ٍم فىػٍت نحا ىكى٪بًٌِب ىكىمن
ْب  .قى ى
وح لىتى يكونى َّن م ىن الٍ ىمٍر يجوم ى
اؿ ىر ًٌ
كقاؿ تعاذل ( قىاليوا لىئن دلٍ تىنتىو ىاي ني ي
ً
ًً
ً ً
ً
ً
ْب ) .
ْب  .فىأى٪بىٍيػنىاهي ىكىمن َّم ىعوي ًيف الٍ يفٍلك الٍ ىم ٍش يحوف  .يمثَّ أى ٍغىرقٍػنىا بىػ ٍع يد الٍبىاق ى
َّمعي م ىن الٍ يم ٍؤمن ى
 ككفر من أىل نوح امرأتو كابنو :
ً
اؿ سآ ًكم إً ىذل جب ول يػع ً
اؿ
ص يم ًِب ًم ىن الٍ ىماء قى ى
وح ابٍػنىوي ىكىكا ىف ًيف ىم ٍع ًزوؿ ىاي بػي ىَّ
ىى ى ٍ
قاؿ تعاذل ( ىك ىان ىدل ني ه
ين  .قى ى ى
ِب ٍارىكب َّم ىعنىا ىكالى تى يكن َّم ىع الٍ ىكاف ًر ى
ً
ً
ً
ً
ْب ) .
اّللً إًالَّ ىمن َّرًح ىم ىك ىح ى
اؿ بىػٍيػنىػ يه ىما الٍ ىم ٍو يج فى ىكا ىف م ىن الٍ يم ٍغىرق ى
الى ىعاص ىم الٍيىػ ٍوىـ م ٍن أ ٍىم ًر ٌ
ً
وط ىكانىػتا ىٙبت عبدي ًن ًمن ًعب ًاد ىان ص ً
ًً
وح كاًمرأىىة لي و
ا٢بىٍ ً
اٮبىا فىػلى ٍم يػي ٍغنًيىا
ب َّ
ْب فى ىخانىػتى ي
كقاؿ سبحانو ( ى
ى
ضىر ى
ى ٍ ى ىٍ ى ٍ ٍ ى
اّللي ىمثىبلن لٌلَّذ ى
ين ىك ىفيركا ا ٍمىرأىىة ني و ى ٍ ى
ًً
ً
عٍنػهما ًمن ًَّ
ْب ) .
َّار ىم ىع الدَّاخل ى
يل ٍاد يخبل الن ى
ى يى ى
اّلل ىشٍيػئنا ىكق ى
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اعلَا ) ليس ا٤براد يف فاحشة ،فإف نساء األنبياء معصومات عن الوقوع يف الفاحشة ٢برمة األنبياء ،قاؿ ابن عباس :
قولو ( فَ َخانَػتَ ُ
أما خيانة امرأت نوح فكانت ٚبرب أنو ٦بنوف  ،كأما خيانة امرأت لوط فكانت تدؿ قومها على أضيافو .

الفوائد :
ُ -إثبات رسالة نوح عليو السبلـ .
فضائل نوح :

أوالً  :ثناء هللا عليو .

وح إًنَّوي ىكا ىف ىعٍبدان ىش يكوران ) .
قاؿ تعاذل ( ذيًٌريَّةى ىم ٍن ىٞبىٍلنىا ىم ىع ني و

اثنياً  :أكؿ رسوؿ للبشر .
٢بديث أيب ىريرة – حديث الشفاعة – قاؿ  ... ( فيأتوف نوحان فيقولوف أنت أكؿ رسوؿ إذل البشر ،ك٠باؾ هللا عبدان شكوران ) .
اثلثاً  :أحد أكرل العزـ من الرسل ا٤بذكورين يف آيٍب الشورل كاألحزاب .

رابعاً  :استجاب هللا دعاءه ك٪باه من الكرب .
قاؿ تعاذل (كلىىق ٍد ىان ىد ىاان نيوح فىػلىنً ٍعم الٍم ًجيبو ىف  .كى٪بٍَّيػنىاه كأ ٍىىلىوي ًمن الٍ ىكر ً
ب الٍ ىع ًظي ًم ) .
ى ٍ
ه ى ي ي ى يى
ى
ِ -أف دعوة الرسل ٝبيعان ىي التوحيد  ،كىي عبادة هللا كحده كترؾ الشرؾ .
قاؿ تعاذل ( كلىىق ٍد بػعثٍػنىا ًيف يك ًل أ َّيم وة َّرسوالن أ ًىف ٍاعب يدكاٍ اّلل ك ً
وت ) .
اجتىنبيواٍ الطَّاغي ى
ي ٌى ى ٍ
ى ىى
ي
ٌ
ً
ً
ً
ً
ً
اعب يد ً
ً ً
ً
و ً
كف ) .
كقاؿ تعاذل ( ىكىما أ ٍىر ىسٍلنىا من قىػٍبل ى
ك من َّر يسوؿ إَّال نيوحي إلىٍيو أىنَّوي ىال إلىوى إَّال أ ىىان فى ٍ ي
ت  .. ،كأ َّيمهاتيػهم ىش ٌَّب كًدينيػهم ك ً
َّاس ًابب ًن مرىمي األىنٍبًياء أىكالىد عبلَّ و
اح هد ) .
كقاؿ  ( أ ىىان أ ٍىكىذل الن ً ٍ ى ٍ ى ى ي ٍ ي ى
ى ى يٍ
ى يٍ ى
( األنبياء أكالد ىعبلٌت ) أكالد العبلت  :ىم األخوة لؤلب من أمهات شٌب .
معُب ا٢بديث  :أف األنبياء أصل إٲباهنم كاحد كشرائعهم ٨بتلفة  ،فإهنم متفقوف يف أصوؿ التوحيد كأما فركع الشرائع فوقع فيها
ا٣ببلؼ .
ّ-كجوب عبادة هللا عز كجل  ،كقد جاءت النصوص اآلمرة بذلك :
اّللى ىكال تي ٍش ًريكوا بًًو ىشٍيئان ) .
قاؿ تعاذل ( ىك ٍاعبي يدكا َّ
َّ ً
ا٣بىٍيػىر لى ىعلَّ يك ٍم تيػ ٍفلً يحو ىف ) .
اس يج يدكا ىك ٍاعبي يدكا ىربَّ يك ٍم ىكافٍػ ىعليوا ٍ
ين ىآمنيوا ٍارىك يعوا ىك ٍ
كقاؿ تعاذل ( ىاي أىيػُّ ىها الذ ى
اس يج يدكا ًَّّللً ىك ٍاعبي يدكا ) .
كقاؿ تعاذل (فى ٍ
ك أىَّال تىػ ٍعبي يدكا إًَّال إً َّايهي ىكًابلٍ ىوالً ىديٍ ًن إً ٍح ىساانن ) .
ضى ىربُّ ى
كقاؿ تعاذل ( ىكقى ى
ً
ً
ين ) .
كقاؿ تعاذل (بى ًل َّ
اّللى فى ٍ
اعبي ٍد ىكيك ٍن م ىن الشَّاك ًر ى
ب ى ىذا الٍبػي ً
ت).
كقاؿ تعاذل (فىػٍليىػ ٍعبي يدكا ىر َّ ى ى ٍ
 كأمر تعاذل بعبادتو حٌب ا٤بوت فقاؿ تعاذل (كاعب ٍد ربَّك ح ٌَّب أيٍتًي ً
ْب ) .
ى ٍي ى ى ى ى ى ى
ك الٍيىق ي
ً
ً
اإلنٍس إًَّال ليػعب يد ً
كف ) .
ت ٍ
 بل الناس ما خلقوا إال لعبادة هللا تعاذل كما قاؿ تعاذل ( ىكىما ىخلى ٍق ي
ا١ب َّن ىك ًٍ ى ى ٍ ي
 كأمر هللا هبا ٝبيع رسلو :
اّللى ىما لى يك ٍم ًم ٍن إًلىوو )  ،ككذلك قاؿ ىود  ،كصاحل  ،كشعيب  ،كغّبىم .
كما قاؿ نوح لقومو ( ٍاعبي يدكا َّ
 كأخرب هللا أنو أرسل يف كل أمة رسوالن ٥بذا الغرض .
اّلل ك ً
و
ً
وت ) .
اجتىنبيوا الطَّاغي ى
قاؿ تعاذل ( ىكلىىق ٍد بىػ ىعثٍػنىا ًيف يك ًٌل أ َّيمة ىر يسوالن أىف ٍاعبي يدكا َّى ى ٍ
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 ككصف مبلئكتو بذلك .
ً
السماك ً
ً
ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ٍربك ىف ىع ٍن ًعبى ىادتًًو ىكال يى ٍستى ٍح ًسيرك ىف ) .
فقاؿ تعاذل ( ىكلىوي ىم ٍن يف َّ ى ى
ض ىكىم ٍن عٍن ىدهي ال يى ٍستىك ي
ْ -دائمان أىل الغُب كالَبؼ ىم من يقفوف يف كجو الرسل كدعوهتم .
ً ً ً ً
قاؿ تعاذل ( كما أىرس ػ ٍلنا ًيف قىػري وة ًمن ن ً
الدا ىكىما ىٍ٫ب ين
َّذي ور إًالَّ قى ى
ىى ٍ ى ى
وىا إً َّان ٗبىا أ ٍيرسٍلتيم بًو ىكافيرك ىف  .ىكقىاليوا ىٍ٫ب ين أى ٍكثىػير أ ٍىمػ ػ ػ ىواالن ىكأ ٍىك ن
اؿ يمٍتػىرفي ى
ٍى ٌ
ً
ْب ) .
ٗبيىع َّذبً ى
ً
اؿ مٍتػرفيػ ػ ػ ى ً
ك ما أ ٍىرسٍلنىا ًمن قىػٍبلً ى ً و ً ً و ً
ءان ىعلىى أ َّيم وة ىكإً َّان ىعلىى آ ىَث ًرًى ػ ػ ػ ػ ػم
آاب ى
وىا إ َّان ىك ىج ػ ػ ٍد ىان ى
كقاؿ تعاذل ( كىك ىذل ى ى ى
ك يف قىػٍريىة ٌمن نَّذير إالَّ قى ى ي ى
ُّم ٍقتى يدك ىف ) .
ٓ -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 ) .
كقاؿ تعاذل عن قوـ نوح أهنم قالوا لو (كما نىػر ىاؾ اتَّػبػع ً َّ ً
ً ً
الرأٍ ًم ) .
م َّ
ىى ى ى ى ى
ك إالَّ الذ ى
ين يى ٍم أ ىىراذلينىا ىابد ى
َّ ً
ض ىع يفو ىف ىم ىشا ًر ىؽ األ ٍىر ً
ض ىكىمغىا ًربػى ىها الًٍَّب ىاب ىرٍكنىا فً ىيها ) .
ين ىكانيواٍ يي ٍستى ٍ
كقاؿ تعاذل ( ىكأ ٍىكىرثٍػنىا الٍ ىق ٍوىـ الذ ى
ىف ص ً
اؿ الٍمؤلي الَّ ًذين است ٍكبػركاٍ ًمن قىػوًم ًو لًلَّ ًذين است ٍ ً ً
ً
ا٢بان
ى ٍي
ضع يفواٍ ل ىم ٍن ىآم ىن مٍنػ يه ٍم أىتىػ ٍعلى يمو ىف أ َّ ى
ٍ
كقاؿ تعاذل عن قوـ صاحل أهنم قالوا لو (قى ى ى
ى ٍ ى ىي
ُّم ٍر ىس هل ًٌمن َّربًًٌو قىاليواٍ إً َّان ًٗبىا أ ٍيرًس ىل بًًو يم ٍؤًمنيوف ) .
ٔ -دائمان أىل الشر كالكفر ىم األكثر  ،كأىل اإلٲباف ىم األقل  ( .الكثرة دل ترد يف القرآف إال يف مقاـ الذـ ) .
َّاس كلىو حرص ً ً ً
ْب ) .
ت ٗبيٍؤمن ى
كما قاؿ تعاذل ( ىكىما أى ٍكثىػير الن ً ى ٍ ى ى ٍ ى
ً
ً
ْب اثٍػنىػ ٍ ً
اٞبل فً ىيها ًمن يك ول ىزٍك ىج ٍ ً
ك إًالَّ ىمن ىسبى ىق ىعلىٍي ًو الٍ ىق ٍو يؿ ىكىم ٍن ىآم ىن ىكىما
ْب ىكأ ٍىىلى ى
كقاؿ تعاذل ( ىح ٌَّب إ ىذا ىجاء أ ٍىميرىان ىكفى ىار التَّػن ي
ُّور قيػٍلنىا ٍ ٍ
ٌ
ً ً
يل ) .
ىآم ىن ىم ىعوي إالَّ قىل ه
اب لى ىكا ىف خّبان َّ٥بم ًمٍنػهم الٍم ٍؤًمنيو ىف كأى ٍكثىػرىم الٍ ىف ً
كقاؿ تعاذل ( كلىو آمن أ ٍىىل الٍ ًكتى ً
اس يقو ىف ) .
ىٍ ي ٌ ي ي ي
ى يي ي
ىٍ ىى ي
ً
كقاؿ تعاذل ( كلى ً
ػك َّن أى ٍكثىػىر الن ً
َّاس الى يػي ٍؤمنيو ىف ) .
ى
ً
ْب ) .
كقاؿ تعاذل ( ىكلىىق ٍد ى
ض َّل قىػٍبػلى يه ٍم أى ٍكثىػير ٍاأل َّىكل ى
ً
ًً
ْب ) .
كقاؿ تعاذل ( إً َّف ًيف ىذل ى
ك ىآليىةن ىكىما ىكا ىف أى ٍكثىػيريىم ُّم ٍؤمن ى
ا٣بىبً ً
ا٣بىبً ي ًَّ
يث ) .
ك ىكثٍػىرةي ٍ
كقاؿ تعاذل ( قيل الَّ يى ٍستى ًوم ٍ
ب ىكلىٍو أ ٍىع ىجبى ى
يث ىكالطيٌ ي
الس ى ً َّ
ب فً ىيها ىكلى ًك َّن أى ٍكثىػىر الن ً
َّاس ىال يػي ٍؤًمنيو ىف ) .
كقاؿ تعاذل ( إً َّف َّ
اعةى ىآلتيىةه ال ىريٍ ى
َّاس لىىف ً
كقاؿ تعاذل ( ىكإً َّف ىكثًّبان ًٌم ىن الن ً
اس يقو ىف ) .
كقاؿ تعاذل ( ىكإً َّف ىكثًّبان ًٌم ىن الن ً
آايتًنىا لىغىافًليو ىف ) .
َّاس ىع ٍن ى
ًً
و
ً ً
ْب ) .
كقاؿ تعاذل ( ىكىما ىك ىج ٍد ىان ألى ٍكثى ًرىم ٌم ٍن ىع ٍهد ىكإًف ىك ىج ٍد ىان أى ٍكثىػىريى ٍم لىىفاسق ى
الرجل ك َّ ً
ىح هد ) متفق عليو .
الرىىٍي ي
َّيب ىكىم ىعوي ُّ
ضٍ
كقاؿ  ( يع ًر ى
الر يجبلىف ىكالنً َّ
ط ىكالنً َّ
ت النً َّ
ت ىعلى َّى األ ىيم يم فىػىرأىيٍ ي
س ىم ىعوي أ ى
َّيب ىكىم ىعوي َّ ي ي ى
َّيب لىٍي ى
فقاؿ ( :اعمليوا آى ىؿ داككد يشكٍرا كقىلً ً ً ً
ور ) .
م َّ
الش يك ي
ٍى
يل م ٍن عبىاد ى
ىي ى ن ى ه
ض إًَّال الَّ ًذين آىمنوا كع ًمليوا َّ ً ً ً
كقاؿ عز كجل  ... ( :كإً َّف ىكثًّبا ًمن ٍ ً ً
ض يه ٍم ىعلىى بىػ ٍع و
يل ىما يى ٍم ( .
ا٣بيلىطىاء لىيىػٍبغي بىػ ٍع ي
ى ىي ى ى
ن ى
ى
الصا٢بىات ىكقىل ه
ً
ً
ْب اثٍػنىػ ٍ ً
اٞبل فً ىيها ًم ٍن يك ول ىزٍك ىج ٍ ً
ك إًَّال ىم ٍن ىسبى ىق ىعلىٍي ًو الٍ ىق ٍويؿ
ْب ىكأ ٍىىلى ى
كقاؿ أيضان تبارؾ كتعاذل  :ى
(ح ٌَّب إذىا ىجاءى أ ٍىميرىان ىكفى ىار التَّػن ي
ُّور قيػٍلنىا ٍ ٍ
ٌ
ًَّ ً
يل ) .
ىكىم ٍن آى ىم ىن ىكىما آى ىم ىن ىم ىعوي إال قىل ه
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قاؿ اإلماـ الشاطيب  :كىذه سنة هللا يف ا٣بلق  :أف أىل ا٢بق يف جنب أىل الباطل قليل لقولو تعاذل ( كما أكثر الناس كلو
حرصت ٗبؤمنْب ) كقولو ( كقليل من عبادم الشكور ) كلينجز هللا ما كعد بو نبيو  من عود كصف الغربة إليو فإف الغربة ال
تكوف إال مع فقد األىل أك قلتهم كذلك حْب يصّب ا٤بعركؼ منكران كا٤بنكر معركفان كتصّب السنة بدعة كالبدعة سنة .
كقاؿ ابن القيم  :ك٤با رأل ا٤بنافقوف كمن يف قلبو مرض قًلَّة ً
حزب هللا ككثرةى أعدائو ،ظنُّوا أف الغلبة إ٭با ىي ابلكثرة ،كقالوا ( ىغَّر
ى
ىؤ ً
الء ًدينيػ يه ٍم )  ،فأخرب سبحانو أف النصر ابلتوكل عليو ال ابلكثرة ،كال ابلعدد ،كهللا عزيز ال ييغالىب ،حكيم ينصر ىمن يستحق
ىي
ً
ً
ً
نصر الفئة ا٤بتوٌكلىة عليو .
النصر ،كإف كاف ضعيفان  ،فعزتيو كحكمتيو أكجبت ى
قاؿ ابن مسعود  :ا١بماعة ما كافق ا٢بق كإف كنت كحدؾ .
كعن الفضيل بن عياض  :اتبع طرؽ ا٥بدل كال يضرؾ قلة السالكْب كاايؾ كطرؽ الضبللة كال تغَب بكثرة ا٥بالكْب .
قاؿ أبو شامة  :كحيث جاء األمر بلزكـ ا١بماعة؛ فا٤براد بو لزكـ ا٢بق كإتباعو كإف كاف ا٤بتمسك بو قليبلن كا٤بخالف كثّبان  ،ألف
ا٢بق الذم كانت عليو ا١بماعة األكذل من النيب  كأصحابو  كال نظر إذل كثرة أىل الباطل .
كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  :كيف السنن  :إف هللا يبعث ٥بذه األمة يف رأس كل مائة سنة من ٯبدد ٥با دينها ) .كالتجديد إ٭با
يكوف بعد الدركس ،كذاؾ ىو غربة اإلسبلـ.
كىذا ا٢بديث يفيد ا٤بسلم أنو ال يغتم بقلة من يعرؼ حقيقة اإلسبلـ ،كال يضيق صدره بذلك ،كال يكوف يف شك من دين
ً
ك ًٌ٩بَّا أىنزلٍنا إليك فى ً َّ ً
ً
ك ) إذل
نت ًيف ىش وٌ
اب ًمن قىػٍبل ى
اإلسبلـ ،كما كاف األمر حْب بدأ .قاؿ تعاذل ( :فىًإف يك ى
ىى ى ٍ
ين يىػ ٍقىريؤك ىف الٍكتى ى
اسأىؿ الذ ى
غّب ذلك من اآلايت كالرباىْب الدالة على صحة اإلسبلـ .
كقاؿ اإلماـ الشوكاين  :عند قولو تعاذل ( كإف تطع أكثر من يف األرض يضلوؾ عن سبيل هللا ) أخربه هللا سبحانو أبنو إذا راـ
طاعة أكثر من يف األرض أضلوه ،ألف ا٢بق ال يكوف إال بيد األقلْب ،كمنهم الطائفة الٍب تزاؿ على ا٢بق كال يضرىا خبلؼ من
ٱبالفها ،كما ثبت ذلك عن رسوؿ هللا . 
قاؿ العبلمة ابن ابز  :كليحذر كل مسلم أف يغَب ابألكثرين  ،كيقوؿ  :إف الناس قد ساركا إذل كذا  ،كاعتادكا كذا  ،فأان معهم ،
فإف ىذه مصيبة عظمى  ،قد ىلك هبا أكثر ا٤باضْب  ،كلكن أيها العاقل  ،عليك ابلنظر لنفسك ك٧باسبتها كالتمسك اب٢بق كإف
تركو الناس  ،كا٢بذر ٩با هنى هللا عنو كإف فعلو الناس  ،فا٢بق أحق ابالتباع  ،كما قاؿ تعاذل ( ىكإً ٍف تي ًط ٍع أى ٍكثىػىر ىم ٍن ًيف ٍاأل ٍىر ً
ض
َّاس كلىو حرص ً ً ً
يً
ْب ) كقاؿ بعض السلف رٞبهم هللا  ( :ال تزىد يف ا٢بق
وؾ ىع ٍن ىسبً ًيل َّ
ضلُّ ى
ت ٗبيٍؤمن ى
اّللً ) كقاؿ تعاذل ( ىكىما أى ٍكثىػير الن ً ى ٍ ى ى ٍ ى
ي
لقلة السالكْب كال تغَب ابلباطل لكثرة ا٥بالكْب .
قاؿ العبلمة األلباين  :فا٤بؤمن ال يستوحش من قلة السالكْب على طريق ا٥بدل كال يضره كثرة ا٤بخالفْب .
ٕ -أف التكذيب ابألنبياء سبب للهبلؾ .
اآلخر كال تىػعثػوا ًيف األىر ً ً ً
ً
اى ٍم يش ىعٍيػبنا فىػ ىق ى
اؿ ىاي قىػ ٍوًـ ٍاعبي يدكا َّ
ىخ ي
كقاؿ تعاذل ( ىكإً ىذل ىم ٍديى ىن أ ى
ين (ّٔ) فى ىك َّذبيوهي
ٍ
اّللى ىك ٍار يجوا الٍيىػ ٍوىـ ى ى ٍ ى ٍ
ض يم ٍفسد ى
ً ًً
ْب
ىخ ىذتٍػ يه يم َّ
ىصبى يحوا ًيف ىدا ًرى ٍم ىجاٜب ى
الر ٍج ىفةي فىأ ٍ
فىأ ى
اّللً ىانقىةى ًَّ
ً
كىا
اؿ ى٥بيٍم ىر يس ي
اىا (ُِ) فىػ ىق ى
وؿ َّ
ود بًطى ٍغ ىو ىاىا (ُُ) إًذ انبىػ ىع ى
كقاؿ تعاذل ( ىك َّذبى ٍ
ت ىٜبي ي
اىا (ُّ) فى ىك َّذبيوهي فىػ ىع ىقير ى
اّلل ىك يس ٍقيى ى
ث أى ٍش ىق ى
اىا (ُٓ)
فى ىد ٍم ىد ىـ ىعلىٍي ًه ٍم ىربػُّ يهم بً ىذنبً ًه ٍم فى ىس َّو ىاىا (ُْ) ىكال ىٱبى ي
اؼ يع ٍقبى ى
قاؿ تعاذل ( كلىىق ٍد جاءىم رس ه ً
اب ىكيى ٍم ظىالً يمو ىف ) .
وؿ ٌمٍنػ يه ٍم فى ىك َّذبيوهي فىأ ى
ىخ ىذ يى يم الٍ ىع ىذ ي
ى ى يٍ ىي
ً
ًً
الرًح ييم ) .
ك ى٥بيىو الٍ ىع ًز ييز َّ
ْب (ُّٗ) ىكإً َّف ىربَّ ى
اى ٍم إً َّف ًيف ذىل ى
ك آليىةن ىكىما ىكا ىف أى ٍكثىػيريىم ُّم ٍؤمن ى
كقاؿ تعاذل ( فى ىك َّذبيوهي فىأ ٍىىلىكٍنى ي
فالتكذيب كالكفر ابهلل كالشرؾ سبب ٥ببلؾ ٝبيع األمم :
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اّللً فىأى ىذاقىػها َّ ً
ت ًآمنىةن مطٍمئًنَّةن أيٍتًيها ًرٍزقيػها ر ىغدان ًمن يك ًل م ىك و
وع
ا١بي ً
اس ٍ
ت ًأبىنٍػ يع ًم َّ
ب َّ
اف فى ىك ىفىر ٍ
اّللي ىمثىبلن قىػٍريىةن ىكانى ٍ
قاؿ تعاذل ( ىك ى
ى
ضىر ى
ٍ ٌى
ي ى ى ى ى ى
اّللي لبى ى
كٍ ً ً
صنىػ يعو ىف ) .
ا٣بىٍوؼ ٗبىا ىكانيوا يى ٍ
ى
ً
و
ً
كقاؿ تعاذل (لىىق ٍد ىكا ىف لسبأ ًيف مس ىكنً ًهم آيةه جنػَّتى ً
اف ىع ٍن ىٲبً و
ور .
ْب ىكَشى واؿ يكليوا ًم ٍن ًرٍزًؽ ىربًٌ يك ٍم ىكا ٍش يكيركا لىوي بىػٍل ىدةه طىيًٌبىةه ىكىر ّّ
ب ىغ يف ه
ىى ى ٍ ٍ ى ى
و
ً
ً
ً
و
ضوا فىأ ٍىر ىسٍلنىا ىعلىٍي ًهم ىسٍيل الٍ ىع ًرًـ كبى َّدلٍنى ي ً ً
ً
ايت أي يك ول ٟبىٍط ىكأىثٍ ول ىك ىش ٍيء م ٍن س ٍد ور قىل ويل ) .
فىأ ٍىعىر ي
ى
اى ٍم ٔبىنَّػتىػٍيه ٍم ىجنَّػتىػ ٍْب ىذ ىك ىٍ
ٍ ى
ً
كقاؿ تعاذل ( كىكأىيًن ًمن قىػري وة عتىت عن أىم ًر رًٌهبا كرسلً ًو فىحاسبػنى ً
اىا ىع ىذاابن ني ٍكران ) .
اىا ح ىساابن ىشديدان ىك ىع َّذبٍػنى ى
ى ٌ ٍ ٍ ٍى ى ٍ ى ٍ ٍ ى ى ى ي ي ى ى ٍ ى
ً
ً
ً
ً
ىف أىىل الٍ يقرل آمنيوا كاتَّػ ىقوا لىىفتىحنىا علىي ًهم بػرىك و
ً
الس ىماء ىك ٍاألىٍر ً
َّ
ىخ ٍذ ىان يى ٍم ٗبىا ىكانيوا يىكٍسبيو ىف )
ات م ىن َّ
ض ىكلىك ٍن ىك َّذبيوا فىأ ى
كقاؿ تعاذل ( ىكلىٍو أ ٍ ى ى ى ى ٍ ٍ ى ٍ ٍ ىى
ً
ًً
ْب ) .
كقاؿ تعاذل (فىػلى َّما ىعتىػ ٍوا ىع ٍن ىما نػي يهوا ىعٍنوي قيػٍلنىا ى٥بيٍم يكونيوا قىرىد نة ىخاسئ ى
ىخ ٍذ ىان بً ىذنٍبً ًو ) .
كقاؿ تعاذل (فى يك ٌبلن أ ى
ً
ك ىآليىةن لًىق ٍووـ يىػ ٍعلى يمو ىف ) .
ك بػيييوتيػ يه ٍم ىخا ًكيىةن ًٗبىا ظىلى يموا إً َّف ًيف ىذل ى
كقاؿ تعاذل (فىتًٍل ى

ٕ -أف العمل الصاحل كليس النسب ىو كسيلة النجاة .

فابن نوح غرؽ مع ا٤بغرقْب  ،ككذلك زكجتو ألهنما كاان كافرين .
فالعربة ابإلٲباف كالعمل الصاحل ال ابألحساب كال ابألنساب .
قاؿ تعاذل ( إف أكرمكم عند هللا أتقاكم ) .
كقاؿ  ( 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 )
كيف كتاب هللا إخبار عن [ أيب ٥بب ] كأف مصّبه إذل النار لكفره  ،كدل يغن عنو كونو عم رسوؿ هللا . 
ً
وؿ ًَّ ً
ْب)  :ىاي ىم ٍع ىشىر قيػىريٍ و
اؿ ىر يس ي
اؿ  :قى ى
عن أيب يىىريٍػىرىة قى ى
ش ا ٍشتىػيركا أىنٍػ يف ىس يك ٍم ًم ىن َّ
اّللً الى
ْب أينٍ ًزىؿ ىعلىٍي ًو ( ىكأىنٍذ ٍر ىع ًش ىّبتى ى
ك األىقٍػىربً ى
اّلل  ح ى
اّللً ىشٍيػئنا ىاي ىعبَّاس بٍن ىعٍب ًد الٍمطَّلً ً
اّللً ىشٍيػئنا ىاي بىًُب ىعٍب ًد الٍمطَّلً ً
اّللً ىشٍيػئنا ىاي
ك ًم ىن َّ
ب الى أي ٍغ ًُب ىعٍن يك ٍم ًم ىن َّ
أي ٍغ ًُب ىعٍن يك ٍم ًم ىن َّ
ب الى أي ٍغ ًُب ىعٍن ى
ي
ى ى
ي
ك ًمن ًَّ
وؿ ًَّ
ً
اّللً سلً ًيِب ًٗبىا ًشٍئ ً
ت الى أي ٍغ ًُب ىعٍن ً
ً
ً
ص ًفيَّةي ىع َّمةى رس ً
اّللً ىشٍيئان ) .
ك ًم ىن َّ
اّلل ىشٍيػئنا ىاي فىاط ىمةي بًٍن ى
ى
ت ىر يسوؿ َّ ى
ىي
اّلل الى أي ٍغ ًُب ىعٍن ى
نيب  ،كإ٭با أثُب على الناس إبٲباهنم كأعما٥بم .
نيب ،كال على أيب ٌ
ك٥بذا دل ييثن هللا على أحد يف القرآف بنسبو أصبلن  :ال على كلد ٌ
كإذا ذكر صنفان كأثُب عليهم  ،فلما فيهم من اإلٲباف كالعمل  ،ال جملرد النسب  ،ك٤با ذكر األنبياء  -ذكرىم يف األنعاـ  -كىم ٜبانية
عشر  ،قاؿ ( كًمن آابئً ًهم كذي ًرَّايهتًًم كإًخواهنًًم كاجتىػبػيػنىاىم كى ىديػنىاىم إً ىذل ًصر و
اط يم ٍستى ًقي وم ) فبهذا حصلت الفضيلة ابجتبائو سبحانو
ى ٍ ى ٍ ى ٌ ٍ ى ٍ ى ٍ ى ٍ ىٍ ي ٍ ى ى ٍ ي ٍ
ى
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 .
ً
كقد قاؿ تعاذل لنبيو ( فى ٍ ً
الر يس ًل )
صبىػىر أيكليوا الٍ ىعٍزـ ًم ىن ُّ
اص ٍرب ىك ىما ى
 كإ٭با أمره ابلصرب ألمور :
أوالً  :ألف ابلصرب ينتصر اإلنساف كما قاؿ  ( كاعلم أف النصر مع الصرب ) .
اثنياً  :أف الصرب فيو رفع للدرجات كتكفّب للسيئات .

ً
ً
صبىػيركا ىكىكانيوا ًَبايتًنىا
اثلثاً  :كابلصرب مع اليقْب تناؿ اإلمػػامػ ػ ػػة يف الدين كما قاؿ تعاذل ( ىك ىج ىعٍلنىا مٍنػ يه ٍم أىئ َّمةن يىػ ٍه يدك ىف ًأب ٍىم ًرىان لى َّما ى
ييوقًنيو ىف )
رابعاً  :كليكوف قدكة لغّبه .
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ٗ -أف هللا ينجي كينصر رسلو كأكلياءه كيهلك أعداءه .
َّ ً
ا٢بىيىاةً ُّ
اد ) .
ين ىآمنيوا ًيف ٍ
وـ األى ٍش ىه ي
قاؿ تعاذل ( إً َّان لىنى ي
الدنٍػيىا ىكيىػ ٍوىـ يػى يق ي
نصير ير يسلىنىا ىكالذ ى
َّ ً
ين ىآمنيوا ىكىكانيوا يىػتَّػ يقو ىف ) .
كقاؿ تعاذل ( ىكأى٪بىٍيػنىا الذ ى
ً
ً ً
ً
ًً
نت ًم ىن
نت يسٍب ىحانى ى
ك إًًٌين يك ي
ب يمغىاضبنا فىظى َّن أىف لَّن نػَّ ٍقد ىر ىعلىٍيو فىػنى ىادل ًيف الظُّلي ىمات أىف الَّ إًلىوى إًالَّ أى ى
كقاؿ تعاذل ( ىك ىذا النُّوف إذ ذَّ ىى ى
الظَّالً ًمْب  .فىاستجبػنا لىو كى٪بَّيػناه ًمن الٍغ ًم كىك ىذلً ً
ًً
ْب ) .
ٍى ىٍى ي ى ٍى ي ى ىٌ ى ى
ك نينجي الٍ يم ٍؤمن ى
ى
َُ -على الداعية أف يكوف ٨بلصان انصحان يف دعوتو لكي ينتفع الناس بدعوتو .
كمن النصح أال أيخذ على دعوتو كتعليمو ماالن أك عوضان .
ً
ىسأىلي يك ٍم ىعلىٍي ًو ىم ناال إً ٍف أ ٍ ً
اّللً ٍاآليىةى .
م إًَّال ىعلىى َّ
قاؿ نوح لقومو ( ىكىاي قىػ ٍوـ ىال أ ٍ
ىجر ى
اّللً ىك ىس ىبل يموي .
ات َّ
كىذا يى ىو ىشأٍ يف ُّ
صلى ىو ي
الر يس ًل ىعلىٍي ًه ٍم ى
ً
ًً
ىج ور فىػ يهو لى يك ٍم إً ٍف أ ٍ ً
اّللً ) .
م إًَّال ىعلىى َّ
ىجر ى
قاؿ تعاذل ىع ٍن نىبيٌنىا  ( قي ٍل ىما ىسأىلٍتي يك ٍم م ٍن أ ٍ ى
ًً
ً
ًً
ً
ًً ً ً
ْب ) .
ىكقىػ ٍولو فيو أىيٍ ن
ىج ور ىكىما أ ىىان م ىن الٍ يمتى ىكلٌف ى
ىسأىلي يك ٍم ىعلىٍيو م ٍن أ ٍ
ورةً ص» ( قي ٍل ىما أ ٍ
ضا ًيف آخ ًر « يس ى
ًً
ىجنرا فىػ يه ٍم ًم ٍن ىم ٍغىروـ يمثٍػ ىقليو ىف ) .
ىكقىػ ٍولو ًيف «الطُّوًر»  ،ىك «الٍ ىقلىًم» ( أ ٍىـ تى ٍسأى ي٥بيٍم أ ٍ
اف» ( قيل ما أىسأىلي يكم علىي ًو ًمن أىج ور إًَّال من ىشاء أى ٍف يػت ً
كقىػولًًو ًيف «الٍ يفرقى ً
َّخ ىذ إً ىذل ىربًًٌو ىسبً نيبل ) .
ٍ ى ٍ ٍ ىٍ ٍ ٍ
ىٍ ى ى
ىٍ
ٍ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ْب ) .
ىجنرا إً ٍف يى ىو إًَّال ذ ٍكىرل لٍل ىعالىم ى
ىسأىلي يك ٍم ىعلىٍيو أ ٍ
ىكقىػ ٍولو ًيف « ٍاألىنٍػ ىع ًاـ» ( قي ٍل ىال أ ٍ
ً
و
و
ً
ًً
ىجرا إً ٍف أ ٍ ً
م إًَّال ىعلىى الَّ ًذم فىطىىرًين ) .
ورةً يىود» ( ىاي قىػ ٍوـ ىال أ ٍ
ىكقىػ ٍولو ىع ٍن يىود ًيف « يس ى
ىجر ى
ىسأىلي يك ٍم ىعلىٍيو أ ٍ ن
و
ًً
ًً
ود  ،كصالً وح  ،كلي و
وط  ،ك يش ىعٍي و
ىج ور
ُّعىر ًاء» ىع ٍن ني و
ب ىعلىٍي ًه ٍم ىك ىعلىى نىبًيًٌنىا َّ
الص ىبلةي ىك َّ
ىسأىلي يك ٍم ىعلىٍيو م ٍن أ ٍ
الس ىبل يـ ( ىكىما أ ٍ
وح  ،ىكيى ى ى
ىكقىػ ٍولو ًيف «الش ى
ى
ى
ً
إً ٍف أ ٍ ً
ْب ) .
ب الٍ ىعالىم ى
م إًَّال ىعلىى ىر ًٌ
ىجر ى
ً
ً
ىجنرا ) .
ىكقىػ ٍولًًو تىػ ىع ى
ورةً ًيف «يس» ( اتَّبً يعوا الٍ يمٍر ىسل ى
ْب اتَّبً يعوا ىم ٍن ىال يى ٍسأىلي يك ٍم أ ٍ
اذل ىع ٍن ير يس ًل الٍ ىقٍريىة الٍ ىم ٍذ يك ى
ً
ت الٍ ىك ًرٲب ًة  :أ َّ ً
كيػ ٍؤخ يذ ًمن ى ًذهً ٍاآلاي ً
َّاان ًم ٍن ىغ ًٍّب
ب ىعلىى أىتٍػبى ًاع ُّ
الر يس ًل ًم ىن الٍ يعلى ىماء ىك ىغ ًٍّبًى ٍم أى ٍف يىػٍب يذليوا ىما ًعٍن ىد يى ٍم ًم ىن الٍعًٍل ًم ى٦ب ن
ى
ىي ى ٍ ى
ى
ىف الٍ ىواج ى
ً
ً
ىخ يذ ٍاألي ٍجرةً ىعلىى تىػ ٍعلًي ًم كًتى ً
ىخ ًذ ًع ىو و
ا٢بىىرًاـ .
ا٢بىىبل ًؿ ىك ٍ
اذل  ،ىكىال ىعلىى تىػ ٍعلًي ًم الٍ ىع ىقائً ًد ىك ٍ
اب َّ
اّللً تىػ ىع ى
ض ىعلىى ذىل ى
ك  ،ىكأىنَّوي ىال يىػٍنػبىغي أ ٍ
أٍ
ى
ُُ -أف مصاحبة ا٤بؤمنْب ال تفيد إذا دل يكن ا٤بصاحب مؤمنان .
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َّ ِ
( وإِ َىل َع ٍ
اؿ َاي قَػ ْوِـ ا ْعبُ ُدواْ َّ
ين َك َف ُرواْ ِمن قَػ ْوِم ِو إَِّ
اَّللَ َما لَ ُكم ِّم ْن إِلَ ٍو غَْيػ ُرهُ أَفَالَ تَػتَّػ ُقو َف (٘ )ٙقَ َ
اى ْم ُىوداً قَ َ
اد أ َ
َخ ُ
َ
اؿ ال َْمألُ الذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
اىةٌ َولَك ِِّن َر ُس ٌ
ني ( )ٙٚأُبَػلّغُ ُك ْم
ني ( )ٙٙقَ َ
لَنَػ َر َ
اىة ِوإِ ََّّ لَنََُّن َ
س ِّب َس َف َ
اؾ ِِف َس َف َ
ب ال َْعالَم َ
وؿ ّمن َّر ِّ
ُّك م َن الْ َكاذبِ َ
اؿ َاي قَػ ْوـ لَْي َ
االت رِّب وأ َََّْ لَ ُكم ََّ ِ ِ
ني ( )ٙٛأَو َع َِببػتُم أَف جاء ُكم ِذ ْكر ِمن َّربِ ُكم َعلَى رج ٍل ِمن ُكم لِي ِ
ِرس ِ
نذ َرُك ْم َواذ ُك ُرواْ إِ ْذ َج َعلَ ُك ْم
ص ٌح أَم ٌ
َُ ّ ْ ُ
َ
َ ْ ْ َ ْ ٌ ّ ّ ْ
ْ
َّ َ
ِ
ِ
اَّلل لَعلَّ ُكم تُػ ْفلِحو َف ( )ٜٙقَالُواْ أ ِ
َج ْئػتَػنَا لِنَػ ْعبُ َد َّ
وح َوَزا َد ُك ْم ِِف ْ
اَّللَ َو ْح َدهُ َونَ َذ َر
ُخلَ َفاء ِمن بَػ ْع ِد قَػ ْوـ نُ ٍ
اخلَل ِْق بَ ْسطَةً فَاذْ ُك ُرواْ آالء َّ َ ْ ُ
نت ِمن َّ ِ ِ
ضب أ ََُتَ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ادلُونَِِن ِِف
ني (ٓ )ٚقَ َ
الصادق َ
س َوغَ َ ٌ
َما َكا َف يَػ ْعبُ ُد َ
آاب ُؤََّ فَأْتنَا ِبَا تَع ُد ََّ إِف ُك َ َ
اؿ قَ ْد َوقَ َع َعلَْي ُكم ّمن َّربّ ُك ْم ِر ْج ٌ
ِ
ََساء ََسَّيػتموىا أَنتم وآِبؤُكم َّما نَػ َّز َؿ َّ ِ ِ
ِ
ٍ ِ
َّ ِ
ين َم َعوُ بَِر ْٓتَ ٍة
ين (ٔ )ٚفَأَصلَْيػنَاهُ َوالذ َ
اَّللُ هبَا من ُس ْلطَاف فَانتََّ ُرواْ إِِّين َم َع ُكم ّم َن ال ُْمنتََّ ِر َ
أ َْ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ني (ٕ. ) )ٚ
ين َك َّذبُواْ ِِب َايتِنَا َوَما َكانُواْ ُم ْؤمنِ َ
ّمنَّا َوقَطَ ْعنَا َداب َر الذ َ
[ األعراؼ . ] ِٕ -ٔٓ :
----------( وإِ َىل َع ٍ
ىودا.
اد أ َ
َخ ُ
نوحا ،كذلك أرسلنا إذل عاد أخاىم ن
َ
اى ْم ُىوداً ) يقوؿ تعاذل :ككما أرسلنا إذل قوـ نوح ن
ص هللا خربىا على ىذه ً
ائد عظيمةن ( لىىق ٍد ىكا ىف ًيف قى ً
ص ًهم ًعٍبػرةه ًٌأليكًرل األىلٍب ً
اب )
األمة
لتستفيد من ذلك فو ى
ى
ى
ى
ص ٍ ى ٍ
األمم يىػ يق ُّ ي ى
 كىذه ي
عذاب هللاً
ينزؿ هبم ًمثٍل ما نىػزىؿ أبكلئك من الٍمثيبلى ً
للرسل ا١باحدك ىف ً
ً
ً
فيخاؼ ا٤بكذبو ىف ً
ا٤بستأصل
ت ،كمن
َبايت هللاً أف ى
ي
ي ى
ى
ً
ً
كآداب الدعاةً إذل هللاً يف لًينً ًهم ك ىعطٍ ًف ًهم ،كلً ً
ً ً
ً
ْب ىكبلىًم ًه ٍم ،ككرـ ٨باطبتًهم،
اآلداب،
الناس
ي
ى
ٍ ى
ٍى
ا٤بتصل بعذاب النار ،ككذلك يػي ىعلٌ يم ى
ً
كعدـ ً
بذاءهتم ك ً
ً
ً
نوح لى َّما قالوا لو ( إً َّان لىنىػر ىاؾ ًيف ى و ً و
يعلم أهنم ىم
كبلمهم
بكبلـ ا١باىلْب؛ ىذا ُّ
نيب هللا ه
ضبلىؿ ُّمبْب ) ىو ي
ى
بعيب أنت تعلم أنو فيو ىو ،كأنك أنت ب ًرم منو ىذا ٩با ً
ً
كيلمزؾ و
يستدعي
الضالو ىف ،كأنو ىو ا٤بهتدم ،كالذم يىعًيبي ى
ك ي
ى ى ه
ى ي
الرد العنيف ،فػنًيب هللاً نوح دل يػقل ٥بم شيئا من ذلك ،كدل يػرَّد عليهم رِّدا عنيفا ،كإ٭با رَّد أب ً
كرـ
الكبلـ
الشديد ،ك َّ
ن
ى
ن
ى ىى ُّ
الغضب ،ك ى
ى
ى
ى
ه ىي ٍ
ىي
ً
ً
ً
ً
ً
العبارةً ،ك ً
ضبلىلىةه ىكلىك ًٌِب ىر يس ه
ْب ) فلم يىػ يق ٍل :أنتم ىم الكفرةي الفجرةي
ألطف ٌ
س ًيب ى
ب الٍ ىعالىم ى
وؿ ٌمن َّر ًٌ
الرد ،فقاؿ ( ىاي قىػ ٍوـ لىٍي ى
ً ً
ً ً
ً
ً
ا٤بتبع آلَث ًر ً
ي
الرسل إذا قىابىػلىوي
تعليم من هللا ٣بلقو أف الداع ىي ى
الضبلَّ يؿ ،كدل يقذع فيهم بلسانو ،بل ابلعبارات اللطيفة اللينة ،كىذا ه
ً
ً
ً
ً
ً
ابلقبيح أنو ال يقابلهم إال ً
ً
ابلقوؿ اللًٌَّ ً
اللطيف ،كا٢بكمة كا٤بوعظة ا٢بسنة ،كما ىي
ْب
اللساف ىك ىعابيوهي كتكلموا لو
ا١بهلةي ببذاءة
ً
ً
عادةي ً
خطاابهتم أل ىي٩بً ًه ٍم.
الرسل يف
الع ىمد يف الرب،
 كعاد قبيلة عظيمة  ،كىؤالء ىم عاد األكذل ،الذين ذكرىم هللا  ،كىم أكالد عاد بن إرـ الذين كانوا أيككف إذل ى
ات الٍعًم ًاد * الًٍَّب ىدل ٱبيٍلىق ًمثٍػليها ًيف الٍبً ً
ك بًع واد * إًرـ ىذ ً
بلد ) كذلك لشدة أبسهم كقوهتم،
كما قاؿ تعاذل ( أىىدلٍ تىػىر ىكٍي ى
ٍ ٍ ى
ىى
ف فىػ ىع ىل ىربُّ ى ى
ى
ىف َّ ً
األر ً
ىش ُّد ًمنَّا قيػ َّوةن أ ىىكىدلٍ يىػىرٍكا أ َّ
ىش ُّد
ض بًغى ًٍّب ٍ
اّللى الَّذم ىخلى ىق يه ٍم يى ىو أ ى
ا٢بى ًٌق ىكقىاليوا ىم ٍن أ ى
كما قاؿ تعاذل ( فىأىَّما ىع ه
اد فى ٍ
استى ٍكبىػيركا ًيف ٍ
ًمٍنػ يه ٍم قػي َّوةن ىكىكانيوا ًَب ىايتًنىا ىٍٯب ىح يدك ىف )
كقد كانت مساكنهم ابليمن ابألحقاؼ ،كىي جباؿ الرمل.
قاؿ تعاذل ( كاذٍ يكر أىخا ع واد إً ٍذ أىنٍ ىذر قىػومو ًابٍأل ً
اؼ كقى ٍد خلى ً
ت النُّ يذر ًم ٍن بىػ ٍ ً
اّللى ) .
ْب يى ىديٍ ًو ىكًم ٍن ىخٍل ًف ًو أَّىال تىػ ٍعبي يدكا إًَّال َّ
ى ٍ ى ى
ىح ىق ى ى
ى ٍىي ٍ
ي
قاؿ ابن كثّب  :ىذا فيو فائدة أف مساكنهم كانت ابليمن ،كأف ىودا عليو السبلـ ،دفن ىناؾ ،كقد كاف من أشرؼ قومو نسبا؛
ألف الرسل [صلوات هللا عليهم إ٭با يبعثهم هللا من أفضل القبائل كأشرفهم ،كلكن كاف قومو كما يش ٌدد خلقهم يش ًٌدد على قلوهبم،
ككانوا من أشد األمم تكذيبا للحق؛ ك٥بذا دعاىم ىود ،عليو السبلـ ،إذل عبادة هللا كحده ال شريك لو ،كإذل طاعتو كتقواه.
 قولو تعاذل ( أخا عاد ) أم  :أخاىم يف النسب ال يف الدين خبلفان ٤بن زعم أف أصلو ليس منهم .
 قاؿ الرازي  :اتفقوا على أف ىودان ما كاف أخان ٥بم يف الدين.
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 كالسر يف التعبّب ابألخوة ٥بم  :ليزداد التشنيع عليهم  ،ألنو منهم يعلموف صدقو كثقتو كشرفو .
 قاؿ اآللوسي :كحكمة كوف النيب يبعث إذل القوـ منهم أهنم أفهم لقولو من قوؿ غّبه كأعرؼ ٕبالو يف صدقو كأمانتو كشرؼ
أصلو.

اؿ َاي قَػ ْوِـ ا ْعبُ ُدواْ َّ
اَّللَ َما لَ ُكم ِّم ْن إِلَ ٍو غَْيػ ُرهُ ) كل دعوات الرسل ىي مضموف ( ال إلو إال هللا ) الٍب قاـ عليها أمر السماكات
( قَ َ
كاألرض  ،كخلقت من أجلها ا١بنة كالنار  ،ك٥بذا كل رسوؿ يبدأ قومو ابلدعاء إليها ( ىما لى يكم ًٌم ٍن إًلىوو ىغٍيػيرهي ) أم  :ليس لكم
معبود يستحق منكم العبادة غّبه  ،ألنو ا٣بالق الرازؽ ا٤بدبر .

( أَفَالَ تَػتَّػ ُقو َف ) أم  :أفبل ٚبافوف عذاب هللا فتبتعدكا عن طريق الشرؾ كالضبلؿ لتنجوا من عقابو.

قاؿ أبو حياف :كيف قولو ( أىفىبل تىػتَّػ يقو ىف ) استعطاؼ كٙبضيض على ٙبصيل التقول  ،ك٤با كاف ما حل بقوـ نوح من أمر الطوفاف
ذاب يىػ ٍووـ ىع ًظي وم ككاقعة ىود كانت مسبوقة بواقعة نوح كعهد الناس
كاقعة دل يظهر يف العادل مثلها قاؿ ٥بم :إًًٌين أ ي
ىخاؼ ىعلىٍي يك ٍم ىع ى
قريب هبا فاكتفى ىود بقولو ٥بم :أىفىبل تىػتَّػ يقو ىف .كا٤بعُب تعرفوف أف قوـ نوح ٤با دل يتقوا هللا كعبدكا غّبه حل هبم ذلك العذاب الذم
اشتهر خربه يف الدنيا ،فقولو :أىفىبل تىػتَّػ يقو ىف إشارة إذل التخويف بتلك الواقعة ا٤بشهورة .
َّ ِ
ين َك َف ُرواْ ِمن قَػ ْوِم ِو ) -كا٤بؤل ىم :ا١بمهور كالسادة كالقادة منهم -
( قَ َ
اؿ ال َْمألُ الذ َ
اؾ ِِف س َفاى ٍة ِوإِ ََّّ لَنَُّن َ ِ
ِ
ني ) أم :يف ضبللة حيث دعوتنا إذل ترؾ عبادة األصناـ ،كاإلقباؿ إذل عبادة هللا
َ
( إِ ََّّ لَنَػ َر َ َ َ
ُّك م َن الْ َكاذبِ َ
ً
ً
اب )
ىج ىع ىل اآل٥بىةى إً ى٥بنا ىكاح ندا إً َّف ىى ىذا لى ىش ٍيءه يع ىج ه
كحده ال شريك لو كما تعجب ا٤بؤل من قريش من الدعوة إذل إلو كاحد فقالوا ( أ ى
ً ً ً ً
ضبلىوؿ)
فقوـ و
نوح قالوا لو (إً َّان لىنىػىر ىاؾ ًيف ى
 كاف ىرُّد الكفا ًر يمتى ىشاهبنا لتى ىشابيو قلوهبم يف الكف ًر ،كما قاؿ تعاذل (تى ىشابىػ ىه ٍ
ت قيػليوبػي يه ٍم) ي
ً
كقوـ ىود قالوا لو ( إً َّان لىنىػر ىاؾ ًيف س ىفاى وة ) كالسفاىةي( :فىػعالة) من َّ ً
ً ً
الطيش،
ى ى
أصل السفو يف لغة العرب ىو :ا٣بفةي ك ي
ى
ى
الس ىفو ،ك ي
و
ً
ً
سفها .
ُّ
العرب ن
فكل شيء خفيف طائش تي ىس ٌميو ي
ً
االصطبلح ا٤بشهوًر :ىي خفةي ً
مضاره من
ا٢بًٍل ًمٕ ،بيث يكو يف السفيوي ال يهتدم إذل
العقل
كىو يف
ً
كطيش ٍ
يعرؼ َّ
مصا٢بو ،كال ي
ي
الضار كالناف ًع ،كال ا٢بس ًن كالى ً ًً ً ً
ً
ً
ً
ً
بْب ًٌ
ٲبيز ى
مصا٢بو ،ال ي
ٯبب التحجّبي
القبيح ٣بفَّة عقلو كطيشو كعدـ رجاحتو  ،كلذا كاف السفيوي ي
ً
ً
ظ لو مالىو .
رل ٰبف ي
كج ٍع يل مالو ى
عليو ،ى
ٙبت يى ىد ٍم ىك وٌ
ض ًآ٥بىتًنىا بً يس ىووء ) .
 كيف موضع آخر ذكر هللا عنهم أهنم قالوا ( إًف نػَّ يق ي
وؿ إًالَّ ٍاعتىػىر ىاؾ بػى ٍع ي
 كالسخرية كاالستهزاء سنة ماضية من قًبل أعداء اإلسبلـ ألىلو  ،فقد سخر كاستهزأ ابألنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ .
قاؿ تعاذل ( اي حسرةن ىعلىى الٍعًب ًاد ما أيٍتًي ًهم ًمن رس و
وؿ إًَّال ىكانيوا بًًو يى ٍستىػ ٍه ًزئيو ىف ) .
ى ى ى ٍ ٍ ىي
ى ى ٍى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ك فى ىح ى ً َّ
ين ىسخيركا مٍنػ يه ٍم ىما ىكانيوا بًو يى ٍستىػ ٍه ًزئيو ىف ) .
استيػ ٍه ًز ى
ئ بًير يس ول م ٍن قىػٍبل ى
كقاؿ تعاذل ( ىكلىىقد ٍ
اؽ ابلذ ى
اّلل علىي ًو كسلَّم  -كأىنػَّهم ح ى ًً
ً
اب بًسبى ً
اذل ًيف ىى ًذهً ٍاآليىًة الٍ ىك ًرٲبىًة  :أ َّ
ب
ذى ىكىر تىػ ىع ى
َّار ا ٍستىػ ٍهىزءيكا بير يس ول قىػٍب ىل نىبًيًٌنىا  -ى
صلَّى َّي ى ٍ ى ى ى ى ي ٍ ى
ىف الٍ يكف ى
اؽ هب يم الٍ ىع ىذ ي ى
اب الَّ ًذم أيىلً يكوا بًًو  ،كلى ًكنَّو فى َّ ً ً ً
ً
ً
ك ًمن مو ً
ً
استً ٍهزائً ًهم  ،كىال ىكٍي ًفيَّةى الٍع ىذ ً
اض ىع يمتىػ ىع ًٌد ىدةو ً ،يف
ذىل ى
ٍ
ك  ،ىكىدلٍ يػي ىف ٌ
ى ي
ى
ص ٍل يىنىا ىكٍيفيَّةى ٍ ى ٍ ى
ص ىل ىكث نّبا م ٍن ذىل ى ٍ ى ى
ً
ود كقىػوًم ًو  ،ك ً
و
ًً
ًذ ٍك ًر ني و ً ً
و
وط كقىػ ٍوًم ًو  ،ك يش ىعٍي و
ك.
ب ىكقىػ ٍوًم ًو  ،إً ىذل ىغ ًٍّب ىذل ى
وح ىكقىػ ٍومو  ،ىكيى ى ٍ ى ى
ى
صال وح ىكقىػ ٍومو  ،ىكلي ى
ً
ً
َّارا ) .
استً ٍهىزائً ًه ٍم بًني و
ت نىبًيِّا صٍر ى
وح قىػ ٍوي٥بيٍم لىوي ( بػى ٍع ىد أى ٍف يكٍن ى
فىم ىن ٍ
ت ى٪ب ن
وح ( إً ٍف تى ٍس ىخيركا ًمنَّا فىًإ َّان نى ٍس ىخير ًمٍن يك ٍم ىك ىما تى ٍس ىخيرك ىف ) .
اذل ىع ٍن ني و
ىكقى ٍد قى ى
اؿ َّ
اّللي تىػ ىع ى
اؽ هبًًم بًىقولًًو ( فىأىخ ىذىم الطُّوفىا يف كىم ظىالًمو ىف )  ،كأىمثىا ى٥با ًمن ٍاآلاي ً
ت.
ىٍ ى ى ى
ىكذى ىكىر ىما ىح ى ٍ ٍ
ىيٍ ي
ى يي
وؿ إًَّال اعتػر ىاؾ بػعض ًآ٥بتًنا بًس و
كًمن استًهزائً ًهم ًهب و
وء ) .
اّللي ىعٍنػ يه ٍم ًم ٍن قىػ ٍو٥بًً ٍم ( إً ٍف نػى يق ي
ود ىما ذى ىكىرهي َّ
ى ى ٍ ٍى ٍ ي
ٍى ى ى ٍ ي ى ى ي
ً
ً
ً
ً
ً
و
ًً
ك ٍاآليىةى ) .
ود ىما جٍئػتىػنىا بًبىػيًٌنىة ىكىما ىٍ٫ب ين بًتىا ًركي آ٥بىتنىا ىع ٍن قىػ ٍول ى
ىكقىػ ٍولو ىعٍنػ يه ٍم أىيٍ ن
ضا ( قىاليوا ىاي يى ي
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الريح الٍع ًقيم  ، ) ..كأىمثىا ى٥با ًمن ٍاآلاي ً
ً ً ًً
كذى ىكر ما ح ى ًً ً
ً ً
ت.
ىٍ ى ى ى
ى ى ى ى
اؽ هب ٍم م ىن الٍ ىع ىذاب يف قىػ ٍولو ( أ ٍىر ىسٍلنىا ىعلىٍيه يم ٌ ى ى ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
كًمن ً
ً
ً
ً
ً
ْب ) .
يما ذى ىكىر َّ
ت م ىن الٍ يمٍر ىسل ى
صال يح ائٍتنىا ٗبىا تىع يد ىان إ ٍف يكٍن ى
ى ى ٍ
است ٍهىزائه ٍم ب ى
اّللي ىعٍنػ يه ٍم ( ىاي ى
صال وح قىػ ٍوي٥بيٍم ف ى
ً
ً
ً
ً
اؽ هبًً ٍم بًىق ٍول ًو ( كأ ى ً َّ
ىصبى يحوا ًيف
ين ظىلى يموا َّ
ت فينىا ىمٍر يج ِّوا قىػٍب ىل ىى ىذا  ) ..ىكذى ىكىر ىما ىح ى
الصٍي ىحةي فىأ ٍ
صال يح قى ٍد يكٍن ى
ىكقىػ ٍوي٥بيٍم ( ىاي ى
ىخ ىذت الذ ى
ى
ًداي ًرًىم ج ًاٜبًْب ) كىٍ٫ب ًوىا ًمن ٍاآلاي ً
ت.
ى ٍ ى ى ى ى ى ى
ً
اّلل عٍنػهم ( فىما ىكا ىف جواب قىػوًم ًو إًَّال أى ٍف قىاليوا أىخ ًرجوا ى و ً ً
كًمن ً ً ً ً و
آؿ ليوط م ٍن قىػٍريىت يك ٍم  ) ...ىكقىػ ٍوي٥بيٍم لىوي
ى ى ٍ
ٍ ي
ىى ى ٍ
يما ىح ىكى َّي ى ي ٍ ى
است ٍهىزائه ٍم بليوط قىػ ٍوي٥بيٍم ف ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ًً
ً
ً
ً
اؽ هب ٍم بًىق ٍولو ( فى ىج ىعٍلنىا ىعاليىػ ىها ىسافلى ىها ىكأ ٍىمطىٍرىان ىعلىٍي ًه ٍم ح ىج ىارنة م ٍن
ْب ) ىكذى ىكىر ىما ىح ى
أىيٍ ن
ضا ( لىئ ٍن ىدلٍ تىػٍنػتىو ىاي ليو يط لىتى يكونى َّن م ىن الٍ يم ٍخىرج ى
ًس ًج ويل ) كىٍ٫ب ًوىا ًمن ٍاآلاي ً
ت.
ٌ ى ى ى ى
ً
ً
ً
كًمن ٍ ً ً ً ً و
ك
ب ىما نػى ٍف ىقوي ىكثً نّبا ٩بَّا تىػ يق ي
يما ىح ىكى َّ
ضعًي نفا ىكلىٍوىال ىرٍىطي ى
وؿ ىكإً َّان لىنىػىر ىاؾ فينىا ى
است ٍهىزائه ٍم ب يش ىعٍيب قىػ ٍوي٥بيٍم ف ى
ى ى
اّللي ىعٍنػ يه ٍم ( قىاليوا ىاي يش ىعٍي ي
و
ً
ً
ً
ً
ً
ًً
ً
اب يىػ ٍوـ ىعظي وم ) ىكىٍ٫ب ًوىىا م ىن
لىىرٝبىٍنى ى
ت ىعلىٍيػنىا بً ىع ًزي وز ) ىكذى ىكىر ىما ىح ى
اؾ ىكىما أىنٍ ى
اؽ هب ٍم بًىق ٍولو ( فىأ ى
اب يىػ ٍوـ الظُّلَّة إًنَّوي ىكا ىف ىع ىذ ى
ىخ ىذ يى ٍم ىع ىذ ي
ٍاآلاي ً
ت.
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
و
َّ
اص ٍوا بًو بى ٍل يى ٍم قىػ ٍوهـ طىا يغو ىف ) .
قاؿ تعاذل ( ىك ىذل ى
ين م ٍن قىػٍبل ًه ٍم م ٍن ىر يسوؿ إًَّال قىاليوا ىساحهر أ ٍىك ىٍ٦بنيو هف  .أىتىػ ىو ى
ك ىما أىتىى الذ ى
اؿ اي قَػوِـ لَيس ِّب س َفاىةٌ ولَ ِك ِِن رس ٌ ِ
ني ) أم :ليست كما تزعموف ،بل جئتكم اب٢بق من هللا الذم خلق
ب ال َْعالَ ِم َ
وؿ ّمن َّر ِّ
( قَ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ّ َ ُ
كل شيء ،فهو رب كل شيء كمليكو .

ً
اىةه ) فهو دل يقابل سفاىتهم ابلسفاىة بل قابلها اب٢بلم كاإلغضاء كدل يزد
 قاؿ الرازي  :قولو تعاذل ( قى ى
س ًيب ىس ىف ى
اؿ ىاي قىػ ٍوـ لىٍي ى
اىةه ) كذلك يدؿ على أف ترؾ االنتقاـ أكذل كما قاؿ ( ىكإً ىذا ىمُّركاٍ ًابللَّ ٍغ ًو ىمُّركاٍ كًرامان ) .
س ًيب ىس ىف ى
على قولو ( لىٍي ى
 وقاؿ ابن اجلوزي  ( :قاؿ اي قوـ ليس يب ىسفاىة ) ىذا موضع أدب للخلق يف حسن ا٤بخاطبة  ،فانو دفع ما سبُّوه بو من
السفاىة بنفيو فقط .
االت رِّب وأ َََّْ لَ ُكم ََّ ِ ِ
( أُبػلِّغُ ُكم ِرس ِ
ني ) كىذه الصفات الٍب يتصف هبا الرسل الببلغة كالنصح كاألمانة.
ص ٌح أَم ٌ
َ ْ َ
ْ
َّ َ
التبيليغ  :؟؟؟

 كىكذا األنبياء إ٭با عليهم الببلغ كاإلنذار كما قاؿ تعاذل عن نبيو دمحم  أنو قاؿ ( إ ٍف أ ىىان إًَّال نى ًذ هير ىكبى ًش هّب لًىق ٍووـ يػي ٍؤًمنيو ىف )
اّللً
كقاؿ تعاذل ( قيل اي أىيػُّها النَّاس إًَّ٭بىا أ ىىان لى يكم نى ًذير مبًْب )  .كقاؿ تعاذل ( كقىاليوا لىوال أينٍ ًزىؿ علىي ًو آاي ً ً
ايت ًعٍن ىد َّ
ىٍ ى ه
ٍ ه ي ه
ت م ٍن ىربًٌو قي ٍل إًَّ٭بىا ٍاآل ي
ٍى ى
ٍ
ى
ي
اب ش ًد و
ً
ً
يد ) .
ْب يى ىد ٍم ىع ىذ و ى
ىكإًَّ٭بىا أ ىىان نىذ هير يمبً ه
ْب )  .كقاؿ تعاذل ( إً ٍف يى ىو إًَّال نىذ هير لى يك ٍم بىػ ٍ ى
ًً
و
الغش
العرب
 النصح  :كىو عدـ الغش كا٣بداع  ،كيك ُّل
الناصح :ىو السادلي من ٝبي ًع ًٌ
خالص ال شائبةى فيو يي ىس ٌميو ي
ن
(انصحا) ك ي
ك ً
ا٣بديعة.
 أمْب  :ال أكذب فيما أقوؿ لكم .
ً
ً
ىجرا إً ٍف أ ٍ ً
م إًالَّ
كمن النصح أف ال أيخذ على دعوتو أجران  ،ك٥بذا قاؿ تعاذل عن ىود يف موضع آخر ( ىاي قىػ ٍوـ ال أ ٍ
ىجر ى
ىسأىلي يك ٍم ىعلىٍيو أ ٍ ن
ىعلىى الَّ ًذم فىطىىرًين أىفىبلى تىػ ٍع ًقليو ىف ) .
ً
ً
ىجنرا ٍاآليىة ) .
قاؿ تىػ ىع ى
ورةً ًيف «يس» ( اتَّبً يعوا الٍ يمٍر ىسل ى
ْب اتَّبً يعوا ىم ٍن ىال يى ٍسأىلي يك ٍم أ ٍ
اذل ىع ٍن ير يس ًل الٍ ىقٍريىة الٍ ىم ٍذ يك ى

لرد قو٥بم لو ( لنظنٌك من الكاذبْب ) أل ٌف األمْب ىو
 قاؿ ابن عا ور  :كأيتبع ( انصح ) بػ ( آمْب ) كىو ا٤بوصوؼ ابألمانة ٌ
حق لغّبه  ،كٛبنعو من إضاعتو  ،أك جعلو
ا٤بوصوؼ ابألمانة  ،كاألمانة حالة يف اإلنساف تبعثو على حفظ ما ٯبب عليو من ٌ
لنفع نفسو  ،كض ٌدىا ا٣بيانة.
أعز أكصاؼ البشر  ،كىي من أخبلؽ ا٤بسلمْب  ،كيف ا٢بديث ( الى إٲبىا ىف لً ىم ٍن الى أماف لو ) كيف ا٢بديث ( إ ٌف
كاألمانةي من ٌ
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السنَّة مثٌ قاؿ يىناـ الرجل النٌومة فتقبض األمانة من قلبو إذل
الرجاؿ مث ىعلً يموا من القرآف مثٌ ىعلً يموا من ُّ
األمانة نزلت يف جذر قلوب ٌ
مثقاؿ حبٌة من ىخ ٍرىد وؿ من
أجلىده كما يف قلبو ي
للرجل ما ٍ
أع ىقلو كما أظرفو كما ٍ
أف قاؿ فيقاؿ  :إ ٌف يف بِب فبلف ىر يجبلن أمينان كيقاؿ ٌ
إٲباف ) ف ىذ ىكر اإلٲباف يف موضع األمانة.
( أَو َع َِببػتُم أَف جاء ُكم ِذ ْكر ِمن َّربِ ُكم َعلَى رج ٍل ِمن ُكم لِي ِ
نذ َرُك ْم ) أم :ال تعجبوا أف بعث هللا إليكم رسوال من أنفسكم لينذركم
َُ ّ ْ ُ
َ ْ ْ َ ْ ٌ ّ ّ ْ
أايـ هللا كلقاءه ،بل اٞبدكا هللا على ذاكم .
ً ً
ٰبذركم عاقبةى ما أنتم عليو من الكفر كا٤بعاصي .
 قاؿ أبو السعود  :قولو تعاذل ( ليينذ ىريك ٍم ) أم  :ى
وح ) أم :كاذكركا نعمة هللا عليكم إذ جعلكم من ذرية نوح ،الذم أىلك هللا أىل
( َواذ ُك ُرواْ إِ ْذ َج َعلَ ُك ْم ُخلَ َفاء ِمن بَػ ْع ِد قَػ ْوِـ نُ ٍ
األرض بدعوتو٤ ،با خالفوه ككذبوه .
من عليهم أبف جعلهم يس َّكاف األرض بعد قوـ نوح.
 قاؿ القرطيب ٌ :
 وقاؿ ابن اجلوزي َّ :
أىلك من كاف قبلهم  ،كأسكنهم مساكنهم.
ذكرىم النعمة حيث ى
( َوَزا َد ُك ْم ِِف ْ
اخلَل ِْق بَ ْسطَةً ) أم :زاد طولكم على الناس بسطة ،أم :جعلكم أطوؿ من أبناء جنسكم ،كما قاؿ تعاذل :يف قصة
ا١بً ٍسم ) .
طالوت ( ىكىز ىادهي بى ٍسطىةن ًيف الٍعًٍل ًم ىك ٍ
ً
ً
الناس يف ً
ا٤بعُب :ىزا ىد يك ٍم يف ً
أجسامكم بسطةن  ،أم :زايدةن على ىخٍل ًق ً
األبداف
الطوؿ ىك ًعظىًم
خلق
 كالبس ي
ط :أصليو الزايدةي .ك ى
ً
ً
قوؿ ً
قوؿ ىم ٍن
بعض
اّللً  ،كما أييت ي
كقوهتا كبدانتًها  ،ي
نقهرىم قوةن كلو قوةى َّ
العلماء :إهنم  -قىػبَّ ىح يه يم َّ
اّللي  -زعموا أنو ال ي
ٲبكن أف ى
ً
استى ٍكبىػيركا ًيف ٍاأل ٍىر ً
ىش ُّد ًمنَّا قػي َّوةن ) ىم ٍن ىو الذم يكو يف َّ
ض بًغى ًٍّب ٍ
أشد منا قوةن
ا٢بى ًٌق ىكقىاليوا ىم ٍن أ ى
قاؿ بذلك يف قولو ( فىأ َّىما ىع ه
اد فى ٍ
اّللى الذم خلقهم ىو ُّ
العقيم علموا أهنم
ْب أف َّ
حٌب يقهران؟ مث إف َّ
ه
ضعاؼ غايةى
اّللى بىػ َّ ى
أرسل عليهم الر ى
يح ى
أشد منهم قونة .ىكلى َّما ى
ً
ا٣بىٍل ًق بى ٍسطىةن ) .
معُب قولًو ( ىكىزا ىد يك ٍم ًيف ٍ
الضعف إذا جاءهتم قوةي ىر ًٌ
ب العا٤بْب الٍب يهلكهم هبا كيسلطها عليهم ،كىذا ى
 قاؿ ِف الوسيط  :أم زادكم يف ا٤بخلوقات بسطة كسعة يف ا٤بلك كا٢بضارة ،أك زادكم بسطة يف قوة أبدانكم كضخامة
أجسامكم  ،كمن حق ىذا االستخبلؼ كتلك القوة  ،أف تقاببل ابلشكر هلل رب العا٤بْب.
كقد ذكر بعض ا٤بفسرين ركاايت تتعلق بضخامة أجساـ قوـ ىود كقوهتم كىي ركاايت ضعيفة ال يعتد هبا ،كلذا أضربنا عنها،
ً
ً
ين )
كيكفينا أف القرآف الكرمي قد أشار إذل قوهتم كجربكهتم بدكف تفصيل لذلك كما يف قولو تعاذل ( ىكإذا بىطى ٍشتي ٍم بىطى ٍشتي ٍم ىجبَّار ى
جاز ى٬بٍ ول خا ًكيىة ) .
َّه ٍم أ ٍىع ي
ككما يف قولو ( ىكأىنػ ي
( فَاذْ ُكرواْ آالء َِّ
اَّلل ) أم :فاذكركا نعم هللا كاشكركىا لو لعلكم تفوزكف ٗبا أعده للشاكرين من إدامتها عليهم كزايدهتا ٥بم ،كلن
ُ
تكونوا كذلك إال بعبادتكم لو كحده -عز كجل.-

 من الصحة كالعافية كقوة األبداف  ،كما يسر ٥بم من األرزاؽ كالرفاىية يف الدنيا .
ً
ً
ً
ً
ْب
استىػ ٍغ ًفيركاٍ ىربَّ يك ٍم يمثَّ تيوبيواٍ إًلىٍي ًو يػيٍرًس ًل َّ
الس ىماء ىعلىٍي يكم ٌم ٍد ىر نارا ىكيىًزٍد يك ٍم قيػ َّوةن إً ىذل قيػ َّوت يك ٍم ىكالى تىػتىػ ىولٍَّواٍ يٍ٦ب ًرم ى
 ك٩بن قاؿ ٥بم أيضان ( ىكىاي قىػ ٍوـ ٍ
اّللً ) عمومان  ،ابللساف ثناء كٞبدان  ،كابلقلب اعَبافان كإقراران  ،كابألركاف بصرفها يف طاعة هللا .
) قولو تعاذل ( فىاذٍ يكيركاٍ آالء َّ
أم  :اذكركا ابللساف كابلقلب كا١بوارح  ،نعمة هللا عليكم حٌب تقوموا بشكرىا  ،فإف الغفلة عن ذكر النعم سبب لعدـ الشكر .
وذكرىم ابلنعم ألمرين :
األوؿ  :أف كثرة النعم توجب عظم ا٤بعصية فذكرىم تلك النعم لكي ٰبذركا ٨بالفة ما دعوا إليو من اإلٲباف ٗبحمد  كابلقرآف.
والثاين  :أف تذكّب النعم الكثّبة يوجب ا٢بياء عن إظهار ا٤بخالفة.

103

أت
بضم ال ٌذاؿ ) أل ٌف النٌفس تنسى النٌعم فتكفر ا٤بنعم  ،فإذا تذ ٌكرت النٌعمة ر ٍ
 قاؿ ابن عا ور  :كإٌ٭با أمرىم ابل ٌذكر ( ٌ
حقان عليها أف تشكر ا٤بنعم .
ي
( لَ َعلَّ ُك ْم تُػ ْفلِ ُحو َف ) أم  :ألجل أف تفلحوا .
 الفبلح يف لغة العرب يطلق إطبلقْب مشهورين :
اإلطالؽ األوؿ  :أف العرب تقوؿ ( أفلح فبلف ) إذا فاز ٗبطلوبو األكرب  ،فكل إنساف كاف ٰباكؿ مطلوابن أعظم مث ظفر بو كفاز
ٗبا كاف يرجو فهذا قد أفلح .

اإلطالؽ الثاين  :أف ا٤براد ابلفبلح  :الدكاـ كالبقاء السرمدم يف النعيم  ،فكل من كاف لو دكاـ كبقاء يف النعيم تقوؿ العرب ( انؿ

الفبلح ) .

يؤدم إذل تكرير شكر ا٤بنعم ً ،
فيحمل ا٤بنعم عليو
 قاؿ ابن عا ور  :كرتب على ذكر نعم هللا رجاء أف يفلحوا أل ٌف ذكر النٌعم ٌ
على مقابلة النٌعم ابلطٌاعة.

اّلل
 قاؿ السعدي  :فوعظهم كذكرىم  ،كأمرىم ابلتوحيد  ،كذكر ٥بم كصف نفسو  ،كأنو انصح أمْب  ،كحذرىم أف أيخذىم ٌ
اّلل عليهم كإدرار األرزاؽ إليهم  ،فلم ينقادكا كال استجابوا.
كما أخذ من قبلهم  ،كذكرىم نعم ٌ
كذكرىم ً
َبالء هللاً
اَّلل وح َده ونَ َذر ما َكا َف يػعب ُد آاب ُؤََّ ) ٤با نصح نىًيب ًَّ
ِ ِ
النصح الكرميىَّ ،
قومو ىذا
اّلل ه
ى ُّ
( قَالُواْ أَج ْئػتَػنَا لنَػ ْعبُ َد ََّ َ ْ ُ َ َ َ
َ ُْ َ
ىود ى
ى
كنًعمو ،كأشار ٥بم إذل أف هللا أىىلىك من كاف قبلىهم لى َّما عصوا كٛبردكا ،ككاف قد خ َّوفىػهم قبل ىذا كىددىم أبهنم إف دل يؤمنوا ابهللً
ى ىىي
ى ٍ ى ىٍ
ى ىٍ
ى
ى يٍ ى
العتو ك ً
ا٣ببث كبذاءةً
ا٣ببيث الذم ىو يف ً
ً
غاية ً
اللساف ك ًٌ
التمرد على هللاً ( قىاليوا ) أم:
اب
ى
أ ٍىىلى ىك يه يم هللاي ىك ىع َّذبىػ يه ٍم ،قالوا لو ىذا ا١بو ى
ً
ً
ً
و
ص ًرفىػنىا عن آ٥بتًنا الٍب كنا
قوـ ىود ٥بود ( أىجٍئػتىػنىا ) اي ي
جئت هبا ،ىكال ٌدي ًن الذم تىػٍز يع يم كتدعو إليو لتى ٍ
ىود هبذه الدعول الٍب ى
قاؿ :ي
احدا ال نشرؾ بو شيئا آخر من ً
آاب يؤ ىان ) من
نعبدىا ( لًنىػ ٍعبي ىد َّ
اآل٥بة ( ىكنى ىذ ىر ) أم :ى
اّللى ىك ٍح ىدهي ) نعبد إً ى٥بنا ك ن
كنَبؾ ( ىما ىكا ىف يىػ ٍعبي يد ى
ن ىى
ً
اآل٥بة.
 قاؿ أبو حياف  :قولو تعاذل ( قالوا أجئتنا لنعبد هللا كحده  ) ...الظاىر أهنم أنكركا أف يَبكوا أصنامهم كيفردكا هللا ابلعبادة

مع اعَبافهم ابهلل حبٌان ٤با نشؤكا عليو كآتلفان ٤با كجدكا آابءىم عليو كٰبتمل أف يكونوا منكرين هلل كيكوف قو٥بم ( لنعبد هللا
األكؿ أظهر فيهم كيف عباد األكَثف كال ٯبحد ربوبية هللا
كحده ) أم على قولك اي ىود كدعواؾ قالو ابن عطية  ،كقاؿ التأكيل ٌ
من الكفرة إال من ٌادعاىا لنفسو كفرعوف ك٭بركد .
نت ِمن َّ ِ ِ
ِ ِ ِ
ا٢بى َّق ًم ٍن ًعٍن ًد ىؾ فىأ ٍىم ًط ٍر
ني ) كما قاؿ الكفار من قريش ( ىكإً ٍذ قىاليوا اللَّ يه َّم إً ٍف ىكا ىف ىى ىذا يى ىو ٍ
الصادق َ
( فَأْتنَا ِبَا تَع ُد ََّ إِف ُك َ َ
ً
ً
السم ًاء أى ًك ائٍتًنىا بًع ىذ و
اب أىلًي وم ) .
ى
ىعلىٍيػنىا ح ىج ىارةن م ىن َّ ى
 كدائمان الكفار يستعجلوف العذاب استبعادان منهم لو .
ً
ً
ك ًابلٍع ىذ ً
اّللي ىك ٍع ىدهي ) .
ف َّ
اب ىكلى ٍن ٱبيٍل ى
كما قاؿ تعاذل ( ىكيى ٍستىػ ٍعجليونى ى ى
كقاؿ تعاذل (كيستىػ ٍع ًجليونى ى ً ً
اب ) .
ىج هل يم ىس ٌم نى ى١بىاءى يى يم الٍ ىع ىذ ي
ك ابلٍ ىع ىذاب ىكلى ٍوال أ ى
ىى ٍ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
بلت ) .
لسيٌئىة قىػٍب ىل ٍ
ك اب َّ
كقاؿ تعاذل ( ىكيى ٍستىػ ٍعجليونى ى
ا٢بى ىسنىة ىكقى ٍد ىخلى ٍ
ت م ٍن قىػٍبله يم الٍ ىمثي ي
ً ً ً
كقاؿ تعاذل (يستىػ ٍع ًجليونى ى ً ً ً
ين ) .
ىٍ
ك ابلٍ ىع ىذاب ىكإ َّف ىج ىهن ىَّم لى يمحيطىةه ابلٍ ىكاف ًر ى
ً
ً
ً
ً
ا٢بس ً
َّ
اب ) .
كقاؿ تعاذل ( ىكقىاليوا ىربػَّنىا ىع ٌج ٍل لىنىا قطنىا قىػٍب ىل يىػ ٍوـ ٍ ى
اّلل كحده كنى ىذر ما ىكا ىف يػعبد آابؤ ىان فىأٍتًنا ًٗبا تىعًد ىان إً ٍف يكٍنت ًمن َّ ً ً
ً ً
ْب ) .
ى ٍي ي ى ي ى ى ي
الصادق ى
كقاؿ تعاذل عن قوـ ىود ( قىاليوا أىجٍئػتىػنىا لنىػ ٍعبي ىد َّى ى ٍ ى ي ى ى ى
ى ى
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 كىذا يدؿ على أنو كاف يتوعدىم ابلعذاب من هللا .إذا استمركا على شركهم ،كيدؿ -أيضان -على تصميمهم على الكفر،
كاحتقارىم ألمر ىود كاستعجا٥بم إايه ابلعقوبة على سبيل التحدم ،ألهنم كانوا يتوٮبوف أف العقوبة لن تقع عليهم أبدان.
كإزاء ىذا التحدم السافر من قوـ ىود لو كلدعوتو كلوعيد هللا ٥بم ،ما كاف من ىود -عليو السبلـ -إال أف جاهبهم ابلرد ا٢باسم
الذم تتجلى فيو الشجاعة التامة ،كالثقة الكاملة أبف هللا سينصره عليهم كينتقم لو منهم.
ِ ِ
ب ) أم  :قاؿ ىود لقومو بعد أف ١بوا يف طغياهنم :قد حق ككجب عليكم من قبل
( قَ َ
س َوغَ َ
ضٌ
اؿ قَ ْد َوقَ َع َعلَْي ُكم ّمن َّربّ ُك ْم ِر ْج ٌ
ربكم عذاب كسخط بسبب إصراركم على الكفر كالعناد.
الرجز ىنا العذاب  ،كا٤بعُب كقع عليكم عذاب كغضب من ربكم .

 قاؿ ابن عطية :أعلمهم أبف القضاء قد نفذ كحل عليهم الرجس كىو السخط كالعذاب .
الرجس ىنا ابلعذاب .
فسركا ٌ
 قاؿ ابن عا ور  :كا١بمهور ٌ
 كعرب عن العذاب ا٤بتوقع كقوعو أبنو قى ٍد ىكقى ىع مبالغة يف ٙبقيق الوقوع ،كأنو أمر ال مفر ٥بم منو.
كعطف الغضب على الرجس ،لئلشارة إذل ما سينزؿ هبم من عذاب ىو انتقاـ ال ٲبكن دفعو ،ألنو صادر من هللا الذم غضب
عليهم بسبب كفرىم ،كبعد أف أنذرىم ىددىم بوقوع العذاب عليهم ،ككٖبهم على ٦بادلتهم إايه بدكف علم .
( أ ََُتَ ِ
آِبؤُكم ) أم :أ٘بادلوين كٚباصموين يف شأف أشياء ما ىي إال أ٠باء ليس ٙبتها مسميات،
ادلُونَِِن ِِف أَ َْسَاء ََسَّْيػتُ ُم َ
وىا أَنتُ ْم َو َ
ألنكم تسموهنا آ٥بة مع أف معُب اإل٥بية فيها معدكـ ك٧باؿ كجوده إذ ا٤بستحق للعبادة إ٭با ىو هللا الذم خلق كل شيء ،أما ىذه
األصناـ الٍب زعمتم أهنا آ٥بة فهي ال ٛبلك لنفسها نفعا كال ضرا.
فأنت ترل أف ىودان -عليو السبلـ -قد حوؿ آ٥بتهم إذل ٦برد أ٠باء ال تبلغ أف تكوف شيئان كراء االسم الذم يطلق عليها ،كىذا
أعمق يف اإلنكار عليهم ،كاالستهزاء بعقو٥بم.
اَّلل ِهبا ) أم  :من عبادهتا كاستحقاقها للعبادة ( ًمن سٍلطى و
اف ) أم  :حجة كاضحة  ،بل أنزؿ هللا من ا٢بجج القاطعة
( َّما نَػ َّز َؿ َُّ َ
ي
منع عبادهتا ككفر عابدىا .

 إف من يستحق العبادة ىومن ٱبلق  ،من يبصر كيسمع كينفع كيضر .
و
ً
ض كىدل يػت ً
ك َّ ً
ً
َّرهي تىػ ٍق ًد نيرا (ِ)
َّخ ٍذ ىكلى ندا ىكىدلٍ يى يكن لَّوي ىش ًر ه
قاؿ تعاذل ( الَّذم لىوي يمٍل ي
الس ىم ىاكات ىكاأل ٍىر ً ى ٍ ى
يك ًيف الٍ يمٍلك ىك ىخلى ىق يك َّل ىش ٍيء فىػ ىقد ى
ً ًً ً
ً
ً
ً
ورا ) .
ىك َّاٚبى يذكا من يدكنو آ٥بىةن الَّ ٱبىٍلي يقو ىف ىشٍيػئنا ىكيى ٍم ٱبيٍلى يقو ىف ىكال ٲبىٍل يكو ىف ألىن يفس ًه ٍم ى
ضِّرا ىكال نىػ ٍف نعا ىكال ٲبىٍل يكو ىف ىم ٍو نات ىكال ىحيىاةن ىكال ني يش ن
َّ ً
َّ ً
ين ًم ٍن قىػٍبلً يك ٍم لى ىعلَّ يك ٍم تىػتَّػ يقو ىف ) .
َّاس ٍاعبي يدكا ىربَّ يك يم الذم ىخلى ىق يك ٍم ىكالذ ى
كقاؿ تعاذل ( ىاي أىيػُّ ىها الن ي
 ففيها أف ا٤بستحق للعبادة ىو من ٱبلق  ،أما من ىو عاجز عن ا٣بلق فبل يستحق أف يكوف معبودان  ،كقد جرت العادة يف
القرآف الكرمي يف آايت كثّبة أنو ٯبعل سبب العبادة الٍب تيستحق بو ىو ا٣بلق كاإلبراز من العدـ إذل الوجود  ،فمن يربزكم من
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 .
كف ًَّ
ض ًرب مثىل فىاستى ًمعوا لىو إً َّف الَّ ًذين تى ٍدعو ىف ًمن د ً
اجتى ىم يعوا لىوي ) .
ى ي ٍ ي
اّلل لى ٍن ٱبىٍلي يقوا ذي ىابابن ىكلى ًو ٍ
َّاس ي ى ى ه ٍ ي ي
قاؿ تعاذل ( ىاي أىيػُّ ىها الن ي
كقاؿ تعاذل (أىيي ٍش ًريكو ىف ىما ال ٱبىٍلي يق ىشٍيئان ىكيى ٍم ٱبيٍلى يقو ىف ) .
ً
اّللً فىأىر ًكين ماذىا خلىق الَّ ًذ ً ًً
ض و
بلؿ يمبً و
ْب ) .
ين م ٍن يدكنو بى ًل الظَّال يمو ىف ًيف ى
كقاؿ تعاذل ( ىى ىذا ىخٍل يق َّ ي ى ى ى ى
 قاؿ بعض العلماء  :إ٭با نص هللا تعاذل على صفة ا٣بلق دكف غّبىا من الصفات  ،ألف ا٤بشركْب كانوا يعَبفوف أف هللا خالقهم
 ،كما قاؿ تعاذل ( كلئن سألتهم من خلقهم ليقولن هللا ) كقاؿ تعاذل ( كلئن سألتهم من خلق السموات كاألرض ليقولن خلقهن
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العزيز العليم )  ،كقيل  :ليذكرىم بذلك نعمتو عليهم .
اب إًبػر ًاىيم إًنَّو ىكا ىف ًص ًٌديقان نَّبًيان  .إً ٍذ قى ى ً ً
ً
ت ًدل تىػعب يد ما ىال يسمع كىال يػب ً
ً
نك
صير ىكىال يػي ٍغ ًِب ىع ى
اؿ ألىبًيو ىاي أىبى ى ٍ ي ى ى ٍ ى ي ى يٍ
كقاؿ تعاذل ( ىكاذٍ يكٍر ًيف الٍكتى ً ٍ ى ى ي
ٌ
ىشٍيئان ) .
ت ًدل تىػعب يد ما ىال يسمع كىال يػب ً
ً
نك ىشٍيئان ) أم ال ينفعك كال يدفع عنك ضرران .
صير ىكىال يػي ٍغ ًِب ىع ى
فقولو ( ىاي أىبى ى ٍ ي ى ى ٍ ى ي ى يٍ
قاؿ بعض العلماء  :لقد سلك عليو السبلـ يف دعوتو أحسن منهاج  ،كأقوـ سبيل  ،كاحتج عليو أبدع احتجاج ٕ ،بسن أدب
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 .
ِ
ِ
ِ
ين ) كىذا هتديد ككعيد من الرسوؿ لقومو .
( فَانتََّ ُرواْ إِِّين َم َع ُكم ّم َن ال ُْمنتََّ ِر َ
ِ
ِ ٍِ
ِ َّ ِ
َّ ِ
ني ) كقد قاؿ هللا تعاذل ( ىكلى َّما ىجاءى أ ٍىميرىان ى٪بٍَّيػنىا
ين َك َّذبُواْ ِِب َايتِنَا َوَما َكانُواْ ُم ْؤمنِ َ
ين َم َعوُ ب َر ْٓتَة ّمنَّا َوقَطَ ْعنَا َداب َر الذ َ
( فَأَصلَْيػنَاهُ َوالذ َ
ى َّ ً
ً وً
اب ىغلً و
اىم ًمن ىع ىذ و
يظ ) .
ي ن
ين ىآمنيوا ىم ىعوي بىر ٍٞبىة منَّا ىكى٪بٍَّيػنى ي ٍ ٍ
ودا ىكالذ ى
 قاؿ اآللوسي  :كالدابر اآلخر أم أىلكناىم ابلكلية كدمرانىم عن آخرىم.
َّ ً
ين ىم ىعوي بًىر ٍٞبىوة ًٌمنَّا ) قيل  :إ ٌف هللا تعاذل أمر ىودان كمن معو اب٥بجرة إذل م ٌكة قبل
 قاؿ ابن عا ور  :قولو تعاذل ( فىأى٪بىٍيػنىاهي ىكالذ ى
أف ٰبل العذاب و
بعاد  ،كإنٌو تويف ىنالك كدفن يف ا٢بً ٍجر كال أحسب ىذا َثبتان أل ٌف م ٌكة إٌ٭با بناىا إبراىيم كظاىر القرآف يف
ٌ
علي أ ٌف
سورة ىود أ ٌف بْب عاد كإبراىيم زمنان طويبلن  ،كاألظهر أ ٌهنا ابألمر اب٥بجرة إذل مكاف بعيد عن العذاب  ،كركم عن ٌ
قىػ ٍرب ىود ٕبضر موت كىذا أقرب.
 كقد ذكر هللا ،سبحانو ،صفة إىبلكهم يف أماكن أخر من القرآف ،أبنو أرسل عليهم الريح العقيم .
و ً و ًً
ً
ا٢بىيىاةً ُّ
ىخىزل ىكيى ٍم ال
ا٣بًٍز ًم ًيف ٍ
اب ٍ
اب ٍاآلخىرةً أ ٍ
الدنٍػيىا ىكلى ىع ىذ ي
صران ًيف أ َّىايـ ى٫ب ىسات لنيذي ىق يه ٍم ىع ىذ ى
صٍر ى
فقاؿ تعاذل (فىأ ٍىر ىسٍلنىا ىعلىٍي ًه ٍم ًرٰبان ى
صيرك ىف ) .
يػيٍن ى
و
الر ً
ً
وً
ً
الرًمي ًم ) .
ت ىعلىٍي ًو إًَّال ىج ىعلىٍتوي ىك َّ
يح الٍ ىعق ىيم  .ىما تى ىذ ير م ٍن ىش ٍيء أىتى ٍ
كقاؿ تعاذل ( ىكًيف ىعاد إ ٍذ أ ٍىر ىسٍلنىا ىعلىٍيه يم ًٌ ى
ً
صران ًيف يىػ ٍوًـ ىٍ٫ب و
َّه ٍم
ت ىع ه
كقاؿ تعاذل ( ىك َّذبى ٍ
اد فى ىكٍي ى
س يم ٍستىمٌور  .تىػٍن ًز ي
َّاس ىكأىنػ ي
صٍر ى
ف ىكا ىف ىع ىذ ًايب ىكني يذ ًر  .إً َّان أ ٍىر ىسٍلنىا ىعلىٍي ًه ٍم ًرٰبان ى
ع الن ى
أ ٍىع ىج ياز ى٬بٍ ول يمٍنػ ىقػعػًور ) .
ً
ًو
و ً و
َّه ٍم
اد فىأ ٍيىلً يكوا بً ًر و
كقاؿ تعاذل ( ىكأ َّىما ىع ه
صٍر ىعى ىكأىنػ ي
ص ور ىعاتيىة  .ىس َّخىرىىا ىعلىٍي ًه ٍم ىسٍب ىع لىيىاؿ ىكىٜبىانيىةى أ َّىايـ يح يسومان فىػتىػىرل الٍ ىق ٍوىـ ف ىيها ى
صٍر ى
يح ى
أ ٍىع ىج ياز ى٬بٍ ول ىخا ًكيىوة ) .
صران ) أم  :رٰبان شديدة الربكدة  ،شديدة الصوت .كىي الريح العقيم الٍب ال نفع فيها كما قاؿ تعاذل ( ىكًيف ىع واد إً ٍذ أ ٍىر ىسلٍنىا ىعلىٍي ًهم ًٌ
يح الٍ ىع ًق ىيم  .ىما تى ىذ ير
ص ٍر ى
( ًرٰبان ى
الر ى
ي
و
ً
الرًمي ًم ) .
ت ىعلىٍي ًو إًَّال ىج ىعلىٍتوي ىك َّ
م ٍن ىش ٍيء أىتى ٍ
( العقيم ) الٍب ال تنتج خّبان .
( كالرميم ) أم  :كالشيء البارل الفاين .
( ىسٍب ىع لىيى واؿ ىكىٜبىانًيىةى أ َّىايوـ يح يسومان ) سبع لياؿ كٜبانية أايـ حسومان  :أم متتابعات ببل انقطاع مشؤكمات ٫بسات .
( ىكأىنػ يَّه ٍم أ ٍىع ىج ياز ى٬بٍ ول ىخا ًكيىة ) أم  :كأهنم جذكع كسيقاف النخل الٍب قطعت رؤكسها ا٣باكية  ،الساقط بعضها على بعض
 (-خاكية ) ميتة منقلعة من منابتها ىامدة ساقطة على األرض فهم أجساد ببل رؤكس .

الفوائد :
ُ -التأكيد على التوحيد كأف ٝبيع الرسل دعوهتم التوحيد .
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ِ -ا٢بكمة من إرساؿ الرسل :
أوالً  :التبشّب للمؤمن كاإلنذار للكافر .
قاؿ تعاذل (كما نػيرًسل الٍمرسلً ًَّ ً
ًً
ين ) .
ىى ٍ ي يٍ ى ى
ين ىكيمنذر ى
ْب إال يمبى ٌش ًر ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ين لئىبلَّ يى يكو ىف للن ً
الر يس ًل ) .
اّلل يح َّجةه بىػ ٍع ىد ُّ
َّاس ىعلىى ٌ
ين ىكيمنذر ى
كقاؿ تعاذل ( ُّر يسبلن ُّمبى ٌش ًر ى
كقاؿ تعاذل (كما نػيرًسل الٍمرسلً ً ً
ًً
ؼ ىعلىٍي ًه ٍم ىكالى يى ٍم ىٍٰبىزنيو ىف )
ىصلى ىح فىبلى ىخ ٍو ه
ىى ٍ ي يٍ ى ى
ين فى ىم ٍن ىآم ىن ىكأ ٍ
ين ىكيمنذر ى
ْب إالَّ يمبى ٌش ًر ى
ً
اؾ ش ً
اىدان ىكيمبى ًٌشران ىكنىذيران ) .
كقاؿ تعاذل (إً َّان أ ٍىر ىسٍلنى ى ى
اثنياً  :رٞبة للناس .
ً ً
ْب ) .
قاؿ تعاذل ( ىكىما أ ٍىر ىسٍلنى ى
اؾ إًَّال ىر ٍٞبىةن لٌٍل ىعالىم ى
اثلثاً  :الببلغ ا٤ببْب .
غ كاّلل ب ً
صّبه ًابلٍعًبى ًاد ) .
قاؿ تعاذل (كإًف تىػ ىولٍَّواٍ فىًإَّ٭بىا ىعلىٍي ى
ك الٍبىبلى ي ى ٌي ى
كقاؿ تعاذل ( َّما ىعلىى َّ ً
اّللي يىػ ٍعلى يم ىما تيػٍب يدك ىف ىكىما تىكٍتي يمو ىف ) .
الر يسوؿ إًالَّ الٍبىبلىغي ىك ٌ
ْب ) .
ك الٍبىبلى ي
كقاؿ تعاذل (فىًإف تىػ ىولٍَّواٍ فىًإَّ٭بىا ىعلىٍي ى
غ الٍ يمبً ي

رابعاً  :الدعوة إذل هللا .
قاؿ تعاذل ( كلىىق ٍد بػعثٍػنىا ًيف يك ًل أيَّم وة َّرسوالن أ ًىف ٍاعب يدكاٍ اّلل ك ً
وت ) .
اجتىنبيواٍ الطَّاغي ى
ي ٌى ى ٍ
ى ىى
ي
ٌ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ك من َّرس و
اعبي يدكف ) .
وؿ إًَّال نيوحي إًلىٍيو أىنَّوي ىال إًلىوى إًَّال أ ىىان فى ٍ
كقاؿ تعاذل ( ىكىما أ ٍىر ىسٍلنىا من قىػٍبل ى
ي

خامساً  :إقامة ا٢بجة .
ً
ًً
ين لًئىبلَّ يى يكو ىف لًلن ً
الر يس ًل ) .
اّللً يح َّجةه بىػ ٍع ىد ُّ
َّاس ىعلىى ٌ
ين ىكيمنذر ى
كقاؿ تعاذل ( ُّر يسبلن ُّمبى ٌش ًر ى
اب ًمن قىػبلً ًو لىىقاليوا ربػَّنا لىوىال أىرسٍلت إًلىيػنا رسػوالن فىػنػتَّبًع آايتًك ًمن قىػب ًل أىف ن ً
َّذ َّؿ ىكى٬بٍىزل ) .
ى ى ٍ ٍ ى ى ٍى ى ي ى ى ى ى
كقاؿ تعاذل ( ىكلىٍو أ َّىان أ ٍىىلىكٍنى ي
ٍ
اىم بً ىع ىذ و ٌ ٍ
كعندما يصيحوف ابلنار بعد أف ٰبيط هبم العذاب من كل جانب كينادكف كيصرخوف تقوؿ ٥بم خزنة جهنم :
ً
ً ً ً
كما قاؿ تعاذل ( قىاليوا أىكىدل تى ي ً
ض ىبل وؿ ) .
ين إًَّال ًيف ى
ىٍ
ك ىأتٍتي يك ٍم ير يسلي يكم ابلٍبىػيٌنىات قىاليوا بىػلىى قىاليوا فى ٍاد يعوا ىكىما يد ىعاء الٍ ىكاف ًر ى
ّ-أف ىبلؾ األمم متنوع  ،فكل أمة أىلكت بعقوبة ٚبتلف عن األخرل ٢بكمة يريدىا هللا .
ً
ً
ً ً ً
ً ً
ض ىكًمٍنػ يهم
ىخ ىذتٍوي َّ
ىخ ٍذ ىان بً ىذنبًو فىمٍنػ يهم َّم ٍن أ ٍىر ىسٍلنىا ىعلىٍيو ىحاصبان ىكمٍنػ يهم َّم ٍن أ ى
كما قاؿ تعاذل (فى يك ٌبلن أ ى
الصٍي ىحةي ىكمٍنػ يهم َّم ٍن ىخ ىس ٍفنىا بًو ٍاأل ٍىر ى
اّللي لًيىظٍلً ىم يه ٍم ىكلى ًكن ىكانيوا أىن يف ىس يه ٍم يىظٍلً يمو ىف ) .
َّم ٍن أى ٍغىرقٍػنىا ىكىما ىكا ىف َّ
ْ-عدـ أخذ أجرة على الدعوة  ،فكل الرسل ليس فقط ىود قالوا ذلك ألقوامهم .
ت ىكثًّبةو أ َّ ً
كبػ َّْب تعاذل ًيف آاي و
اّللً ىك ىس ىبل يموي .
ات َّ
ك يى ىو ىشأٍ يف ُّ
ىف ذىل ى
صلى ىو ي
ىى ى
الر يس ًل ىعلىٍي ًه ٍم ى
ى
ى
ً
ً
ًً
ىج ور فىػ يهو لى يك ٍم إً ٍف أ ٍ ً
اّلل ) .
م إًَّال ىعلىى َّ
ىجر ى
قاؿ تعاذل ىع ٍن نىبيٌنىا  ( قي ٍل ىما ىسأىلٍتي يك ٍم م ٍن أ ٍ ى
ًً
ً
ًً
ً
ًً ً ً
ْب ) .
ىكقىػ ٍولو فيو أىيٍ ن
ىج ور ىكىما أ ىىان م ىن الٍ يمتى ىكلٌف ى
ىسأىلي يك ٍم ىعلىٍيو م ٍن أ ٍ
ورةً ص» ( قي ٍل ىما أ ٍ
ضا ًيف آخ ًر « يس ى
ًً
ىجنرا فىػ يه ٍم ًم ٍن ىم ٍغىروـ يمثٍػ ىقليو ىف ) .
ىكقىػ ٍولو ًيف «الطُّوًر»  ،ىك «الٍ ىقلىًم» ( أ ٍىـ تى ٍسأى ي٥بيٍم أ ٍ
اف» ( قيل ما أىسأىلي يكم علىي ًو ًمن أىج ور إًَّال من ىشاء أى ٍف يػت ً
كقىػولًًو ًيف «الٍ يفرقى ً
َّخ ىذ إً ىذل ىربًًٌو ىسبً نيبل ) .
ٍ ى ٍ ٍ ىٍ ٍ ٍ
ىٍ ى ى
ىٍ
ٍ
ً
ً
ً
ً ً ً
ْب ) .
ىجنرا إً ٍف يى ىو إًَّال ذ ٍكىرل لٍل ىعالىم ى
ىسأىلي يك ٍم ىعلىٍيو أ ٍ
ىكقىػ ٍولو ًيف « ٍاألىنٍػ ىع ًاـ» ( قي ٍل ىال أ ٍ
ً
و
و
ً
ًً
ىجرا إً ٍف أ ٍ ً
م إًَّال ىعلىى الَّ ًذم فىطىىرًين ) .
ورةً يىود» ( ىاي قىػ ٍوـ ىال أ ٍ
ىكقىػ ٍولو ىع ٍن يىود ًيف « يس ى
ىجر ى
ىسأىلي يك ٍم ىعلىٍيو أ ٍ ن
و
ًً
ًً
ود  ،كصالً وح  ،كلي و
وط  ،ك يش ىعٍي و
ىج ور
ُّعىر ًاء» ىع ٍن ني و
ب ىعلىٍي ًه ٍم ىك ىعلىى نىبًيًٌنىا َّ
الص ىبلةي ىك َّ
ىسأىلي يك ٍم ىعلىٍيو م ٍن أ ٍ
الس ىبل يـ ( ىكىما أ ٍ
وح  ،ىكيى ى ى
ىكقىػ ٍولو ًيف «الش ى
ى
ى
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ً
إً ٍف أ ٍ ً
ْب ) .
ب الٍ ىعالىم ى
م إًَّال ىعلىى ىر ًٌ
ىجر ى
ً
ً
ىجنرا ) .
ىكقىػ ٍولًًو تىػ ىع ى
ورةً ًيف «يس» ( اتَّبً يعوا الٍ يمٍر ىسل ى
ْب اتَّبً يعوا ىم ٍن ىال يى ٍسأىلي يك ٍم أ ٍ
اذل ىع ٍن ير يس ًل الٍ ىقٍريىة الٍ ىم ٍذ يك ى
ً
ت الٍ ىك ًرٲب ًة  :أ َّ ً
كيػ ٍؤخ يذ ًمن ى ًذهً ٍاآلاي ً
َّاان ًم ٍن ىغ ًٍّب
ب ىعلىى أىتٍػبى ًاع ُّ
الر يس ًل ًم ىن الٍ يعلى ىماء ىك ىغ ًٍّبًى ٍم أى ٍف يىػٍب يذليوا ىما ًعٍن ىد يى ٍم ًم ىن الٍعًٍل ًم ى٦ب ن
ى
ىي ى ٍ ى
ى
ىف الٍ ىواج ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ىخ ًذ ًع ىو و
ا٢بىىراـ .
ا٢بىىبلؿ ىك ٍ
اذل  ،ىكىال ىعلىى تىػ ٍعلي ًم الٍ ىع ىقائد ىك ٍ
يجىرةً ىعلىى تىػ ٍعلي ًم كتىاب َّ
اّلل تىػ ىع ى
ض ىعلىى ىذل ى
ك  ،ىكأىنَّوي ىال يىػٍنػبىغي أ ٍ
أٍ
ىخ يذ ٍاأل ٍ
ٓ-فضل النصيحة كأهنا من كظائف الرسل كمهمتهم  ،كللنصيحة فضائل :
أوالً  :أهنا مهمة الرسل .
قاؿ تعاذل إخباران عن نوح ( أبلغكم رساالت ريب كأنصح لكم ) .
اثنياً  :أف منزلتها عظيمة .

كما يف حديث ( الدين النصيحة ) .

اثلثاً  :أهنا من عبلمات كماؿ اإلٲباف .

كما قاؿ  ( ال يؤمن أحدكم حٌب ٰبب ألخيو ما ٰبب لنفسو ) .

رابعاً  :أهنا من حقوؽ ا٤بسلم على أخيو ا٤بسلم .
قاؿ  ( : للمؤمن على ا٤بؤمن ست خصاؿ  ... :كينصح لو إذا غاب أك شهد ) .
ينبغي أف تسود النصيحة بْب ا٤بسلمْب  ،فإهنا من أعظم مكمبلت اإلٲباف .
سئل ابن ا٤ببارؾ  :أم األعماؿ أفضل ؟ قاؿ  :النصح هلل .
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.
قاؿ أبو بكر ا٤بزين  :ما فاؽ أبو بكر أصحاب رسوؿ هللا بصوـ كال بصبلة  ،كلكن بشيء كاف يف قلبو  ،قاؿ ابن
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 ٰببٌبوف هللا تعاذل إذل عباده كيعملوف يف األرض
نصحان .
كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  :فإف ا٤بؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداٮبا األخرل .
ٓ -أف الريح من جنود هللا تسّب أبمر هللا  ،كما قاؿ تعاذل (اي أىيػُّها الَّ ًذين آمنوا اذٍ يكركا نًعمةى ًَّ
ود فىأ ٍىر ىس ٍلنىا
اّلل ىعلىٍي يك ٍم إً ٍذ ىجاءىتٍ يك ٍم يجني ه
ى ى
ى ىي ي ٍ ى
ً
علىي ًهم ًرٰبان كجنيػودان ىدل تىػركىا كىكا ىف َّ ً
ك إًَّال يى ىو ) .
ود ىربًٌ ى
اّللي ٗبىا تىػ ٍع ىمليو ىف بىصّبان ) كقاؿ تعاذل ( ىكىما يىػ ٍعلى يم يجني ى
ى ٍ ٍ ى ي ٍ ىٍ ى ى
كالرايح ٤ :بن أتملها تدؿ على قدرة هللا كعظيم تدبّبه كتصريفو  ،فمنها ما يكوف لينا سهبلن لطيفان تنعم بو األجساـ كمنها ما
و
ً
ً
ً
ك ىٍ٪ب ًزم الٍ ىق ٍوىـ
ىصبى يحوا ىال يػيىرل إًَّال ىم ىساكًنيػ يه ٍم ىك ىذل ى
يكوف عنيفان شديدان يدمر كل شيء كريح عاد (تي ىد ٌمير يك َّل ىش ٍيء ًأب ٍىم ًر ىرٌهبىا فىأ ٍ
ً
ْب ) ك٠باىا ابلريح العقيم  ،فهي ال تلقح السحاب كال النبات كإ٭با تستأصل حٌب جعلتهم أعجاز ٬بل خاكية ال تبق كال
الٍ يم ٍج ًرم ى
تذر .كمنها ما يكوف حاران كمنها ما يكوف ابردان  ،كمنها ما ٥با صوت كمنها ما ال صوت ٥با  ،كمنها ما يهب من جهة ا٤بشرؽ
الصبا كمن جهة ا٤بغرب كىي الدبور كمنها ا١بنوب  ،كمنها ما أييت ابلنصر  ،كما فعل هللا اب٤بشركْب حيث ىزمهم ابلريح ،
كىي َّ
كمنها ما يسوؽ السحاب كمنها ما يلقحو  ،كمنها ما يلحق النبات  ،فهي أنواع كثّبة جدان .
ٔ -أف هللا ال يعاقب أحدان إال بعد قياـ ا٢بجة عليو .
ً
ث ىر يسوالن ) .
ْب ىح ٌَّب نػىٍبػ ىع ى
قاؿ تعاذل ( ىكىما يكنَّا يم ىع ٌذبً ى
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اب ًمن قىػبلً ًو لىىقاليوا ربػَّنا لىوىال أىرسٍلت إًلىيػنا رسػوالن فىػنػتَّبًع آايتًك ًمن قىػب ًل أىف ن ً
َّذ َّؿ ىكى٬بٍىزل ) .
ى ى ٍ ٍ ى ى ٍى ى ي ى ى ى ى
كقاؿ تعاذل ( ىكلىٍو أ َّىان أ ٍىىلىكٍنى ي
ٍ
اىم بً ىع ىذ و ٌ ٍ
ٕ-ا٢بذر من صفات الكفار .
ض َِّ
اؿ اي قَػوِـ ا ْعب ُدواْ قَ ْد جاءتْ ُكم بػيِنةٌ ِمن َّربِ ُكم ى ِذهِ ََّقَةُ َِّ
َخاىم ِ
وىا ََتْ ُك ْل ِِف أ َْر ِ
اَّلل َوالَ
( َوإِ َىل َّتُ َ
اَّلل لَ ُك ْم آيَةً فَ َذ ُر َ
َ َّ ّ ّ ْ َ
ود أ َ ُ ْ َ
صاحلًا قَ َ َ ْ ُ
َ
سوىا بِ ٍ
َّخ ُذو َف ِمن سه ِ
ض تَػت ِ
ْخ َذ ُكم َع َذاب أَلِيم (ٖ )ٚواذْ ُكرواْ إِ ْذ جعلَ ُكم ُخلَ َفاء ِمن بػ ْع ِد َع ٍ
اد َوبَػ َّوأَ ُك ْم ِِف األ َْر ِ
وذلَا
ُُ
َ
ََ ْ
س َوء فَػيَأ ُ ْ
ٌ ٌ
َ ُ
ِتََ ُّ َ ُ
ِ
َّ ِ
اَّلل والَ تَػعثَػوا ِِف األَر ِ ِ ِ
استَ ْكبَػ ُرواْ ِمن قَػ ْوِم ِو
ين (ٗ )ٚقَ َ
ورا َوتَػ ْن ِحتُو َف ا ْجلِبَ َ
اؿ بُػيُ ً
ين ْ
قُ ُ
ْ
وَ فَاذْ ُك ُرواْ آالء َّ َ ْ ْ
ص ً
اؿ ال َْمألُ الذ َ
ض ُم ْفسد َ
ِ
لِلَّ ِذين است ْ ِ ِ
احلا ُّمرسل ِمن َّربِ ِو قَالُواْ إِ ََّّ ِِبَا أُر ِسل بِ ِو م ْؤِمنُو َف (٘ )ٚقَ َ َّ ِ
َف ِ
استَ ْكبَػ ُرواْ
َ ُْ
ين ْ
ص ً ٌَّْ ّ
آم َن م ْنػ ُه ْم أَتَػ ْعلَ ُمو َف أ َّ َ
ْ َ ُ
ضع ُفواْ ل َم ْن َ
اؿ الذ َ
إِ ََّّ ِابلَّ ِذي آمنتم بِ ِو َكافِرو َف ( )ٚٙفَػع َقرواْ النَّاقَةَ وعتػواْ عن أَم ِر رّهبِِم وقَالُواْ اي صالِح ائْتِنا ِِبَا تَ ِع ُد ََّ إِف ُك َ ِ
ِ
ني
َ َ ُ َ
نت م َن ال ُْم ْر َسل َ
َ َ ُْ
َ ََ ْ َ ْ ْ َ ْ َ
َُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ت لَ ُك ْم
ني ( )ٚٛفَػتَػ َو َّىل َع ْنػ ُه ْم َوقَ َ
( )ٚٚفَأ َ
ص ْح ُ
َخ َذتْػ ُه ُم ا َّلر ْج َفةُ فَأ ْ
َصبَ ُحواْ ِِف َدا ِرى ْم َجاّتِ َ
اؿ َاي قَػ ْوـ لََق ْد أَبْػلَ ْغتُ ُك ْم ِر َسالَةَ َرِّّب َونَ َ
ولَ ِكن الَّ َُِتبُّو َف الن ِ ِ
ني (. ) )ٜٚ
َّاصح َ
َ
[ األعراؼ . ] ٕٗ -ّٕ :
-------------ود أَ َخاىم ص ِ
احلًا ) نبيان يدعوىم إذل اإلٲباف كالتوحيد  ،كينهاىم عن الشرؾ كالتنديد .
( َوإِ َىل َّتُ َ ُ ْ َ

 ككانت ٜبود بعد عاد ،كمساكنهم مشهورة فيما بْب ا٢بجاز كالشاـ إذل كادم القرل كما حولو ،كقد مر رسوؿ هللا  على
قراىم كمساكنهم ،كىو ذاىب إذل تبوؾ سنة تسع.
ً
ً
ْب ) .
اب ا٢ب ٍج ًر الٍ يمٍر ىسل ى
بأ ٍ
ىص ىح ي
قاؿ تعاذل ( ىكلىىق ٍد ىك َّذ ى
 قاؿ الرازي  :قاؿ أبو عمرك بن العبلء٠ :بيت ٜبودان لقلة مائها من الثمد ،كىو ا٤باء القليل ،ككانت مساكنهم ا٢بجر بْب

ا٢بجاز كالشاـ كإذل كادم القرل ،كقيل ٠بيت ٜبود ألنو اسم أبيهم األكرب كىو ٜبود بن عاد بن إرـ بن ساـ بن نوح . 
ً َّ ً
وؿ ًَّ
اؿ ( مررىان مع رس ً
ين ظىلى يموا أىنٍػ يف ىس يه ٍم إًالَّ
اّللً  ىعلىى ٍ
اؿ لىنىا ىر يس ي
ا٢بً ٍج ًر فىػ ىق ى
وؿ َّ
عن ابٍ ىن يع ىمىر قى ى ى ى ٍ ى ى ى ي
اّلل  الى تى ٍد يخليوا ىم ىساك ىن الذ ى
ً
ً
ً
ع ىح ٌَّب ىخلَّ ىف ىها.
ىسىر ى
أى ٍف تى يكونيوا ىابك ى
ىصابىػ يه ٍم » .يمثَّ ىز ىجىر فىأ ٍ
ْب ىح ىذ نرا أى ٍف ييصيبى يك ٍم مثٍ يل ىما أ ى
ِ
ِ ٍ
اّلل  ،كبياف أنو
( قَ َ
اؿ َاي قَػ ْوـ ا ْعبُ ُدواْ هللاَ َما لَ ُكم ّم ْن إِلَو غَْيػ ُرهُ ) دعوتو  من جنس دعوة إخوانو من ا٤برسلْب  ،األمر بعبادة ٌ
اّلل .
ليس للعباد إلو غّب ٌ
صرح بذلك يف آايت سورة ىود كغّبىا  ،كالظٌاىر أ ٌهنم عبدكا
 قاؿ ابن عا ور ٌ :
يدؿ على أ ٌف ٜبود كانوا مشركْب  ،كقد ي
األصناـ الٍب عبدهتا عاد  ،أل ٌف ٜبود كعادان أبناء نسب كاحد  ،فيشبو أف تكوف عقائدىم متماثلة.
( قَ ْد َجاءتْ ُكم بَػيِّنَةٌ ِّمن َّربِّ ُك ْم ) أم :خارؽ من خوارؽ العادات  ،الٍب ال تكوف إال آية ٠باكية ال يقدر الناس عليها .

ا٢بجة على صدؽ ال ٌدعول  ،فهي ترادؼ اآلية .
 قاؿ ابن عا ور  :كالبيٌنة ٌ :

 مث فسرىا تعاذل بقولو :سوىا بِ ٍ
ض َِّ
( ى ِذهِ ََّقَةُ َِّ
ْخ َذ ُكم ع َذ ِ
وىا ََتْ ُك ْل ِِف أ َْر ِ
يم ) أم :ىذه انقة شريفة فاضلة
اَّلل لَ ُك ْم آيَةً فَ َذ ُر َ
َ
س َوء فَػيَأ ُ ْ َ ٌ
اب أَل ٌ
اَّلل َوالَ ِتََ ُّ َ ُ
ً
ً
ب يىػ ٍووـ ىم ٍعلي ووـ )
إلضافتها إذل ٌ
اّلل تعاذل إضافة تشريف  ،لكم فيها آية عظيمة .كقد ذكر كجو اآلية يف قولو ( ى٥بىا شٍر ه
ب ىكلى يك ٍم ش ٍر ي
ككاف عندىم بئر كبّبة  ،كىي ا٤بعركفة ببئر الناقة  ،يتناكبوهنا ىم كالناقة  ،للناقة يوـ تشرهبا كيشربوف اللنب من ضرعها  ،ك٥بم يوـ
كىا ىأتٍ يك ٍل ًيف أ ٍىر ً
اّللً ) فبل عليكم من مئونتها شيء ( ،
ض َّ
يردكهنا  ،كتصدر الناقة عنهم  ،كقاؿ ٥بم نبيهم صاحل عليو السبلـ ( فى ىذ ير ى
و
اب أىلً هيم ) .
ىكال ٛبىى ُّس ى
وىا بً يسوء ) أم :بعقر أك غّبه ( فىػيىأٍ يخ ىذ يك ٍم ىع ىذ ه
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اّللً ) قاؿ ابن كثّب  :أضافهػا هلل سبحانو كتعاذل إضافة تشريف كتعظيم كقولو  :بيت هللا .
 قاؿ ابن كثري  :قولو تعاذل ( ىانقىةي َّ

 قاؿ الرازي  :فإف قيل  :ما الفائدة يف ٚبصيص تلك الناقة أبهنا انقة هللا ؟

قلنا  :فيو كجوه  :قيل أضافها إذل هللا تشريفان كٚبصيصان كقولو  :بيت هللا  ،كقيل  :ألنو خلقها ببل كاسطة  ،كقيل  :ألهنا ال مالك
٥با غّب هللا  ،كقيل  :ألهنا حجة هللا على القوـ.
 قاؿ ابن اجلوزي  :قولو تعاذل ( لكم آية ) أم  :عبلمة تدؿ على قدرة هللا ؛ كإ٭با قاؿ ( لكم ) ألهنم ىم الذين اقَبحوىا ،
كإف كانت آية ٥بم كلغّبىم.
كيف كجو كوهنا آية قوالف.
ض ا٢بامل  ،مث انفلقت عنها على الصفة الٍب طلبوىا.
فتمخضت هبا ُّ
أحدعلا  :أهنا خرجت من صخرة ملساء َّ ،
ٛبخ ى

والثاين  :أهنا كانت تشرب ماء الوادم كلو يف يوـ  ،كتسقيهم اللنب مكانو.
كىا ىأتٍ يك ٍل يف أ ٍىر ً
ض هللا ) أم ليس عليكم رزقها كمؤكنتها.
 قاؿ القرطيب  :قولو تعاذل ( فى ىذ ير ى
كىا ىأتٍ يك ٍل يف أ ٍىر ً
ض هللا ) ٤با أضاؼ الناقة إذل هللا أضاؼ ٧بل رعيها إذل هللا  ،إذ األرض
 وقاؿ أبو حياف  :قولو تعاذل ( فى ىذ ير ى
كما أنبت فيها ملكو تعاذل ال ملككم كال إنباتكم  ،كيف ىذا الكبلـ إشارة إذل أف ىذه الناقة نعمة من هللا يناؿ خّبىا من
غّب مش ٌقة تكلف علف كال طعمة  ،كىو شأف اإلبل كما جاء يف ا٢بديث قاؿ فضالة اإلبل  ،قاؿ مالك  :ك٥با معها سقاؤىا
كحذاؤىا ترد ا٤باء كأتكل الشجر حٌب يلقاىا .

 ككانوا ىم الذين سألوا صا٢بان أف أيتيهم َبية .
قاؿ تعاذل عنهم أهنم قالوا ( فأتنا َبية إف كنت من الصادقْب ) .
ت ًَبي وة إًف يكنت ًمن َّ ً ً
ً
ْب ) .
الصادق ى
كيف سورة الشعراء ( فىأٍ ى
ى ى
كقاؿ تعاذل ( كآتىػيػنىا ىٜبيود النَّاقىةى مب ً
صىرنة فىظىلى يمواٍ ًهبىا ) .
ى ٍ ى
يٍ
أم أف قوـ ٜبود طلبوا من صاحل آية انقة ٚبرج من صخرة عينوىا  ،فدعا صاحل عليو السبلـ ربو فأخرج ٥بم منها انقة على ما
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 .
( فَََّلَ ُمواْ ِهبَا ) أم كفركا هبا كعقركىا فأابدىم هللا عن آخرىم كانتقم منهم .
و ً
ك ك ٍع هد ىغٍيػر م ٍك يذ و
اؿ ىٛبىتػ ي ً ً
كب ) .
كىا فىػ ىق ى
كما قاؿ تعاذل (فىػ ىع ىقير ى
يى
َّعواٍ يف ىداريك ٍم ثىبلىثىةى أ َّىايـ ذىل ى ى
كقاؿ تعاذل (فىػ ىع ىقيركاٍ النَّاقىةى ىك ىعتىػ ٍواٍ ىع ٍن أ ٍىم ًر ىرٌهبًً ٍم ) .
صماء ىعيٌنوىا أبنفسهم ،كىي صخرة منفردة يف انحية ا٢بً ٍجر،
كاقَبحوا عليو أف ٚبرج ٥بم من صخرة ى
 قاؿ ابن كثري  :كقد ذكر ا٤بفسركف أف ٜبود اجتمعوا يومان يف انديهم فجاءىم رسوؿ هللا صاحل فدعاىم إذل هللا كذكرىم
كحذرىم ككعظهم  ،فقالوا لو  :إف أنت أخرجت لنا من ىذه الصخرة  ،كاشاركا إذل صخرة ىناؾ  ،انقة من صفتها كيت
ككيت  ،كذكركا أكصافان ٠بوىا كنعتوىا كتعنتوا فيها  ،كأف تكوف عشراء [ أم مضى على ٞبلها عشرة أشهر ] طويلة من
صفتها كذا ككذا  ،فقاؿ ٥بم نبيهم صاحل  : أرأيتم إف أجبتكم إذل ما سألتػم على الوجو الذم طلبتم أتؤمنوف ٗبا جئتكم
بو كتصدقوين فيما أرسلت بو ؟ قالوا  :نعم  ،فأخذ عهودىم كمواثيقهم على ذلك  ،مث قاـ إذل مصبله فصلى هلل ما قدر لو
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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 .

 وِناىم نيب  صاحل عن قتلها .
و
اب أىلً هيم ) .
قاؿ تعاذل ( :ىكالى ٛبىى ُّس ى
وىا بً يس ىوء فىػيىأٍ يخ ىذ يك ٍم ىع ىذ ه
و
ض ًَّ
كىا ىأتٍ يك ٍل ًيف أ ٍىر ً
يب ) .
اّلل ىكالى ٛبىى ُّس ى
كقاؿ تعاذل يف سورة ىود ( فى ىذ ير ى
وىا بً يسوء فىػيىأٍ يخ ىذ يك ٍم ىع ىذ ه
اب قى ًر ه
كقاؿ تعاذل يف سورة الشعراء ( كال ٛبىى ُّس ً و
اب يىػ ٍووـ ىع ًظي وم ) .
ى
وىا ب يسوء فىػيىأٍ يخ ىذ يك ٍم ىع ىذ ي
ى
أم  :ال تتعرضوا ٥با أبم نوع من أنواع الضرر  ،ال ابلعقر كال ابلضرب  ،كال بغّبٮبا  ،بل اتركوىا ترعى كتستقي من فضل هللا
عليها كعليكم .
وىا بً يسوء ) هنى عن ا٤بس الذم ىو مقدمة اإلصابة ابلشر الشامل ألنواع األذل مبالغة
 قاؿ اآللوسي  :قولو تعاذل ( ىكالى ٛبىى ُّس ى
اؿ اليتيم ) .
يف الزجر فهو كقولو تعاذل ( ىكالى تىػ ٍقىربيواٍ ىم ى
كالتنكّب للتعميم أم ال تتعرضوا ٥با بشيء ٩با يسوؤىا أصبلن كالطرد كالعقر كغّب ذلك .انتهى .
كسبب هنيهم  :ىو خوفو عليهم أف يكوف سببان يف ىبلكهم  ،كلعل الداعي لو إذل هنيهم عن التعرض ٥با  ،ىو معرفة نيب هللا صاحل
أف القوـ متمردكف مصركف على كفرىم .
ِ
ِ
ِ
اد وبػ َّوأَ ُكم ِِف األَر ِ ِ
ِ ٍ
ورا َوتَػ ْن ِحتُو َف ا ْجلِبَ َ
وَ فَاذْ ُك ُرواْ
اؿ بُػيُ ً
ض تَػتَّخ ُذو َف من ُس ُهوذلَا قُ ُ
ْ
( َواذْ ُك ُرواْ إِ ْذ َج َعلَ ُك ْم ُخلَ َفاء من بَػ ْعد َع َ َ ْ
صً
آالء َِّ
اَّلل ) ذكرىم صاحل عليو السبلـ ٗبا أنعم هللا عليهم لعلهم يعتربكا كيتوبوا :
( َواذْ ُك ُرواْ إِ ْذ َج َعلَ ُك ْم ُخلَ َفاء ) يف األرض تتمتعوف هبا كتدركوف مطالبكم .
( ِمن بػ ْع ِد َع ٍ
اد ) الذين أىلكهم هللا  ،كجعلكم خلفاء من بعدىم .
َ
( َوبَػ َّوأَ ُك ْم ِِف األ َْر ِ
ض ) أم  :مكن لكم فيها كسهل لكم األسباب ا٤بوصلة إذل ما تريدكف كتبتغوف .
ِ
ِ
ِ
ورا ) أم  :من األراضي السهلة الٍب ليست ٔبباؿ .
( تَػتَّخ ُذو َف من ُس ُهوذلَا قُ ُ
صً
وَ ) كما ىو مشاىد إذل اآلف  ،من آَثرىم الٍب يف ا١بباؿ من ا٤بساكن كا٢بجر ك٫بوىا  ،كىي ابقية ما
( َوتَػ ْن ِحتُو َف ا ْجلِبَ َ
اؿ بُػيُ ً
بقيت ا١بباؿ .
وات ) أم  :تتخذكف يف ا١بباؿ الٍب ىي صخور بيواتن تسكنوف فيها  ،كقد
 قاؿ الشوكاين  :قولو تعاذل ( ىكتىػٍن ًحتيو ىف ا١بباؿ بػييي ن
لقوهتم كصبلبة أبداهنم ينحتوف ا١بباؿ فيتخذكف فيها  ،كهوفان يسكنوف فيها  ،ألف األبنية كالسقوؼ كانت تفُب قبل
كانوا ٌ
فناء أعمارىم.
ك٧بل االمتناف ىو أف جعل مناز٥بم قسمْب  :قسم صاحل للبناء فيو  ،كقسم صاحل لنحت البيوت  ،قيل :
 قاؿ ابن عا ور ٌ :

البيوت ا٤بنحوتة يف ا١بباؿ.
الشتاء
الصيف القصور  ،كيف ٌ
ى
كانوا يسكنوف يف ٌ
ىنشأى يكم ًٌم ىن األ ٍىر ً
استىػ ٍع ىمىريك ٍم فً ىيها
كذكر مثل ذلك يف سورة ىود فقاؿ ( قى ى
اؿ ىاي قىػ ٍوًـ ٍاعبي يدكاٍ َّ
اّللى ىما لى يكم ًٌم ٍن إًلىوو ىغٍيػيرهي يى ىو أ ى
ض ىك ٍ
استىػ ٍغ ًفيركهي يمثَّ تيوبيواٍ إًلىٍي ًو ) .
فى ٍ
ىنشأى يكم ًٌم ىن األ ٍىر ً
ض ) أم  :إف كنتم اآلف تركف أنفسكم قد ركبتم من جسم بعظاـ ك٢بم كدـ كمفاصل فاعلموا أف أصلكم
( يى ىو أ ى
من ىذا الَباب  ،فالذم أكجدكم كأكصلكم إذل ىذه ا٢باؿ ىو الذم ال يليق بكم أف تعبدكا غّبه .
استىػ ٍع ىمىريك ٍم فً ىيها ) قيل  :من العمارة ضد خبلء  ،أم  :جعلكم عمارىا كسكاهنا  ،كقيل  :من العمر  ،كا٤بعُب أطاؿ هللا
( ىك ٍ
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أعماركم فيها .
( والَ تَػعثَػوا ِِف األَر ِ ِ ِ
ين ) أم :ال ٚبربوا األرض ابلفساد كا٤بعاصي  ،فإف ا٤بعاصي تدع الداير العامرة ببلقع  ،كقد أخلت
ْ
َ ْْ
ض ُم ْفسد َ

دايرىم منهم  ،كأبقت مساكنهم موحشة بعدىم .
اؿ الْمألُ الَّ ِذين است ْكبػرواْ ِمن قَػوِم ِو لِلَّ ِذين است ْ ِ ِ
آم َن ِم ْنػ ُه ْم ) أم  :قاؿ األشراؼ ا٤بستكربكف من قوـ صاحل ،
َ ُْ
ْ
ضع ُفواْ ل َم ْن َ
( قَ َ َ
َ َْ َُ
للمؤمنْب ا٤بستضعفْب من أتباعو .
َف ص ِ
احلًا ُّم ْر َس ٌل ِّمن َّربِِّو ) أم  :أف هللا أرسلو إلينا كإليكم  ،كىذا قالوه على سبيل السخرية كاالستهزاء .
( أَتَػ ْعلَ ُمو َف أ َّ َ
( قَالُواْ إِ َّ ِِبَا أ ُْر ِس َل بِ ِو ُم ْؤِمنُو َف ) أم  :أجابوىم ابألسلوب ا٢بكيم ابإلٲباف برسالتو .
 قاؿ اآللوسي  :كاالستفهاـ يف قولو جل شأنو ( أىتىػ ٍعلى يمو ىف أ َّ
ىف صا٢با ُّمٍر ىس هل ٌمن َّربًٌو ) لبلستهزاء ألهنم يعلموف أهنم عا٤بوف
بذلك  ،كلذلك دل ٯبيبوىم على مقتضى الظاىر كما حكى سبحانو عنهم بقولو ( قىاليواٍ إً َّان ًٗبىا أ ٍيرًس ىل بًًو يم ٍؤًمنيو ىف ) فإف ا١بواب
ا٤بوافق لسؤا٥بم نعم  ،أك نعلم أنو مرسل منو تعاذل.
كمن ىنا قاؿ غّب كاحد  :إنو من األسلوب ا٢بكيم فكأهنم قالوا  :العلم إبرسالو كٗبا أرسل بو ما ال كبلـ فيو كال شبهة تدخلو
لوضوحو كإانرتو  ،كإ٭با الكبلـ يف كجوب اإلٲباف بو فنخربكم أان بو مؤمنوف.
ص يفهم ابلذين استكربكا ىنا لتفظيع كربىم كتعاظمهم على عامة قومهم كاستذال٥بم إايىم.
كك ٍ
 وقاؿ ابن عا ور  :ى
كللتٌنبيو على أ ٌف الذين آمنوا ٗبا جاءىم بو صاحل عليو السبلـ ىم ضعفاء قومو.

السبلـ عن علم
 وقاؿ رٓتو هللا  :كاالستفهاـ يف ( أتعلموف ) للتشكيك كاإلنكار  ،أم  :ما نظنٌكم آمنتم بصا وحل عليو ٌ
بصدقو  ،كلكنٌكم اتَّبعتموه عن عمى كضبلؿ غّب موقنْب  ،كما قاؿ قوـ نوح  ( كما نىراؾ اتبعك إالٌ الذين ىم أراذلنا
ابدم الرأم ) كيف ذلك ىشوب من االستهزاء.
َّ ِ
َّ ِ
آمنتُ ْم بِ ِو َكافِ ُرو َف ) أم  :قاؿ ا٤بستكربكف ٫ :بن كافركف ٗبا صدقتم بو  ،من نبوة صاحل  ،كإ٭با
ين ْ
ي َ
استَ ْكبَػ ُرواْ إَِّ ِابلذ َ
( قَا َؿ الذ َ
دل يقولوا ( إان ٗبا أرسل بو كافركف ) إظهارا ٤بخالفتهم إايىم كردا ٤بقالتهم .

 قاؿ الرازي  :كقاؿ ا٤بستكربكف  :بل ٫بن كافركف ٗبا جاء بو صاحل  ،كىذه اآلية من أعظم ما ٰبتج بو يف بياف أف الفقر خّب
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 التمرد  ،كاإلابء  ،كاإلنكار  ،كالكفر كقلة ا٤باؿ كا١باه ٞبلهم على اإلٲباف  ،كالتصديق كاالنقياد ،
كذلك يدؿ على أف الفقر خّب من الغُب .
 إذف فقد أعلنوا الكفر ابلقوؿ كضموا إليو العمل كىو قتل الناقة  ،كيقوؿ ا٢بق ( فىػ ىع ىقيركاٍ الناقة ىك ىعتىػ ٍواٍ ) .( فَػع َقرواْ النَّاقَةَ وعتػواْ عن أَم ِر رّهبِِم وقَالُواْ اي صالِح ائْتِنا ِِبَا تَ ِع ُد ََّ إِف ُك َ ِ
ِ
ني ) أم ٫ :بركا الناقة  ،كاستكربكا عن
َ َ ُ َ
نت م َن ال ُْم ْر َسل َ
َ ََ ْ َ ْ ْ َ ْ َ
َُ

امتثاؿ أمر هللا ( كقالوا اي صاحل ائتنا ٗبا تعدان إف كنت من ا٤برسلْب ) أم  :جئنا اي صاحل ٗبا تعدان من العذاب الذم ٚبوفنا بو ،
إف كنت حقان رسوالن  ،قالوا ذلك استهزاء بو كتعجيزان .

 قاؿ ابن كثري  :فجمعوا يف كبلمهم ىذا بْب كفر بليغ من كجوه :

منها  :أهنم خالفوا هللا كرسولو يف ارتكاهبم النهي األكيد يف عقر الناقػػة الٍب جعلها هللا ٥بم آية .

ومنها  :أهنم استعجلوا كقوع العذاب هبم فاستحقوه من كجهْب  :أحدٮبا  :الشرط عليهم يف قولو [ كال ٛبسوىا بسوء فيأخذكم
عذاب قريب ]  ،كالثاين  :استعجا٥بم على ذلك .
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ومنها  :أهنم كذبوا الرسوؿ الذم قد قاـ الدليل القاطع على نبوتو كصدقو  ،كىم يعلموف ذلك علمان جازمان  ،كلكن ٞبلهم الكفر
كالضبلؿ كالعناد على استبعاد ا٢بق ككقوع العذاب هبم .

و ً
ك ك ٍع هد ىغٍيػر م ٍك يذ و
ً ً
كب ) .
كىا فىػ ىق ى
 فعقركا الناقة  :كما قاؿ تعاذل ( فىػ ىع ىقير ى
يى
اؿ ىٛبىتػَّعيواٍ يف ىداريك ٍم ثىبلىثىةى أ َّىايـ ذىل ى ى
ًً
ْب ) .
ىصبى يحوا ىاندم ى
كىا فىأ ٍ
كقاؿ تعاذل يف سورة الشعراء ( فىػ ىع ىقير ى

 الذي توىل قتلها منهم  ،ىو قدار بن سالف .
اّلل ىانقىةى ًَّ
وؿ ًَّ
ً
اؿ ى٥بيٍم ىر يس ي
اىا (ُِ) فىػ ىق ى
ود بًطى ٍغ ىو ىاىا (ُُ) إًذ انبىػ ىع ى
قاؿ تعاذل ( ىك َّذبى ٍ
ت ىٜبي ي
اّلل ىك يس ٍقيى ى
ث أى ٍش ىق ى
اىا (ُّ) فى ىك َّذبيوهي
اىا (ُٓ) ) .
كىا فى ىد ٍم ىد ىـ ىعلىٍي ًه ٍم ىربػُّ يهم بً ىذنبً ًه ٍم فى ىس َّو ىاىا (ُْ) ىكال ىٱبى ي
اؼ عي ٍقبى ى
فىػ ىع ىق ير ى
قاؿ الشيخ السعدي :

ود بًطى ٍغ ىو ىاىا) أم  :بسبب طغياهنا .
( ىك َّذبى ٍ
ت ىٜبي ي
ً
اىا) أم  :أشقى القبيلة كىو قدار بن سالف لعقرىا حْب اتفقوا على ذلك .
(إًذ انبىػ ىع ى
ث أى ٍش ىق ى
اّللً) صاحل عليو السبلـ ٧بذران :
اؿ ى٥بيٍم ىر يس ي
(فىػ ىق ى
وؿ َّ
( ىانقىةى ًَّ
اىا) أم احذركا عقر انقة هللا الٍب جعلها لكم آيػػة عظيمة ،كال تقابلوا نعمة هللا عليكم بسقي لبنها أف تعقركىػػا .
اّلل ىك يس ٍقيى ى
كىا فى ىد ٍم ىد ىـ ىعلىٍي ًه ٍم ىربػُّ يهم بً ىذنبً ًهم) أم  :دمر عليهم كعمهم بعقابػػو  ،كأرسل عليهم الصيحػػة من فوقهػػم كالرجفػػة من
(فى ىك َّذبيوهي فىػ ىع ىقير ى
ٙبتهػػم فأصبحػ ػوا جاٜبْب على ركبهم ال ٘بد منهم داعيان كال ٦بيبان .
 فإف قاؿ قائل  :دلاذا قاؿ ( فعقروا الناقة ) مع أف الذي توىل عقرىا واحد ؟
 قاؿ القرطيب  :إ٭با اضيف العقر إذل الكل  ،ألنو كاف برضى الباقْب .

 وقاؿ ابن كثري  :ككاف الذم توذل قتلها منهم رئيسهم قدار بن سالف  ،ككاف فعلو ذلك ابتفاؽ ٝبيعهم  ،فلهذا نسب الفعل
إذل ٝبيعهم كلهم .
 وقاؿ الرازي  :كاعلم أنو أسند العقر إذل ٝبيعهم  ،ألنو كاف برضاىػ ػ ػ ػم مع أنو ما ابشره إال بعضهم  ،كقد يقاؿ للقبيلة
العظيمة  :أنتم فعلتم كذا مع أنو ما فعلو إال كاحد منهم .
السبلـ لئبل يزيد عدد ا٤بؤمنًْب بو  ،أل ٌف
 وقاؿ ابن عا ور  :كمقصدىم من نيٌتهم إىبلؾ النٌاقة أف يزيلوا آية صاحل عليو ٌ
مشاىدة آية نبوءتو سا٤بة بينهم تثّب يف نفوس كثّب منهم االستدالؿ على صدقو كاالستئناس لذلك بسكوت كربائهم كتقريرىم
ً
بعد ذلك
السبلـ كٗبن آمن بو ى
٥با على مرعاىا كشرهبا  ،كأل ٌف يف اعتدائهم عليها إيذاانن منهم بتحفزىم لئلضرار بصاحل عليو ٌ
السبلـ أ ٌهنم مستخ ٌفوف بوعيده إذ قاؿ ٥بم ( كال ٛبسوىا بسوء فيأخذكم عذاب أليم ) .
كلييػيركا صا٢بان عليو ٌ
و ً
ك ك ٍع هد ىغٍيػر م ٍك يذ و
اؿ ٛبىىتػ ي ً ً
كب ) .
كىا فىػ ىق ى
 قا٥بم صاحل ٤با عقركىا ما أخرب تعاذل عنو أنو قاؿ ( فىػ ىع ىقير ى
يى
َّعواٍ يف ىداريك ٍم ثىبلىثىةى أ َّىايـ ىذل ى ى
٤ با ٠بعوا ىذا التهديد قرركا قتل صاحل .
قاؿ تعاذل ( كىكا ىف ًيف الٍ ىم ًدينى ًة تً ٍس ىعةي ىرٍى وط يػي ٍف ًس يدك ىف ًيف األ ٍىر ً
ا٠بيوا ًاب َّّللً لىنيػبىػيًٌتىػنَّوي ىكأ ٍىىلىوي يمثَّ لىنىػ يقولى َّن لًىولًيًٌ ًو
صلً يحو ىف (ْٖ) قىاليوا تىػ ىق ى
ض ىكال يي ٍ
ى
ً
ً
ً
ً
صادقيو ىف (ْٗ) ىكىم ىكيركا ىمكنٍرا ىكىم ىكٍرىان ىمكنٍرا ىكيى ٍم ال يى ٍش يعيرك ىف (َٓ) ) .
ىما ىش ًه ٍد ىان ىم ٍهل ى
ك أ ٍىىلو ىكإً َّان لى ى
( ىكىكا ىف ًيف الٍ ىم ًدينى ًة تً ٍس ىعةي ىرٍى وط ) أم  :ككاف يف مدينة صاحل – كىي ا٢بً ٍجر _ تسعة رجاؿ من أبناء أشرافهم .
( يػي ٍف ًس يدك ىف ًيف األ ٍىر ً
صلً يحو ىف ) أم  :شأهنم اإلفساد  ،كإيذاء العباد بكل طريق ككسيلة .
ض ىكال يي ٍ
ا٠بيوا ًاب َّّللً ) أم  :قاؿ بعضهم لبعض  :احلفػ ػوا ابهلل .
( قىاليوا تىػ ىق ى
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( لىنيػبىػيًٌتىػنَّوي ىكأ ٍىىلىوي ) أم  :لنقتلن صا٢بان كأىلو ليبلن .
ًً
ً
ك أ ٍىىلً ًو ) أم  :مث نقوؿ لورل دمػػو ما حضران مكاف ىبلكو كال عرفنا قاتلو كال قاتل أىلو .
( يمثَّ لىنىػ يقولى َّن ل ىوليًٌ ًو ىما ىش ًه ٍد ىان ىم ٍهل ى
ص ًادقيو ىف ) أم  :ك٫بلف ٥بم إان لصادقوف .
( ىكإً َّان لى ى
( ىكىم ىكيركا ىمكنٍرا ) أم  :دبركا مكيدة لقتل صاحل .
( ىكىم ىك ٍرىان ىمكنٍرا ) أم  :جازيناىم على مكرىم بتعجيل ىبلكهم .

 قاؿ ابن كثري  :كذلك أف هللا أرسل على أكلئك النفر الذين قصدكا قتل صاحل حجارة رضختهم سلفان كتعجيبلن قبل قومهم .
ِ ِ
ني ) كاعدىم صاحل عليو السبلـ ابلعذاب بعد ثبلثة أايـ .
َخ َذتْػ ُه ُم َّ
( فَأ َ
الر ْج َفةُ فَأ ْ
َصبَ ُحواْ ِِف َدا ِرى ْم َجاّتِ َ
كما تعاذل ( ٛبتعوا يف داركم ثبلثة أايـ ) .

 قاؿ ابن كثري  :كأصبح ٜبود يوـ ا٣بميس كىو اليوـ األكؿ من أايـ النظرة ككجوىهم مصفرة كما كعدىم صاحل عليو السبلـ ،
كأصبحوا يف اليوـ الثاين من أايـ التأجيل كىو يوـ ا١بمعة ككجوىهم ٧بمػػرة  ،كأصبحوا يف اليوـ الثالث من أايـ ا٤بتاع كىو يوـ
السبت ككجوىهم مسودة ،فلما أصبحوا من يوـ األحد كقد ٙبنطوا كقعدكا ينتظركف نقمة هللا كعذابو  -عياذان ابهلل من ذلك -
ال يدركف ماذا يفعل هبم كال كيف أيتيهم العذاب  ،كأشرقت الشمس جاءهتم صيحة من السماء كرجفة شديدة من اسفل
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 ) .
كقاؿ تعاذل ( فأخذهتم الصيحة مصبحْب ) .
كقاؿ تعاذل ( إان أرسلنا عليهم صيحة كاحدة فكانوا كهشيم احملتظر ) .
 قاؿ ابن كثري  :أم ابدكا عن آخرىم دل تبق منهم ابقية كٟبدكا كٮبدكا كما يهمد يبيس الزرع كالنبات .
 قولو تعاذل ( فأخذهتم الرجفة ) قاؿ الفراء كالزجاج  :ىي الزلزلة الشديدة.

 قاؿ الشنقيطي  :الرجفة ىي االضطراب الشديد  ،أم  :رجفت هبم األرض كاضطربت اضطراابن شديدان .
كال منافاة  :فالظاىر أف ا٤بلك ٤با صاح هبم اضطربت األرض من ٙبتهم فأىلكهم هللا هبما ٝبيعان .
ك٪بى هللا صا٢بان كمن معو :

قاؿ تعاذل ( فىػلى َّما جاء أىمران ٪بىَّيػنا ً َّ ً
ين ىآمنيواٍ ىم ىعوي بًىر ٍٞبىوة ًٌمنَّا ) .
ى ٍ يى ٍى ى
صا٢بنا ىكالذ ى

ِ
ت لَ ُكم ولَ ِكن الَّ َُِتبُّو َف النَّ ِ ِ
ني ) قاؿ ابن كثّب  :ىذا تقريع من
( فَػتَػ َو َّىل َع ْنػ ُه ْم َوقَ َ
اصح َ
اؿ َاي قَػ ْوـ لََق ْد أَبْػلَغْتُ ُك ْم ِر َسالَةَ َرِّّب َونَ َ
ص ْح ُ ْ َ

صاحل  لقومو ٤ ،با أىلكهم هللا ٗبخالفتهم إايه كٛبردىم على هللا كإابئهم عن قبوؿ ا٢بق كإعراضهم عن ا٥بدل إذل العمى  ،قاؿ
٥بم صاحل ذلك بعد ىبلكهم  ،تقريعان كتوبيخان .

 قاؿ ابن عا ور  :كالتٌورل االنصراؼ عن فراؽ كغضب .
 قولو تعاذل  ( :فتوذل عنهم ) فيو قوالف :
األوؿ  :أنو توذل عنهم بعد أف ماتوا .

ِ ِ
ني ) كالفاء تدؿ على التعقيب  ،فدؿ على أنو حصل ىذا التورل بعد
كالدليل عليو أنو تعاذل قاؿ ( فَأ ْ
َصبَ ُحواْ ِِف َدا ِرى ْم َجاّتِ َ
جثومهم .
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 قاؿ السمرقندي  :كيقاؿ  :إ٭با قاؿ ذلك بعد إىبلكهم  ،قاؿ على كجو ا٢بزف  ،إين قد أبلغتكم الرسالة.
كركم عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنو قاؿ  :إف هللا تعاذل دل يهلك قومان ما داـ الرسوؿ فيهم فإذا خرج من بْب ظهرانيهم أاتىم
ما أكعد ٥بم.
والثاين  :أنو عليو السبلـ توذل عنهم قبل موهتم .
ً
ت لى يك ٍم ) كذلك يدؿ على كوهنم أحياء من ثبلث ػ ػ ػ ػة
بدليل  :أنو خاطب القوـ ( ىكقى ى
ص ٍح ي
اؿ ىاي قىػ ٍوـ لىىق ٍد أىبٍػلى ٍغتي يك ٍم ًر ىسػ ػ ػالىةى ىرًٌيب ىكنى ى
أكجو :
أحدىا  :أنو قاؿ ٥بم ( اي قوـ ) كاألموات ال يوصفوف ابلقوـ  ،ألف اشتقاؽ لفظ القوـ من االستقبلؿ ابلقياـ  ،كذلك يف حق
ا٤بيت مفقود.
كالثاين  :أف ىذه الكلمات خطاب مع أكلئك كخطاب ا٤بيت ال ٯبوز.
كالثالث  :أنو قاؿ ( كلكن ال ٙببوف الناصحْب ) فيجب أف يكونوا ٕبيث يصح حصوؿ احملبة فيهم .
 وقاؿ القرطيب  :قولو تعاذل ( فتوذل ىعٍنػ يه ٍم ) أم عند اليأس منهم.
ً
ت لى يك ٍم ) ٰبتمل أنو قاؿ ذلك قبل موهتم.
( ىكقى ى
ص ٍح ي
اؿ ىاي قىػ ٍوـ لىىق ٍد أىبٍػلى ٍغتي يك ٍم ًر ىسالىةى ىرًٌيب ىكنى ى

كٰبتمل أنو قالو بعد موهتم .
كقولو عليو السبلـ لًىقٍتػلىى بى ٍدر ( ىل كجدُت ما كعد ربكم حقان" فقيل  :أتكلم ىؤالء ا١بًيىف؟ فقاؿ " :ما أنتم أب٠بىع منهم
كلكنهم ال يقدركف على ا١بواب ) .
األكؿ أظهر.
ك ٌ
ً
ً
ص ًحي .
يدؿ عليو ( ىكلىكن الَّ يٙببُّو ىف الناصحْب ) أم دل تقبلوا ني ٍ

 قاؿ ابن عطية  :قولو تعاذل ( ال ٙببوف الناصحْب ) عبارة عن تغليبهم الشهوات على الرأم  ،إذ كبلـ الناصح صعب مضاد
لشهوة نفس الذم ينصح  ،كلذلك تقوؿ العرب أمر مبكياتك ال أمر مضحكاتك .
وقاؿ أبو حياف  :قولو تعاذل ( ال ٙببوف الناصحْب ) أم  :من نصح لك من رسوؿ أك غّبه أم  :ديدنكم ذلك لغلبة شهواتكم
على عقولكم.
ذمهم.
أم شخص نصح لكم دل تقبلوا يف أم شيء نصح لكم كذلك مبالغة يف ٌ
كجاء لفظ ( الناصحْب ) ٌ
عامان أم ٌ :
الفوائد .
ُ -أف ٝبيع األنبياء دعوهتػػم كاحدة  .كىي الدعوة إذل توحيد هللا كترؾ الشرؾ .

ولذلك من كذب كاحدان من الرسل فقد كذب ٝبيع الرسل .

ك٥بذا يقوؿ تعاذل يف كل قصة ( كذبت قوـ نوح ا٤برسلْب ) .مع أف قوـ نوح دل أيهتم إال نوح .
ككذلك قاؿ تعاذل يف عاد ( كذبت عاد ا٤برسلْب ) .
ككذلك يف ٜبود ( كذبت ٜبود ا٤برسلْب ) .
ِ -أف الضعفاء ىم أتباع الرسل .
كما قاؿ تعاذل عن الكرباء أهنم كانوا ٯبادلوف صاحل ( قاؿ ا٤بؤل الذين استكربكا من قومو للذين استضعفوا ٤بن آمن منهم أتعلموف
أف صا٢بان مرسل من ربو ) .

والسبب ِف ذلك :
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ً
ً
ً ً
ض ىع يفو ىف ًم ىن الن ً
ت يسنَّةي هللاً تىػ ىع ى
َّاس إً ىذل إً ىجابىًة ىد ٍع ىوةً ُّ
اذل ًأبى ٍف يى ٍسبً ىق الٍ يف ىقىراءي الٍ يم ٍستى ٍ
ىم ى
ضٍ
الر يس ًل ىكاتٌبىاع ًه ٍم ىكإً ىذل يك ًٌل ىد ٍع ىوة إً ٍ
ص ىبل وح ؛ ألىنَّوي ىال يػىثٍػ يقلي
ً
ً
ً ً
ًً
ً
ً
ْب  ،ىكأى ٍف
ىعلىٍي ًه ٍم أى ٍف يى يكونيوا تىػبىػ نعا لغى ًٍّبى ٍم ىكأى ٍف يى ٍك يفىر هب ٍم أى ىكابًير الٍ ىق ٍوـ الٍ يمتى ىكًٌيربك ىف  ،ىك ٍاألى ٍغنيىاءي الٍ يمٍتػىرفيو ىف ؛ ألىنَّوي يى يش ُّق ىعلىٍي ًه ٍم أى ٍف يى يكونيوا ىم ٍرءيكس ى
َّار  .كتيوقًف شهواهتًًم ًعٍند حد ً
ض يعوا لً ٍؤلىك ًام ًر كالنػَّو ًاىي الًٍَّب يٙبى ًريـ ىعلىٍي ًهم ًٍ
السن ًَّة ىجىرل الٍ ىم ىؤلي
كد ٍ
ا٢بى ًٌق ىك ًاال ٍعتً ىد ًاؿ  .ىك ىعلىى ىى ًذهً ُّ
اإل ٍسىر ى
اؼ الض َّ ى ي ى ى ى ٍ ى ي ي
ىٱبٍ ى
ٌ
ى ى ى
ي
ا٢با مرسل ًمن ربًًو ؟ قًيل  :إً َّف ُّ ً
ىف ً
ًمن قىػوًـ صالً وح ًيف قىػو٥بًًم لًٍلمؤًمنً ً
َّه ُّك ًم ىك ًاال ٍستً ٍهىزاء .
ٍ ٍ يٍ ى
الس ىؤ ىاؿ للتػ ى
ص ن ي ٍ ى ه ٍ ىٌ
ْب مٍنػ يه ٍم  :أىتىػ ٍعلى يمو ىف أ َّ ى
ٍ ٍ ى
ى

ّ -أف من أساليب الدعوة التذكّب بنعم هللا .
فقد قاؿ صاحل لقومو ( كاذكركا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد كبوأكم يف األرض تتخذكف من سهو٥با كقصورىا كتنحتوف ا١بباؿ
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 .
فمع أف أكثر قوـ صاحل كانوا كافرين مفسدين إال أف تسعة منهم كانوا أكثرىم شران كفسادان .
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
التوحيد كنبذ الشرؾ ( قىاليواٍ اي ً
نت فًينىا ىم ٍر يج ِّوا قىػٍب ىل ىى ىذا ) .
صال يح قى ٍد يك ى
ى ى
كىذا فيو دليل على خطر طلب احملمدة كا٤بنزلة عند الناس ٤ ،باذا ؟
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 .
صدؽ من قاؿ  :ما صد عن دين هللا مثل طلب احملامد .
ص الٍمرًء علىى الٍم ًاؿ كالشَّر ً
ً ً
ً ً ً ً ً ً و ً
ؼ لً ًدينًو ) .
قاؿ  ( ىما ذئٍػبىاف ىجائ ىعاف أ ٍيرسبلى يف ىغنىم أبىفٍ ىس ىد ى٥بىا م ٍن ح ٍر ً ى ٍ ى ى ى ى
كقد ذكر العلماء  :أف من أعظم عبلمة الزىد استواء ا٤بدح كالثناء  ،كأف اإلنساف ال يبارل ٗبدح أك ذـ يف دين هللا .
الزىادة يف الدُّنيا بتحرمي ا٢ببلؿ  ،كال إبضاعة ا٤باؿ  ،كلكن الزىادة يف الدُّنيا أ ٍف تكو ىف ٗبا يف يد هللا
عن يونس بن ميسرة  ،قاؿ  :ليس َّ
ا٢بق سواء .
ادحك ُّ
كذامك يف ًٌ
أكثق منك ٗبا يف يدؾ  ،كأ ٍف يكو ىف حالك يف ا٤بصيبة كحاليك إذا دل تيصب هبا سواءن  ،كأ ٍف يكوف م ي
ففسر الزىد يف الدُّنيا بثبلثة أشياء يكلُّها من أعماؿ القلوب ،ال من أعماؿ ا١بوارح ،ك٥بذا كاف أبو سليماف يقوؿ :ال تى ٍشه ٍد و
ابلزىد ،
ألحد ُّ
ى
َّ
الزىد يف القلب  ( .جامع العلوـ ) .
فإف ُّ
كقد قاؿ تعاذل ( ىكال تى ٍشتىػيركا ًَب ىايًيت ىٜبىنان قىلًيبلن ) أم ال تعتاضوا عن اإلٲباف َباييت كتصديق رسورل ابلدنيا كشهواهتا ،فإهنا قليلة فانية  ،فإهنم
يعتقدكف أف ىذه ا٤بناصب  -كالرايسة كا٤باؿ كا١باه كا٤بآكل  -تنقطع إذا آمنوا ابهلل كرسولو .
سئل ا٢بسن البصرم عن قولو تعاذل ( ّتََناً قَلِيالً ) قاؿ  :الثمن القليل الدنيا ٕبذافّبىا .

 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 .
قاؿ ا٢بسن رٞبو هللا  :عقوبة العادل موت القلب ،قيل لو :كما موت القلب؟ قاؿ :طلب الدنيا بعمل اآلخرة (جامع بياف العلم كفضلو).

ٔ -أف اآلايت مهما كانت كاضحػػة فإهنا ال هتدم القوـ اجملرمْب .
كما قاؿ تعاذل عن قوـ ٜبود ٤با جاءهتم الناقة كىي من أكضح اآلايت ( كآتينا ٜبود الناقة مبصرة ) أم كاضحة جلية يف داللتها
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 ) .
اثمناً  :ينبغي االعتبار كاالتعاظ عند ا٤بركر بداير ا٤بعذبْب  .كقد أسرع النيب ٤ با مر بداير ٜبود .
ٔٔ  /رمضاف ٖٔٗٚ /ىػ ػ

شةَ ما سبػ َق ُكم ِهبا ِمن أ ٍ ِ
ِ
( ولُوطًا إِ ْذ قَ َ ِ ِ ِ
اؿ َ ْهوةً ِمن ُد ِ
ني (ٓ )ٛإِنَّ ُك ْم لَتَأْتُو َف ِّ
وف
َحد ّمن ال َْعالَ ِم َ
الر َج َ َ ّ
اؿ ل َق ْومو أ َََتْتُو َف الْ َفاح َ َ َ َ
َ ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّرو َف (ٕ)ٛ
اب قَػ ْومو إِالَّ أَف قَالُواْ أَ ْخ ِر ُج ُ
ساء بَ ْل أَنتُ ْم قَػ ْوٌـ ُّم ْس ِرفُو َف (َٔ )ٛوَما َكا َف َج َو َ
وىم ّمن قَػ ْريَت ُك ْم إِنَّػ ُه ْم أ ََُّ ٌ
س يَػتَطَه ُ
النّ َ
ِ
فَأَصلَيػناه وأ َْىلَو إِالَّ امرأَتَو َكانَ ْ ِ
ِ
ِ
ني (ٗ. ) )ٛ
ين (َٖ )ٛوأ َْمطَ ْرََّ َعلَْي ِهم َّمطًَرا فَانَُّْر َك ْي َ
َْ ُ َ ُ َْ ُ
ف َكا َف َعاقبَةُ ال ُْم َْب ِرم َ
ت م َن الْغَاب ِر َ

[ األعراؼ . ] ْٖ -َٖ :
--------------اؿ لَِق ْوِم ِو )يقوؿ تعاذل :ىكقى ٍد أ ٍىر ىسٍلنىا ليوطنا .
( َولُوطًا إِ ْذ قَ َ
 كلوط ىو ابن ىاراف بن آزر ،كىو ابن أخي إبراىيم ا٣بليل ،عليهما السبلـ ،ككاف قد آمن مع إبراىيم ،عليو السبلـ ،كىاجر
معو إذل أرض الشاـ ،فبعثو هللا تعاذل إذل أىل ( ىس يدكـ ) كما حو٥با من القرل ،يدعوىم إذل هللا ،عز كجل ،كأيمرىم
اب٤بعركؼ كينهاىم عما كانوا يرتكبونو من ا٤بآمث كاحملارـ كالفواحش الٍب اخَبعوىا ،دل يسبقهم هبا أحد من بِب آدـ كال غّبىم،
"س يدكـ" عليهم لعائن
كىو إتياف الذكور .كىذا شيء دل يكن بنو آدـ تعهده كال أتلفو ،كال ٱبطر ببا٥بم ،حٌب صنع ذلك أىل ى
هللا.
 قاؿ القرطيب  :بعثو هللا تعاذل إذل أمة تسمى سدكـ  ،ككاف ابن أخي إبراىيم.
( أ َََتْتُو َف الْ َف ِ
شةَ ) يعِب أتفعلوف الفعلة ا٣بسيسة الٍب ىي غاية يف القبح ككانت فاحشتهم إتياف الذكراف يف أدابرىم .
اح َ

 قاؿ ابن عطية  :كالفاحشة ىنا إتياف الرجاؿ يف األدابر  ،كركم أنو دل تكن ىذه ا٤بعصية يف أمم قبلهم.
ليبْب أهنا ًزك ؛ كما قاؿ تعاذل ( كالى تىػ ٍقربواٍ الزك إًنَّو ىكا ىف فى ً
اح ىشةن ) .
ن
 قاؿ القرطيب  :ذكرىا هللا ابسم الفاحشة ًٌ
ي
ى ىي
( َما َسبَػ َق ُكم ِهبَا ) يعِب  :دل يعمل ٗبثل عملكم .
( ِمن أ ٍ ِ
ني ) قبلكم .
َحد ّمن ال َْعالَ ِم َ
ْ َ
و
ً
ً
ً
ً
ْب ) قاؿ :ما نزا ذى ىكر على ذى ىكر ،حٌب كاف قوـ لوط.
ىحد م ىن الٍ ىعالىم ى
قاؿ عمرك بن دينار :قولو ( ىما ىسبىػ ىق يك ٍم هبىا م ٍن أ ى
ذكرا يعلو
قاؿ الوليد بن عبد ا٤بلك ا٣بليفة األموم ،ابين جامع دمشق :لوال أف هللا ،عز كجل ،قص علينا خرب لوط ،ما ظننت أف ن
ذكرا.
ن
ِ
ِ
ِ
( إِنَّ ُك ْم لَتَأْتُو َف ِّ
ساء ) يعِب أدابر الرجاؿ أشهى عندكم من فركج النساء .
الر َج َ
اؿ َ ْه َوةً ّمن ُدوف النّ َ
الرغبة يف ٙبصيل شيء مرغوب .
 قاؿ ابن عا ور  :ك ٌ
الشهوة ٌ :
( بَ ْل أَنتُ ْم قَػ ْوٌـ ُّم ْس ِرفُو َف ) كا٤بسرؼ  :اجملاكز ما أيمر بو.
وما َكا َف جواب قَػوِم ِو إِالَّ أَف قَالُواْ أَ ْخ ِرج ِ
ِ
اّللً بغّب ىعٍيب.
َّرو َف ) قاؿ قتادة  :عابوىم ك َّ
ُ ُ
ََ َ ْ
ََ
وىم ّمن قَػ ْريَت ُك ْم إِنَّػ ُه ْم أ ََُّ ٌ
س يَػتَطَه ُ
ِ
ِ
ين ) أم  :الباقْب يف ا٥ببلؾ .
( فَأَصلَْيػنَاهُ َوأ َْىلَوُ إِالَّ ْام َرأَتَوُ َكانَ ْ
ت م َن الْغَاب ِر َ
( َوأ َْمطَ ْرََّ َعلَْي ِهم َّمطًَرا ) أم  :أنو تعاذل أمطر عليهم حجارة من السماء بدليل أنو تعاذل قاؿ يف آية أخرل ( ىكأ ٍىمطىٍرىان ىعلىٍي ًه ٍم
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ًح ىج ىارنة ٌمن ًس ٌجيل ) .

ِ
ِ
ني ) كإف كاف ىذا ا٣بطاب للنيب  لكن ا٤براد بو غّبه من أمتو ليعتربكا ٗبا جرل على أكلئك
( فَانَُّْر َك ْي َ
ف َكا َف َعاقبَةُ ال ُْم َْب ِرم َ
فينزجركا بذلك االعتبار عن األفعاؿ القبيحة كالفواحش ا٣ببيث .

ىذا اختصار القصة  ،وتفصيلها :


إىل من أرسل لوط  ،وِبا أرسل ؟

أرسل هللا لوطان عليو السبلـ إذل قومو كىم قرية سدكـ ليأمرىم بعبادة هللا كينهاىم عن الشرؾ  ،كينهاىم عن الفاحشة العظمى كىي
اللواطة .
ً
اىيم.
بن ىارا ىف ي
كلو هط :ىو لو يط ي
ابن أىخي إبر ى
ً
ً
ً
ً و
ٲبكن أف
أرسل إذل ي
بلد سدكـ كالقرل الٍب ىح ٍوى٥بىا ،كىي ا٤بعركفةي اب٤بؤتفكات؛ ألف ا٤بؤتفكات قػيىرل قوـ لوط ،كا٤بؤتفكةي ابإلفراد ي
يكو ىف ا٤براد هبا ٝبيع ال يقرل؛ ألف مثل ذلك يطٍلىق عليو ما يطٍلىق على ً
ً
التأنيث.
ا٤بؤنثة ا٤بفردةً اجملاز ًية
ي
ي ي
ي ي
ي ى
ى
ً
ً
األرض ىكىرفىػ ىع ىها إذل السم ًاء ىج ىع ىل
يل عليو السبلـ أىفى ىك ىها أم :قىػلىبىػ ىها هبم فىاقٍػتىػلى ىع ىها من
كقيل لقرل قومو( :ا٤بؤتفكات) ألف جرب ى
ً
ً
ً
ً
ً
معُب ً
كج ٍعل ً
تقوؿ:
العارل ىو
العرب ي
القلب كاألىفٍك؛ ألف ى
السافل ىو ى
ى
ىعاليىػ ىها ىسافلى ىها  ،كما قاؿ تعاذل ( فى ىج ىعٍلنىا ىعاليىػ ىها ىسافلى ىها ) ى ي
و
ً
ً
ً ً
آخىر ىاب ًط ول.
للحقيقة عن ظاى ًرىا
قلب
ً
أىفى ى
الصحيح إذل شيء ى
ك الشيءى أيفكو إذا قىػلىبىوي ،كمنو ي٠بٌ ىي أسوأي الكذب (إفٍ نكا) ألنو ه


ماذا قاؿ ذلم لوط عليو السالـ ؟

هناىم عن الشرؾ  ،كعن فعل الفاحشة القبيحة ( اللواط ) .
اح ىشةى ما سبػ ىق يكم ًهبا ًمن أ و ً
اؿ لًىقوًم ًو أ ىىأتٍتيو ىف الٍ ىف ً
اؿ ىشهونة ًمن د ً
ً
ً
ْب (َٖ) إًنَّ يك ٍم لىتىأٍتيو ىف ًٌ
كف
الر ىج ى ٍ ى ٌ ي
ىحد ٌمن الٍ ىعالىم ى
ى ىى
ى ٍ ى
قاؿ تعاذل ( ىكليوطنا إ ٍذ قى ى ٍ
النًٌ ىساء بى ٍل أىنتي ٍم قىػ ٍوهـ ُّم ٍس ًرفيو ىف ) .
ً
ً
كقاؿ تعاذل عنو أنو قاؿ ٥بم ( أ ىىأتٍتيو ىف ُّ ً
ً
ادك ىف ) .
ْب  .ىكتى ىذ يرك ىف ىما ىخلى ىق لى يك ٍم ىربُّ يك ٍم م ٍن أ ٍىزىكاج يكم بى ٍل أىنتي ٍم قىػ ٍوهـ ىع ي
الذ ٍكىرا ىف م ىن الٍ ىعالىم ى
ً
كقاؿ تعاذل يف سورة النمل ( كليوطنا إً ٍذ قى ى ً ً ً
اؿ ىشهونة ًمن د ً
ً
صرك ىف (ْٓ) لىتىأٍتيو ىف ًٌ
كف النًٌ ىساء بى ٍل
الر ىج ى ٍ ى ٌ ي
ى
اؿ ل ىق ٍومو أ ىىأتٍتيو ىف الٍ ىفاح ىشةى ىكأىنتي ٍم تيػٍب ي
أىنتي ٍم قىػ ٍوهـ ىٍ٘ب ىهليو ىف ) .
اح ىشةى ما سبػ ىق يكم ًهبا ًمن أ و ً
اؿ لًىقوًم ًو إًنَّ يكم لىتىأٍتيو ىف الٍ ىف ً
ً
ً
ْب (ِٖ) أىئًنَّ يك ٍم
ىحد ٌم ىن الٍ ىعالىم ى
ى ىى
ى ٍ ى
كقاؿ تعاذل يف سورة العنكبوت ( ىكليوطنا إ ٍذ قى ى ٍ
ٍ
اؿ كتىػ ٍقطى يعو ىف َّ ً
لىتىأٍتيو ىف ًٌ
يل ىك ىأتٍتيو ىف ًيف ىان ًدي يك يم الٍ يمن ىكىر . ) ...
الر ىج ى ى
السب ى
بح تس ًميها العرب فاحشة ،ككل و
و
و
ً ً
العرب
شيء ابل وغ هنايتىو تي ىس ًٌم ًيو
ُّ
ي
ي
 كالفاحشةى يف لغة العرب أهنا يك ُّل خصلة متناىية يف الق ً ي ى ٌ ى
فاحشان.
كىذه ا٣بصلةي ا٣بسيسةي القبيحةي ىي فاحشةي اللو ً
كقبح مرتكبىها .
اط  -قىػبَّ ىح ىها َّ
اّللي ى
ً
ً
ً
ً ً ً
ً
ًً
ً
ْب الكارىْب
ض ٥با غايةى
كلذا أىنٍ ىكىرىىا ُّ
ْب أنو يمٍبغ ه
ىم :من الٍ يمٍبغض ى
البغض يف قولو ( إًًٌين ل ىع ىمل يكم ٌم ىن الٍ ىقال ى
نيب هللا لو هط عليهم ،ىكبىػ َّ ى
ْب ) أ ٍ
البغض كالكر ً
ً
اىية.
ىش َّد
أى
وط ،كما قاؿ ىنا( :ما سبػ ىق يكم ًهبا ًمن أ و ً
 فهي فاحشةه خسيسةه قبيحةه دل يسبًق إليها أح هد قىػوـ لي و
ً
ْب) .
ىٍ ٍ
ىحد ٌم ىن الٍ ىعالىم ى
ٍى
ى ىى
ى ٍ ى
ً
ً
 قولو تعاذل يف سورة النمل ( أ ىىأتٍتيو ىف الٍ ىفاح ىشةى ىكأىنتي ٍم تيػٍبصيرك ىف ) اختلف يف معُب ( كأنتم تبصركف )
 قاؿ الرازي  :ففيو كجوه :
أحدىا  :أهنم كانوا ال يتحاشوف من إظهار ذلك على كجو ا٣ببلعة كال يتكاٛبوف كذلك أحد ما ألجلو عظم ذلك الفعل منهم
فذكر يف توبيخو ٥بم مالو عظم ذلك الفعل .
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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 .
كَثلثها  :تبصركف آَثر العصاة قبلكم كما نزؿ هبم .
 وقاؿ القرطيب  :قولو تعاذل ( كأىنتيم تيػب ً
صيرك ىف ) أهنا فاحشة  ،كذلك أعظم لذنوبكم.
ى ٍ ٍ
كقيل  :أييت بعضكم بعضان كأنتم تنظركف إليو.
ٛبردان.
ككانوا ال يستَبكف ٌ
عتوان منهم ك ٌ
 قاؿ ِف التسهيل  :قولو تعاذل ( كأىنتيم تيػب ً
صيرك ىف ) .
ى ٍ ٍ
قيل  :معناه تبصركف بقلوبكم أهنا معصية كقيل  :تبصركف أببصاركم ألهنم كانوا ينكشفوف بفعل ذلك كال يستَب بعضهم من بعض
 ،كقيل  :تبصركف آَثر الكافر قبلكم كما نزؿ هبم من العذاب

حاؿ زايدة يف التشنيع  ،أم تفعلوف ذلك علىنان يبصر بعضكم بعضان  ،فإف
 قاؿ ابن عا ور  :كٝبلة ( كأنتم تبصركف ) ه
التجاىر اب٤بعصية معصية ألنو يدؿ على استحساهنا كذلك استخفاؼ ابلنواىي.
ً
ِ
ِ ِ
اجكم ً
ساء ) أل َّ
النسل
طاىرا يكو يف عنو
البليت ىخلى ىق يه َّن َّ
َّعوا هبن ىٛبىتػ ن
اّللي لكم ،لتىػتى ىمتػ ي
ىف النساءى يى َّن أزك ي
( َ ْه َوةً ّمن ُدوف النّ َ
ُّعا نز نيها ن
ي
ً
ً
اج الٍب ىخلى ىق يه َّن هللاي لكم ،كما قاؿ تعاذل
األمر
ا١بنس
الطيب الكرميى كىو إتيا يف النساء ،كىي األزك ي
ى
كبقاءي
اآلدمي ،فىػتىػىرٍكتي ٍم ىذا ى
ًٌ
ً
ً
عنهم( :أ ىىأتٍتيو ىف ُّ ً
ً
ادك ىف ) .
ْب ىكتى ىذ يرك ىف ىما ىخلى ىق لى يك ٍم ىربُّ يكم ٌم ٍن أ ٍىزىكاج يك ٍم بى ٍل أىنٍػتي ٍم قىػ ٍوهـ ىع ي
الذ ٍكىرا ىف م ىن الٍ ىعالىم ى
كجعل فيهن
ى
كب فيهن الشهوةى؛ ألف َّ
اؼ ٦باكزةي ا٢ب ًٌد؛ ألف َّ
( بَ ْل أَنتُ ْم قَػ ْوـٌ ُّم ْس ِرفُو َف ) كاإلسر ي
اّللى
ا١بماؿ ،كر ى
اّللى ىخلى ىق ٥بم النساءى
ى
ً
ً
ً
اإلنساف؛ ألف ا٤برأ ىة إذا كانت ال تى ٍشتى ًهي
يقع
التناسل كيبقى نوعي
ب الشهوةى يف الرجاؿ كالنساء ،ا٢بكمةي الكربل يف ذلك أف ى
إ٭با ىرَّك ى
ي
أبدا ،فبل ٲبكن أف يػر ًغمها على ً
ا١بماع ال ٲبكن أف تىػ ٍقبػلىو و
الرجل ٥با إال شهويهتا يف ذلك ً
ٝباع ً
الفعل ،فلو كانت ال
قبوؿ ً
ٕباؿ ن
ى
ىي
ي يٍ ى ى
ي
ً
َّعت النساءي عن ذلك ً
ب فيو شهوةي ىذا
تشتهيو ألبتةى لى ىما قىبًلىٍتوي ن
نسل بىًِب ى
أبدا ىكلىتى ىمنػ ى
الرجل إف كاف دل يػيىرَّك ٍ
آدـ ،ككذلك ي
الفعل فىانٍػ ىقطى ىع ي
ً
ً
ً
ً
ً
فيقع
الرجاؿ؛
النساء إذل
النساء ،كيف
الرجاؿ إذل
اّللي الشهوىة يف
أبدا.
فجعل َّ
الفعل ن
لتجتمع الشهوةي كالشهوةي ي
ى
ى
يقبل ذلك ى
الفعل الى ي
ً
ؼ الشهوةى إذل غ ًّب ٧بلًٌها كجعلىها يف َّ
ؼ؛ ألنو ىج ىاكىز َّ
األمر يف
بذلك
ىسىر ى
صىر ى
ا٢بد ىكىك ى
التناسل ،كيب ىقى ي
الذ ىك ًر أ ٍ
نوع اإلنساف .فى ىم ٍن ى
ض ىع ى
ي
ً ًً
ً
آدـ كخرب الٍ ىعا ىدلي يكلُّوي؛ كلذا قاؿ( :بى ٍل
الرجاؿ كتركوا النساءى الىنٍػ ىقطى ىع
الرجاؿ على
صىر
ي
غ ًّب ىم ٍوضعو؛ ألنو لو اقٍػتى ى
انقطع بىػنيو ى
النسل ك ى
ي
أىنٍػتي ٍم قىػ ٍوهـ ُّم ٍس ًرفيو ىف) .
ِ باذا وصف هللا قوـ لوط ؟
كقد كصفهم هللا أبكصاؼ عظيمو تدؿ على شدة ٛبردىم كطغياهنم  ،كالفسق  ،كالظلم  ،كاإلسراؼ  ،كا٣ببث .
فقاؿ تعاذل كما ىنا يف سورة األعراؼ ( بى ٍل أىنتي ٍم قىػ ٍوهـ ُّم ْس ِرفُو َف ) .
و ِِ
ٍما ىك ًعٍل نما ىكى٪بٍَّيػنىاهي ًم ىن الٍ ىقٍريىًة الًٍَّب ىكانىت تَّػ ْع َم ُل ْ
ني ) .
اخلَبَائِ َ
ث إًنػ يَّه ٍم ىكانيوا قىػ ٍوىـ ىس ٍوء فَاسق َ
كقاؿ تعاذل ( ىكليوطنا آتىػٍيػنىاهي يحك ن
ً
ِِ
ين ) .
كقاؿ تعاذل عن لوط ( قى ى
اؿ ىر ًٌ
ب ي
انصٍرًين ىعلىى الٍ ىق ٍوـ ال ُْم ْفسد َ
ً
ً
ِ
ًً ً
ني ) .
كقاؿ تعاذل ( ىكلى َّما ىج ٍ
اءت ير يسلينىا إًبٍػىراى ىيم ًابلٍبي ٍشىرل قىاليوا إً َّان يم ٍهل يكوا أ ٍىى ًل ىىذه الٍ ىقٍريىة إً َّف أ ٍىىلى ىها ىكانيوا ظَال ِم َ
 ماذا قالوا للوط دلا ِناىم عن فعلهم القبيح ؟
ىددكه ابإلخراج .
ً
ً
ً
ً
ْب ) .
قاؿ تعاذل يف سورة الشعراء ( قىاليوا لىئن َّدلٍ تىنتىو ىاي ليو يط لىتى يكونى َّن م ىن الٍ يم ٍخىرج ى
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ً ً
ًً
س يىػتىطى َّهيرك ىف ) .
اب قىػ ٍومو إًالَّ أىف قىاليواٍ أ ٍ
ىخ ًر يجويىم ٌمن قىػٍريىت يك ٍم إًنػ ي
كقاؿ تعاذل يف سورة األعراؼ ( ىكىما ىكا ىف ىج ىو ى
َّه ٍم أ ىيان ه
اّللً إًف يكنت ًمن َّ ً ً
كقاؿ تعاذل يف سورة العنكبوت (  ...فما ىكا ىف جواب قىػوًم ًو إًالَّ أىف قىاليوا ائٍتًنىا بًع ىذ ً
ْب ) .
اب َّ
الصادق ى
ى
ىى ى ٍ
ى ى
ى
َّرو َف ) قاؿ قتادة ،عابوىم بغّب عيب.
( إِنَّػ ُه ْم أ ََُّ ٌ
س يَػتَطَه ُ
أيضا.
كركم مثلو عن ابن عباس ن
كقاؿ ٦باىد ( إًنػ ي
س يىػتىطى َّهيرك ىف ) من أدابر الرجاؿ كأدابر النساء .ي
َّه ٍم أ ىيان ه
 قاؿ قتادة  :عابوىم كهللا بغّب عيب أبهنم يتطهركف من أعماؿ السوء.

 قاؿ الشوكاين  :ككصفهم ابلتطهر  ،ٲبكن أف يكوف على حقيقتو  ،كأهنم أرادكا أف ىؤالء يتنزىوف عن الوقوع يف ىذه
الفاحشة  ،فبل يساكنوان يف قريتنا  ،كٰبتمل أهنم قالوا ذلك على طريق السخرية كاالستهزاء
 قريتكم  :إغراء إلخراجو  ،ألف لوط جاءكم كليس من قريتكم .
 ماذا فعل قوـ لوط دلا َسعوا ِبَبيء ضيفاف إليو ؟

جاءكا مسرعْب يظنوهنم بشر ليفعلوا هبم الفاحشة – نعوذ ابهلل – كىم ا٤ببلئكة جاءكا إلىبلكهم .
ً ًً
ً
اؽ هبًً ٍم ذى ٍر نعا ىكقى ى
يب  .ىك ىجاءهي قىػ ٍويموي يػي ٍهىر يعو ىف إًلىٍي ًو ىكًمن قىػٍب يل ىكانيواٍ
ض ى
قاؿ تعاذل ( ىكلى َّما ىج ٍ
اءت ير يسلينىا ليوطنا سيءى هب ٍم ىك ى
اؿ ىى ىذا يىػ ٍوهـ ىعص ه
كف ًيف ً
السيًئ ً
س ًمن يك ٍم ىر يج هل َّرًشي هد ) .
ات قى ى
اؿ ىاي قىػ ٍوًـ ىى يؤالء بىػنى ًايت يى َّن أىطٍ ىهير لى يك ٍم فىاتَّػ يقواٍ َّ
يىػ ٍع ىمليو ىف َّ ٌى
اّللى ىكالى يٚبٍيز ً ى
ضٍيفي أىلىٍي ى
اءت ُر ُسلُنَا لُوطًا ) كىؤالء الرسل ىم الرسل الذين بشركا إبراىيم ابلولد عليهم السبلـ.
( َولَ َّما َج ْ
قاؿ ابن عباس رضي هللا عنهما  :انطلقوا من عند إبراىيم إذل لوط كبْب القريتْب أربع فراسخ كدخلوا عليو على صورة شباب مرد
من بِب آدـ ككانوا يف غاية ا٢بسن كدل يعرؼ لوط أهنم مبلئكة هللا .
( َى ُؤالء بَػنَ ِاِت ُى َّن أَط َْه ُر ) اختلف العلماء يف معُب ذلك :
قيل  :بناتو من صلبو .

ً
ً
نْب
كيقوم ىذا أف يف قراءة ابن مسعود " :النيب أ ٍىكىذل ًاب٤بيٍؤم ى
نيب القوـ أب ٥بم ؛ ٌ
وقيل  :أشار بقولو ( بىػنىايت ) إذل النساء ٝبلة ؛ إذ ٌ
ً
أب ٥بم".
اجوي أ َّيمهاتيػ يه ٍم كىو ه
م ٍن أنفسهم ِّكأىزك ي
قاؿ ا٣بازف  :كىذا القوؿ ىو الصحيح كأشبو ابلصواب إف شاء هللا تعاذل كالدليل عليو  :أف بنات لوط كانتا إثنتْب كليستا
بكافيتْب للجماعة  ،كليس من ا٤بركءة أف يعرض الرجل بناتو على أعدائو ليزكجهن إايىم فكيف يليق ذلك ٗبنصب األنبياء أف
يعرضوا بناهتم على الكفار .
كقيل  :إ٭با كاف الكبلـ مدافعة كدل يرد إمضاءه ؛ ركم ىذا القوؿ عن أيب عبيدة ؛ كما يقاؿ ٤بن يينهى عن أكل ماؿ الغّب  :ا٣بنزير
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 .
قاؿ تعاذل ( فأ٪بينا لوطنا كأىلو ) .

ًً
ً ً
ْب  .فى ىما
 قاؿ ابن كثري  :كدل يؤمن بو أحد منهم سول أىل بيتو فقط ،كما قاؿ تعاذل ( فىأ ٍ
ىخىر ٍجنىا ىم ٍن ىكا ىف ف ىيها م ىن الٍ يم ٍؤمن ى
ً
و ً
ًً
ْب ) إال امرأتو فإهنا دل تؤمن بو  ،بل كانت على دين قومها ٛ ،بالئهم عليو كتيػ ٍعلمهم ٗبن
ىك ىج ٍد ىان ف ىيها ىغٍيػىر بىػٍيت م ىن الٍ يم ٍسلم ى
يىػ ٍقدـ عليو من ضيفانو إبشارات بينها كبينهم .
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 ماذا طلب لوط من ربو ؟
طلب أف ينجيو كأىلو من ىؤالء الكفرة .
ب ىً٪بًٌِب كأىىلًي ً٩بَّا يػعمليو ىف  .فىػنى َّجيػنىاه كأىىلىو أ ٍ ً
ْب  .إًالَّ ىعج ن ً ً
ين ) .
ىٍ
ىٝبىع ى
ٍ يىٍي
قاؿ تعاذل يف سورة الشعراء ( ىر ًٌ
ي
وزا يف الٍغىاب ًر ى
ىٍ ى
كقاؿ تعاذل ( فىأى٪بيػنىاه كأىىلىو إًالَّ امرأىتىو ىكانى ً
ً
ين ) .
ىٍ ي ى ٍ ي ٍ ى ي ٍ
ت م ىن الٍغىاب ًر ى

 كيف أىلك هللا قوـ لوط ؟
رفع هللا قراىم فجعل عاليها سافلها  ،مث أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود .
كما قاؿ تعاذل (فى ىج ىعٍلنىا ىعالًيىػ ىها ىسافًلى ىها ىكأ ٍىمطىٍرىان ىعلىٍي ًه ٍم ًح ىج ىارنة ًٌمن ًس ًٌج ويل ) .
كقاؿ تعاذل (فىػلى َّما جاء أىمرىان جعٍلنا عالًيػها سافًلىها كأىمطىرىان علىيػها ًحجارةن ًمن ًس ًج ويل َّمنض و
ك ىكىما ًى ىي ًم ىن
ود ُّ .م ىس َّوىمةن ًع ى
ند ىربًٌ ى
ي
ٌ
ى ٍي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٍ ٍ ى ٍ ى ى ى ٌ
الظَّالً ًمْب بًبعً و
يد ) .
ى ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
كقاؿ تعاذل (لنيػرسل ىعلىٍي ًهم ح ىجارنة ٌمن ط و
ْب ) .
ْب  .يم ىس َّوىمةن ع ى
ند ىربًٌ ى
ك لٍل يم ٍس ًرف ى
ٍ ى ٍ
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
و
الطْب؛ أل َّ
اّللى قاؿ ( لنيػٍرس ىل ىعلىٍيه ٍم ح ىج ىارةن ٌم ٍن طْب )
التحقيق :أف
 ( ىكأ ٍىمطىٍرىان ىعلىٍيػ ىها ًح ىج ىارةن ٌم ٍن س ٌج ويل ) ك
ىف َّ
السجيل :أنو ي
ي
ى
مشوم ابلنا ًر ،شديد ا٢برارةً ،ال أييت على و
ً
شيء إال ىخىرقىوي.
طْب
ّّ
ي
كخّب ما يػي ىف ٌسير القرآ ىف القرآ يف  ،إال أنو ه
ي
( َّمنض و
ود ) أم ٦ :بعوؿ بعضو فوؽ بعض .
ي
( مسومة ) أم ٦ :بعوالن فيها عبلمة ٛبيزىا  ،قيل  :على كل حجر اسم من يرمي بو .
ِ با وصف هللا تعاىل احلَبارة الِت رمى هبا قوـ لوط ؟
كصفها بثبلثة صفات :
الصفة األكذل  :كوهنا من سجيل .
الصفة الثانية  :منضود .
الصفة الثالثة  :مسوم ػػة .
قاؿ تعاذل (فىػلى َّما جاء أىمرىان جعٍلنا عالًيػها سافًلىها كأىمطىرىان علىيػها ًحجارنة ًمن ًس ًج ويل َّمنض و
ك ىكىما ًى ىي ًم ىن
ود ُّ .م ىس َّوىمةن ًع ى
ند ىربًٌ ى
ي
ٌ
ى ٍي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ٍ ٍ ى ٍ ى ى ى ٌ
الظَّالً ًمْب بًبعً و
يد ) .
ى ى
(من سجيل) قاؿ اآللوسي :كالسجيل الطْب ا٤بتحجر لقولو تعاذل يف اآلية األخرل ( ًح ىجارةن ٌمن ًط و
ْب) كالقرآف يفسر بعضو بعضان.
ى
ً
اّلل قاؿ ( لًنيػرًسل ىعلىٍي ًهم ًح ىجارةن ًٌم ٍن ًط و
الطْب؛ أل َّ
طْب
التحقيق :أف
ك
ْب ) كخّبي ما يػي ىف ٌسير القرآ ىف القرآ يف  ،إال أنو ه
السجيل :أنو ي
ي
ٍ
ىف َّى
ى
ٍ ى
ى
مشوم ابلنا ًر ،شديد ا٢برارةً ،ال أييت على و
شيء إال ىخىرقىوي ( .الشنقيطي ) .
ّّ
ي
و
نضود ) أم ٦ :بعوؿ بعضو فوؽ بعض عند نزكلو عليهم .
( َّم ي
( مسوم ػػة ) أم ٦ :بعوالن فيها عبلمة ٛبيزىا  ،قيل  :على كل حجر اسم من يرمي بو .
 ما ادلراد بقولو ( وما ِىي ِمن الََّّالِ ِمني بِب ِع ٍ
يد ) ؟
َ َ
ََ َ َ
اختلف العلماء على قولْب :
القوؿ األوؿ  :أم كما ىذه القرل ا٤بهلكة ببعيدة عن قومك ( كفار قريش )  ،فإهنم ٲبركف عليها يف أسفارىم أفبل يعتربكف .

والثاين  :الضمّب يعود على ا٢بجارة  ،أم  :كما تلك ا٢بجارة بشيء بعيد عن كل ظادل .
كرجحو ابن عطية .
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 ماذا أمر هللا بعد ىالؾ قوـ لوط ؟
أمر ابلنظر كاالعتبار .
ً
ً
ْب ) .
قاؿ تعاذل ( فىانٍظيٍر ىكٍي ى
ف ىكا ىف ىعاقبىةي الٍ يم ٍج ًرم ى
كؿ إليو األمر عقب األم ًر ً
كتؤكؿ إليو ا٢بقيقةي يف ً
َثين ىح واؿ.
األكؿ ،ي
 قاؿ الشنقيطي  :العاقبةي :ىي ما يىػ يؤ ي
ي ى
كاجملرموف ٝبع ً
اجملرـ ،كاجملرـ مرتكب ا١بر ً
ا٢باؿ الٍب
يستحق صاحبيو
الذنب الذم
ٲبة ،كا١برٲبةي:
ف) ي
العذاب ك ى
ُّ
النكاؿ( ،فىانٍظيٍر ىكٍي ى
ى
ي
ى ي
ي
ي
ً
بعذاب اآلخرةً.
ا٤بتصل
ا٤بستأصل
العذاب
اجملرمْب كعاقبتيهم ،كىو
أمر
الدمار ك ي
يىػ يؤ ي
ى
النكاؿ ،ك ي
ي
كؿ إليها ي
ي
ي
 ماذا أمرت ادلالئكة لوطاً عندما أرادوا إىالؾ قومو ؟

اب٣بركج ىو كأىلو ليبلن .
ً
ك بًًقطٍ وع ًمن اللَّي ًل كالى يػٍلتى ًف ً
ك لىن ي ً
ً
ً
ىح هد إًالَّ
ىس ًر ًأب ٍىىل ى
صليواٍ إًلىٍي ى
ٌى ٍ ى ى ٍ
ك فىأ ٍ
ت من يك ٍم أ ى
قاؿ تعاذل يف سورة ىود ( قاليواٍ ىاي ليو يط إ َّان ير يس يل ىربٌ ى ى
ً
الصٍبح بًىق ًر و
يب )
ىصابىػ يه ٍم إً َّف ىم ٍو ًع ىد يى يم ُّ
ا ٍمىرأىتى ى
ك إًنَّوي يمصيبيػ ىها ىما أ ى
س ُّ ي
الصٍب يح أىلىٍي ى
ً
ك بًًقطٍ وع ًمن اللَّي ًل كاتَّبًع أ ٍىدابرىم كالى يػٍلتى ًف ً
ث تيػ ٍؤىميرك ىف ) .
ضواٍ ىحٍي ي
ىس ًر ًأب ٍىىل ى
ىح هد ىك ٍام ي
ٌ ى ٍ ى ٍ ى ىي ٍ ى ى ٍ
كقاؿ تعاذل يف سورة ا٢بجر ( فأ ٍ
ت من يك ٍم أ ى
 كقد جرت سنة هللا أنو إذا أراد إىبلؾ قوـ نيب عصوه أف أيمره اب٣بركج كاالنفصاؿ عنهم  ،لينجيو كيستأصلهم .
الصٍبح بًىق ًر و
الصٍب يح ) استعجل
يب ) يذكر أف لوطان عندما كعده ا٤ببلئكة هببلؾ قومو بقولو (إً َّف ىم ٍو ًع ىد يى يم ُّ
(إً َّف ىم ٍو ًع ىد يى يم ُّ
س ُّ ي
الصٍب يح أىلىٍي ى
الصٍبح بًىق ًر و
يب ) .
س ُّ ي
نزكؿ العذاب  ،فقاؿ ٥بم  :اآلف  ،اآلف  ،فقالوا لو (أىلىٍي ى
 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 .
ً
وط ىكانىػتا ىٙبت عبدي ًن ًمن ًعب ًاد ىان ص ً
ًً
وح كاًمرأىىة لي و
ا٢بىٍ ً
اٮبىا فىػلى ٍم يػي ٍغنًيىا ىعٍنػ يه ىما
ب َّ
ْب فى ىخانىػتى ي
قاؿ تعاذل ( ى
ى
ضىر ى
ى ٍ ى ىٍ ى ٍ ٍ ى
اّللي ىمثىبلن لٌلَّذ ى
ين ىك ىفيركا ا ٍمىرأىىة ني و ى ٍ ى
ًً
ً
ًمن ًَّ
ْب ) .
َّار ىم ىع الدَّاخل ى
يل ٍاد يخبل الن ى
ى
اّلل ىشٍيػئنا ىكق ى
ً
ً
ًَّ
ين )
قاؿ تعاذل ( فىأى٪بىٍيػنىاهي ىكأ ٍىىلىوي إال ٍامىرأىتىوي قىد ٍَّرىان ىىا م ىن الٍغىاب ًر ى
وقاؿ تعاىل ( كالى يػٍلتى ًف ً
ً
لصٍبح بًىق ًر و
يب )
ىصابىػ يه ٍم إً َّف ىم ٍو ًع ىد يى يم ُّ
ىح هد إًالَّ ٍامىرأىتى ى
ى ى ٍ
ك إًنَّوي يمصيبيػ ىها ىما أ ى
ت من يك ٍم أ ى
س ا ُّ ي
الصٍب يح أىلىٍي ى
ً
ً
ين ) أم :من ا٥بالكْب مع قومها ،ألهنا كانت ردءان ٥بم على دينهم كعلى طريقتهم ،يف رضاىا أبفعا٥بم القبيحة،
 ( م ىن الٍغىاب ًر ى
فكانت تدؿ قومها على ضيفاف لوط ليأتوا إليهم ،ال أهنا كانت تفعل الفواحش تكرمة لنيب هللا  ال كرامة ٥با .
قاؿ ابن كثري  :إال امرأتو فإهنا دل تؤمن بو ،بل كانت على دين قومهاٛ ،بالئهم عليو كتيػ ٍعلمهم ٗبن يىػ ٍقدـ عليو من ضيفانو إبشارات
بينها كبينهم .
ً
( كالى يػ ٍلتى ًف ً
ك ) كأنو يقوؿ إال امرأتك
ىس ًر ًأب ٍىىل ى
ى ى ٍ
ىح هد إًالَّ ٍامىرأىتىك ) ٰبتمل على قراءة النصب أف يكوف مستثُب من قولو ( فىأ ٍ
ت من يك ٍم أ ى
ً
ً
ك ) أم  :فإهنا ستلتفت فيصيبها ما أصاهبم .
ىح هد إًالَّ ٍامىرأىتى ى
فبل تسر هبا  ،كٰبتمل أف يكوف من قولو ( ىكالى يىػٍلتىف ٍ
ت من يك ٍم أ ى
قاؿ ابن كثّب  :كاألظهر أهنا دل ٚبرج من البلد ،كال أعلمها لوط ،بل بقيت معهم .
الفوائد :
ُٙ -برمي اللواط .
قاؿ يف ا٤بغِب  :أٝبع أىل العلم على ٙبرمي اللواط  ،كقد ذمو هللا يف كتابو كعاب على من فعلو  ،كذمو رسوؿ هللا  فقاؿ هللا
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اح ىشةى ما سبػ ىق يكم ًهبا ًمن أ و ً
اؿ لًىقوًم ًو أ ىىأتٍتيو ىف الٍ ىف ً
ً
ً
ْب ) .
ىحد م ىن الٍ ىعالىم ى
ى ىى ٍ ى ٍ ى
(كليوطان إ ٍذ قى ى ٍ
تعاذل ى
كقد نقل الذىيب االتفاؽ عل أنو من كبائر الذنوب .
كجرٲبة اللواط دل يعملها أحد من العا٤بْب قبل قوـ لوط  ،كقد ذكر هللا تعاذل السور الٍب فيها عقوبة اللوطية كما حل هبم من الببلء
يف عشر سور من القرآف الكرمي .
قاؿ ابن القيم  :دل يثبت عنو  أنو قضى يف اللواط بشيء  ،ألف ىذا دل تكن تعرفو العرب  ،كدل يرفع إليو  ، كلكن ثبت عنو
أنو  قاؿ ( :اقتلوا الفاعل كا٤بفعوؿ بو) .

 ما عقوبة جرؽلة اللواط ؟

اختلف العلماء يف عقوبة اللواط على أقواؿ :
القوؿ األوؿ  :أنو عقوبتو كالزاين ( الرجم إف كاف ٧بصنان كا١بلد لغّب احملصن ) .
قاؿ ابن القيم  :كذىب ا٢بسن  ،كعطاء  ،كسعيد بن ا٤بسيب  ،كإبراىيم النخعي  ،كقتادة  ،كاألكزاعي  ،كالشافعي يف ظاىر
مذىبو  ،كاإلماـ أٞبد يف الركاية الثانية عنو إذل أف عقوبتو كعقوبة الزان سواء .
أ-قالوا  :ألف هللا ٠باه فاحشة (أأتتوف الفاحشة) كما ٠بى الزان فاحشة يف قولو (كال تىػ ٍقربوا الزان إًنَّو ىكا ىف فى ً
اح ىشةن) كاشَباكهما يف
ي
ى ىي
االسم يدؿ على اشَباكهما يف ا٢بكم .
ب -كألف كبلن منهما إيبلج ٧برـ يف فرج ٧برـ  ،فيعطى حكمو .

القوؿ الثاين  :أف فيو التعزير .
كىذا مذىب أيب حنيفة .
قالوا  :ألنو معصية من ا٤بعاصي دل ييق ًٌدر هللا كال رسولو فيو حدان مقدران فكاف فيو التعزير .

القوؿ الثالث  :أف عقوبتو القتل مطلقان ( ٧بصنان أـ غّب ٧بصن ) .
كىو ركاية عن اإلماـ أٞبد .
قاؿ ابن القيم  :إهنا أصح الركايتْب  ،كىو مذىب مالك .
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
كالزىرم كربيعة الرأم كمالك كإسحاؽ بن راىوية  ...إذل أف عقوبتو أغلظ من عقوبة الزان  ،كعقوبتو القتل بكل حاؿ ٧ ،بصنان كاف أك
غّب ٧بصن .
وط فىاقيتػليوا ال ىف ً
٢بديث الباب ( من كجدٛبييوه يػعمل عمل قى ًوـ لي و
وؿ بو ) .
اع ىل ىكا٤ب ٍف يع ى
ى ٍ ى ى ي ىٍ ى ي ىى ى
ى
احتج هبذا ا٢بديث .
قاؿ ابن القيم  :إف اإلماـ أٞبد َّ
كقد نقل ابن قدامة  ،كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية  ،كابن القيم كغّبىم إٝباع الصحابة على قتلو .
قاؿ ابن القيم  :اتفق أصحاب رسوؿ هللا  على قتلو  ،كدل ٱبتلف فيو منهم رجبلف ،كإ٭با اختلفت أقوا٥بم يف صفة قتلو ،فظن بعض
الناس أف ذلك اختبلؼ منهم يف قتلو ،فحكاىا مسألة نزاع بْب الصحابة  ، كىي بينهم مسألة إٝباع ال مسألة نزاع .
والراجح أف عقوبتو القتل مطلقان .

 واختلف الصحابة ِف كيفية قتلو :
فقيل ٰ :برؽ .
كىذا قوؿ أيب بكر كعلي كابن الزبّب .
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قاؿ ابن القيم :حرؽ ابللوطية أربعة من ا٣بلفاء :أبو بكر الصديق ،كعلي ،كعبد الرٞبن بن الزبّب ،كىشاـ بن عبد ا٤بلك.
وقيل  :يرجم اب٢بجارة حٌب ا٤بوت .
كىو قوؿ عمر  ،كعلي  ،كابن عباس .
وقيل  :يرمى من أعلى بناء يف البلد مث يتبع اب٢بجارة .
كىو مركم عن أيب بكر  ،كابن عباس .
كاألظهر أف ذلك راجع إذل اجتهاد اإلماـ  ،حسب مصلحة الردع كالزجر .
ِ -أف كل رسوؿ يرسل إذل قومو  ،كدل يرسل أحد لعموـ الناس إال نبينا . 
اؾ إًَّال ىكافَّةن لًلن ً
َّاس ) .
(كىما أ ٍىر ىسٍلنى ى
قاؿ تعاذل ى
اّللً إًلىي يكم ىً
ٝبيعان ) .
َّاس إًًٌين ىر يس ي
وؿ َّ ٍ ٍ
كقاؿ تعاذل (قي ٍل ىاي أىيػُّ ىها الن ي
ً ً ًً
كقاؿ تعاذل (كأ ً
ىم :ىكأينٍ ًذ ىر ىم ٍن بىػلىغىوي.
يكح ىي إً ىَّ
رل ىى ىذا الٍ يقٍرآ يف ألينٍذ ىريك ٍم بو ىكىم ٍن بىػلى ىغ ) أ ٍ
ى
ً
ً
ً
ً
ً
يدا ) .
ىكقىاؿ تعاذل ( ىكأ ٍىر ىسٍلنى ى
اؾ للنَّاس ىر يس نوال ىكىك ىفى اب َّّلل ىشه ن
ًً ً
ً
ً ً
ْب نى ًذ نيرا ) .
ىكقى ى
اؿ تعاذل ( تىػبى ىارىؾ الَّذم نىػَّزىؿ الٍ يفٍرقىا ىف ىعلىى ىعٍبده ليى يكو ىف لٍل ىعالىم ى
ً ً
صرت ًاب ُّلر ٍع ً ً
اؿ  ( أ ٍيع ًطيت ٟبىٍسا ىدل يػعطىه َّن أ ً
ً
ً
َّيب
يت َّ
ىكقى ى
اعةى ،ىكىكا ىف النً ُّ
الش ىف ى
ىح هد م ىن ٍاألىنٍبًيىاء قىػٍبلي  :ني ٍ ي
ب ىمس ىّبةى ىش ٍه ور ،... ،ىكأ ٍيعط ي
ي ن ٍ يٍ ي ى
ث إً ىذل قىػوًم ًو خ َّ ً
ت إً ىذل الن ً
َّاس ىع َّامة ) متفق عليو .
يػيٍبػ ىع ي
اصةن ىكبيعثٍ ي
ٍ ى
كقاؿ  ( كأرسلت إذل ا٣بلق كافة ) ركاه مسلم .
كيف ركاية ( كبعثت إذل كل أٞبر كأسود ) .
قيل  :ا٤براد ابألٞبر العجم  ،كاألسود العرب  ،وقيل  :األٞبر اإلنس  ،كاألسود ا١بن
اؿ  ( ىال يسمع ًيب رجػل ًمن ى ًذهً ٍاأل َّيم ًة يػه ً
صىرًاينّّ يمثَّ ىال يػي ٍؤًم ين ًيب إًَّال ىد ىخ ىل النَّار ) ركاه مسلم .
ىكقى ى
ود ّّ
م ىكىال نى ٍ
ىٍىي ىي ه ٍ ى
ىي
ّ -بياف كجوب اإلنكار على من أتى ىذه الفاحشة .
ْ -أف الفاحشة تعظم ٗبا يقرف هبا لقولو ( كأنتم تبصركف ) .
ٓٗ -بجرد اإلٲباف يؤذل أىل اإلٲباف كيطردكف .
كما قاؿ تعاذل ىنا ( كما ىكا ىف جواب قىػوًم ًو إًالَّ أىف قىاليواٍ أىخ ًرج ً ً
س يىػتىطى َّهيرك ىف ) .
ٍ ي ي
وىم ٌمن قىػٍريىت يك ٍم إًنػ ي
ىى
ىى ى ٍ
َّه ٍم أ ىيان ه
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ا٢بىميد ) .
كقاؿ تعاذل ( ىكىما نىػ ىق يموا مٍنػ يه ٍم إالَّ أىف يػي ٍؤمنيوا ًاب َّّلل الٍ ىع ًزي ًز ٍ
ً ً
كقاؿ تعاذل ( كقى ى َّ ً
ً ً
ود َّف ًيف ًملَّتًنىا ) .
ين ىك ىفيركاٍ لير يسل ًه ٍم لىني ٍخ ًر ىجنَّ يكم ٌم ٍن أ ٍىرضنىآ أ ٍىك لىتىػ يع ي
اؿ الذ ى
ً
اّللً  « أ ىىك ٨بيٍ ًرًج َّي يى ٍم
اؿ ىر يس ي
ك  .فىػ ىق ى
وؿ َّ
ك قىػ ٍويم ى
كقاؿ كرقة بن نوفل للنيب  : ىاي لىٍيػتىًِب ف ىيها ىج ىذعان  ،لىٍيػتىًِب أى يكو يف ىحيِّا إً ٍذ ٱبيٍ ًر يج ى
ط ٗبًًثٍ ًل ما ًجٍئ ًً ً ً
اؿ نىػعم  ،ىدل أيٍ ً
ً
ت ىر يجل قى ُّ
ِف
م  ،ىكإً ٍف يي ٍد ًرٍك ًِب يىػ ٍويم ى
صٍرىؾ نى ٍ
ى
ك أىنٍ ي
صران يم ىؤَّزران  .يمثَّ ىدلٍ يىػٍن ىش ٍ
ى
»  .قى ى ى ٍ ٍ ى
ت بو إالَّ يعود ى
ه
ب ىكىرقىةي أى ٍف تيػ يو ٌى
ىكفىػتىػىر الٍ ىو ٍح يي ) .
ٔ -سنة االبتبلء لؤلنبياء كاإلخراج من أكطاهنم .
ٕ -بياف ما عليو ىؤالء القوـ من ا٤بظهر االجتماعي ا٤بنحط .
ٖ -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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اؿ َاي قَػ ْوِـ ا ْعبُ ُدواْ َّ
اى ْم ُ َع ْيػبًا قَ َ
اَّللَ َما لَ ُكم ِّم ْن إِلَ ٍو غَْيػ ُرهُ قَ ْد َجاءتْ ُكم بَػيِّنَةٌ ِّمن َّربِّ ُك ْم فَأ َْوفُواْ الْ َك ْي َل َوال ِْم َيزا َف َوالَ
( َوإِ َىل َم ْديَ َن أ َ
َخ ُ
ِ
ض بػع َد إِ ِ ِ
ِ
ني (َ٘ )ٛوالَ تَػ ْق ُع ُدواْ بِ ُك ِّل
اءى ْم َوالَ تُػ ْفس ُدواْ ِِف األ َْر ِ َ ْ ْ
َّاس أَ ْ يَ ُ
صالَح َها َذل ُك ْم َخ ْيػ ٌر لَّ ُك ْم إِف ُكنتُم ُّم ْؤمنِ َ
سواْ الن َ
تَػ ْب َخ ُ
يل َِّ
ِ ٍ ِ
صدُّو َف َعن َسبِ ِ
ف َكا َف َعاقِبَةُ
آم َن بِ ِو َوتَػ ْبػغُونَػ َها ِع َو ًجا َواذْ ُك ُرواْ إِ ْذ ُكنتُ ْم قَلِيالً فَ َكثػ ََّرُك ْم َوانَُُّرواْ َك ْي َ
ص َراط تُوع ُدو َف َوتَ ُ
اَّلل َم ْن َ
ِ
الْم ْف ِس ِدين ( )ٛٙوإِف َكا َف طَ ئَِفةٌ ِمن ُكم آمنُواْ ِابلَّ ِذي أُر ِسل ُ ِ
ربواْ َح َّىت َْػل ُك َم َّ
اَّللُ بَػ ْيػنَػنَا َو ُى َو َخ ْيػ ُر
ْت بِو َوطَ ئَِفةٌ ََّلْ يْػ ْؤمنُواْ فَ ْ
ْ
ّ ْ َ
َ
ُ
َ
اصِ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّك اي ُ َع ْي َّ
َّ
ود َّف ِِف ملَّتِنَا
ني ( )ٛٚقَ َ
آمنُواْ َم َع َ
ك من قَػ ْريَتِنَا أ َْو لَتَػعُ ُ
ين ْ
ا ْحلَاك ِم َ
ين َ
استَ ْكبَػ ُرواْ من قَػ ْومو لَنُ ْخ ِر َجن َ َ
ب َوالذ َ
اؿ ال َْمألُ الذ َ
ُ
اؿ أَولَو ُكنَّا َكا ِرِىني ( )ٛٛقَ ِد افْػتػريػنا علَى َِّ
اَّلل ِم ْنػها وما ي ُكو ُف لَنَا أَف نَّػع َ ِ
يها
اَّلل َك ِذ ًاب إِ ْف ُع ْد ََّ ِِف ِملَّتِ ُكم بَػ ْع َد إِ ْذ َصل َ
َ ََْ َ
ود ف َ
َ
ُ
قَ َ َ ْ
َّاَّ َُّ َ َ َ َ
ِ
ٍ ِ
ِ
َنت َخ ْيػر الْ َف ِِ
اَّلل تَػوَّكلْنَا َربَّػنَا افْػتَ ْح بَػ ْيػنَػنَا َوبَػ ْ َ ِ ِ
شاء َّ
ني ()ٜٛ
إِالَّ أَف يَ َ
اَت َ
ني قَػ ْومنَا اب ْحلَ ِّق َوأ َ ُ
اَّللُ َربػُّنَا َوس َع َربُّػنَا ُك َّل َ ْيء عل ًْما َعلَى َّ َ
ِ ِ
اؿ الْمألُ الَّ ِذين َك َفرواْ ِمن قَػوِم ِو لَئِ ِن اتَّػبػعتُم ُ عيباً إِنَّ ُكم إِذاً َّخلَ ِ
ني
اس ُرو َف (ٓ )ٜفَأ َ
َخ َذتْػ ُه ُم ا َّلر ْج َفةُ فَأ ْ
َ ْ ْ َْ
َصبَ ُحواْ ِِف َدا ِرى ْم َجاّتِ َ
ْ
ْ
َوقَ َ َ
َ ُ
(ٔ )ٜالَّ ِذين َك َّذبواْ ُ عيػبا َكأَف ََّل يػ ْغنَػواْ فِيها الَّ ِذين َك َّذبواْ ُ عيػبا َكانُواْ ىم ْ ِ
اؿ َاي قَػ ْوِـ لََق ْد
ين (ٕ )ٜفَػتَػ َو َّىل َع ْنػ ُه ْم َوقَ َ
َْ ْ َ
َ ُ َْ ً
َ ُ َْ ً
اخلَاس ِر َ
ُُ
ٍ ِ
ِ
ين (ٖ. ) )ٜ
ت لَ ُك ْم فَ َك ْي َ
ص ْح ُ
أَبْػلَ ْغتُ ُك ْم ِر َساالَت َرِّّب َونَ َ
ف َ
آسى َعلَى قَػ ْوـ َكاف ِر َ
[ األعراؼ . ] ّٗ – ٖٓ :
--------------اى ْم ُ َع ْيػبًا ) أم  :أرسلنا إذل مدين أخاىم شعيبان  ،فهو معطوؼ على قولو ( لقد أرسلنا نوحان إذل قومو ) .
( َوإِ َىل َم ْديَ َن أ َ
َخ ُ

 كاختلفوا يف مدين فقيل  :إنو اسم البلد  ،كقيل  :إنو اسم القبيلة بسبب أهنم أكالد مدين بن إبراىيم عليو السبلـ  ،كمدين
صار ا٠بان للقبيلة .
اف من أطر ً
ً ً و
أبرض مع و
اؼ ً
بعض ً
(م ٍديى ين)
الشاـ ٩با يلي
ى
ا٢بجاز ،قريبنا من ٕبّبة قوـ لوط .كقاؿ ي
مدين ً ى ى
أىل العل ًم :ى
 ككانت ي
داير ى
اسم بلدةو.
ي
ً
ً
ط؛ ألف يش ىعٍيػبنا قىػٍب ىل موسى،
بعض العلماء
وسى  ،كىذا ال ىش َّ
ك أنو ىغلى ه
ي
 ىك ىغل ىط ي
كبعض ا٤بؤرخْب  ،فىػىز ىع ىم أف شعيبنا كاف بعد يم ى
نوح كقصةى ى و
ً
القرآف يف سورةً األعر ً
ت عليو آايت ً
ً
ود
ذكر قصةى و
اؼ ىذه كغ ًّبىا؛ ألف َّ
كقد ىدلَّ ٍ
ي
اّللى يف سورة األعراؼ ىذه لى َّما ى
ً ًً
ً
ً
كشعيب مع ً
كصا وحل ك و
و
بعث
لوط
قومهم قاؿ ى
وسى ًَب ىايتًنىا ) فى ىد َّؿ على أف ى
بعد ذلك يف اآلايت اآلتية ( يمثَّ بىػ ىعثٍػنىا م ٍن بىػ ٍعدىم ُّم ى
ً
َبايت هللاً بعد ً
موسى ً
ت و
العلماء أف شعيبا ابن بن ً
ً
ً
ىؤالء ً
لوط.
بعض
الرسل ىكأ ىي٩بً ًه ٍم ،كما ىو نى ُّ
ى
كزعم ي
ن ي
ص القرآف العظيم .ى
ً
ً
ُّ
يفيده القرآ يف:
اىيم لى َّما ى٪بىا ًم ىن النا ًر،
دليل عليها ،كغايةي ما ي
كقاؿ ي
ى
بعض العلماء :ىو ٩ب ٍَّن ىآم ىن مع إبر ى
كىاجر معو  .ىكيكل ىها أقو هاؿ ال ى
آايت أيخرل متعددةو  -كما سيأيت يف سورةً «ا٢بجر ً
أىل مدين .كذكر هللا يف و
ات» ،كيف سورةً
بعث نبيَّو شعيبنا إذل ً
أف َّ
اّللى ى
ي
ى
ٍى
ً
ً
ً
ً
ً
األيكة ،كما ً
اب
أصحاب
أيضا إذل
أرسل ن
بأٍ
ىص ىح ي
سيأيت يف قولو ( ىك َّذ ى
«الشعراء» ،كيف سورة «ص» كغّب ذلك  -أف شعيبنا ى
ً
و
و
ً
ً
ً
أنفسهم فيكوف
ْب ) كالعلماءي ٨بتلفو ىف :ىل
مدين أمةه
ٍاألىيٍ ىكة الٍ يمٍر ىسل ى
ي
ه
شعيب أ ٍيرس ىل إذل أ َّيمة كاحدة ،أك ي
أصحاب األيكة ىم ىم ٍديى ين ي
ً
ً
شعيب قد أ ٍيرًسل إذل أ َّيمتىػ ٍ ً
أكثر ً
أىل العل ًم على أهنم
خبلؼ
ْب؟ ىذا
األيكة أمةه أخرل ،فيكوف
أصحاب
ك
ه
ه
معركؼ بىػ ٍ ى
ي
ه
ْب العلماء ،ك ي
ى
ً
كجزـ
األيكة الٍب
اّللى ٠باىم مرةن بنسبهم (مدين) كمرةن أضافهم إذل
ى
شجرا يمٍلتىػفِّا ،كأف َّ
يعبدكهنا .ى
أمةه كاحدةه كانوا يعبدك ىف أيكةن ،أم :ن
ً
بصحة ىذا ابن كث وّب يف اتر ًٱبو كتفس ًّبه كً٩بَّ ًن اشتهر عنو أهنم أ َّيمتى ً
معركؼ.
خبلؼ
اف قتادةي كٝباعةه ،كىو
ه
ه
ى
ي
ً
ً
األيكة فلم يىػ يق ٍل:
أصحاب
ب ) أما
وى ٍم حيث قاؿ ( إً ٍذ قى ى
ىخ ي
كالذين قالوا  :إهنما أ َّيمتىاف قالوا  :يف (مدين) قاؿ  :إنو أ ي
ي
اؿ ى٥بيٍم يش ىعٍي ه
ً
ً
شعيب.
ب ) كدل يقل :أخوىم
ْب  .إً ٍذ قى ى
اب ٍاألىيٍ ىكة الٍ يمٍر ىسل ى
بأ ٍ
ىص ىح ي
إنو أخوىم بل قاؿ ( ىك َّذ ى
ه
اؿ ى٥بيٍم يش ىعٍي ه
ً
ً
يب عن ىذا أبنو لى َّما ذى ىكىر ىم ٍديى ىن ذى ىكىر َّ
النسب .أما قوليو
شعيب ،ذكر أنو أخوىم من
يشمل القبيلةى ىكًم ٍن ٝبيٍلىتً ىها
ا١بد الذم
ه
ىكأيج ى
ي
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مقاـ ً
يعبدكهنا ،كلى َّما ذى ىكريىم يف ً
اب ٍاألىيٍ ىك ًة) فمعناه :أهنم
الشرؾ كعبادةً غ ًّب َّ
اّللً دل يي ٍد ًخ ٍل معهم شعيبنا يف ذلك كىم أمةه
(أ ٍ
ىص ىح ي
ى ٍ
ى ى
أعلم.
بعضهم ىك َّ
كاحدةه .ىكذا قالو ي
اّللي ي
ً
ً
وؿ
ب أىال تىػتَّػ يقو ىف (ُٕٕ) إًًٌين لى يك ٍم ىر يس ه
ْب (ُٕٔ) إً ٍذ قى ى
اب األيٍ ىكة الٍ يمٍر ىسل ى
بأ ٍ
ىص ىح ي
 قاؿ ابن كثري  :قولو تعاذل ( ىك َّذ ى
اؿ ى٥بيٍم يش ىعٍي ه
ًً
ً
ً
ْب (ُٖٕ) فىاتَّػ يقوا َّ ً ً
ىج ور إً ٍف أ ٍ ً
ْب (َُٖ) ) .
أىم ه
ب الٍ ىعالىم ى
م إًال ىعلىى ىر ًٌ
ىسأىلي يك ٍم ىعلىٍيو م ٍن أ ٍ
اّللى ىكأىط ييعوف (ُٕٗ) ىكىما أ ٍ
ىجر ى
ىؤالء -أعِب أصحاب األيكة -ىم أىل مدين على الصحيح .ككاف نيب هللا شعيب من أنفسهم ،كإ٭با دل يقل ىنا أخوىم شعيب؛
ألهنم نسبوا إذل عبادة األيكة ،كىي شجرة .كقيل :شجر ملتف كالغىيضة ،كانوا يعبدكهنا؛ فلهذا ٤با قاؿ :كذب أصحاب األيكة
ب )  ،فقطع نسبة األخوة بينهم؛ للمعُب الذم نسبوا
ا٤برسلْب ،دل يقل" :إذ قاؿ ٥بم أخوىم شعيب" ،كإ٭با قاؿ ( إً ٍذ قى ى
اؿ ى٥بيٍم يش ىعٍي ه
إليو ،كإف كاف أخاىم نسبا .كمن الناس ىم ٍن دل يتفطن ٥بذه النكتة ،فظن أف أصحاب األيكة غّب أىل مدين ،فزعم أف شعيبنا عليو
السبلـ  ،بعثو هللا إذل أمتْب ،كمنهم ىم ٍن قاؿ :ثبلث أمم .
 قاؿ ابن كثري  :ككاف أىل مدين كفاران يقطعوف السبيل كٱبيفوف ا٤بارة ،كيعبدكف األيكة ،كىى شجرة من األيك حو٥با غيضة
ملتفة هبا  ،ككانوا من أسوأو الناس معاملة ؛ يبخسوف ا٤بكياؿ كا٤بيزاف ،كيطففوف فيهما ،أيخذكف ابلزائد كيدفعوف ابلناقس.
فبعث هللا فيهم رجبل منهم كىو رسوؿ هللا شعيب عليو السبلـ فدعاىم إذل عبادة هللا كحده ال شريك لو ،كهناىم عن تعاطى ىذه
األ فاعيل القبيحة من ٖبس الناس أشياءىم كإخافتهم ٥بم يف سبلهم كطرقاهتم ،فآمن بو بعضهم ككفر اكثرىم ،حٌب أحل هللا هبم
البأس الشديد  ،كىو الورل ا٢بميد.
اؿ َاي قَػ ْوِـ ا ْعبُ ُدواْ َّ
اَّللَ َما لَ ُكم ِّم ْن إِلَ ٍو غَْيػ ُرهُ ) ىذه دعوة الرسل كلهم  ،فدعاىم إذل التوحيد كحذرىم من الشرؾ .
( قَ َ
آاب يؤ ىان أ ٍىك أىف نػَّ ٍف ىع ىل ًيف أ ٍىم ىوالًنىا ىما نى ىشاء ).
ىصبلىتي ى
بأ ى
ك ىأتٍيميرىؾ أىف نػٍَّتػيرىؾ ىما يىػ ٍعبي يد ى
كما قاؿ تعاذل يف سورة ىود ( قىاليواٍ ىاي يش ىعٍي ي
( قَ ْد َجاءتْ ُكم بَػيِّنَةٌ ِّمن َّربِّ ُك ْم ) أم :قد أقاـ هللا ا٢بجج كالبينات على صدؽ ما جئتكم بو .
 ا٤براد ابلبينة ىهنا ا٤بعجزة  ،ألنو ال بد ٤بدعي النبوة منها  ،كإال لكاف متنبئان ال نبيان  ،فهذه اآلية دلت على أنو حصلت لو
معجزة دالة على صدقو.
 قاؿ اآللوسي  :قولو تعاذل ( قى ٍد ىجاءتٍ يكم بىػيٌػنىةه ٌمن َّربٌ يك ٍم ) أم  :معجزة عظيمة ظاىرة من مالك أموركم.
كدل تذكر معجزتو  يف القرآف العظيم كما دل تذكر أكثر معجزات نبينا  كاألنبياء عليهم السبلـ فيو  ،كالقوؿ أبنو دل يكن لو
عليو السبلـ معجزة غلط ألف الفاء يف قولو سبحانو ( فىأ ٍىكفيػ ػ ػواٍ الكيل كا٤بيزاف ) لَبتيب األم ػ ػر على ٦بيء البينة  ،كاحتماؿ كوهنا
عاطػ ػ ػفة على ( اعبدكا ) بعيد  ،كإف كانت عبادة هللا تعاذل موجبة لبلجتناب عن ا٤بناىي الٍب معظمها بعد الكفر البخس .
( فَأ َْوفُواْ الْ َك ْي َل َوال ِْم َيزا َف ) أم :فأٛبوا الكيل كا٤بيزاف للناس ٕبيث يعطى صاحب ا٢بق حقو من غّب نقصاف ،كأيخذ صاحب
ا٢بق حقو من غّب طلب الزايدة .
ً
ً
ين ) قاؿ ابن كثّب  :أيمرىم تعاذل إبيفاء ا٤بكياؿ كا٤بيزاف،
قاؿ تعاذل يف سورة الشعراء ( أ ٍىكفيوا الٍ ىكٍي ىل ىكال تى يكونيوا م ىن الٍ يم ٍخس ًر ى
ً
ً
ين ) أم :إذا دفعتم إذل الناس فكملوا الكيل ٥بم ،كال
كينهاىم عن التطفيف فيهما ،فقاؿ ( أ ٍىكفيوا الٍ ىكٍي ىل ىكال تى يكونيوا م ىن الٍ يم ٍخس ًر ى
اتما كافينا ،كلكن خذكا كما تعطوف ،كأعطوا كما أتخذكف.
ٚبسركا الكيل فتعطوه انقصا ،كأتخذكه -إذا كاف لكم  -ن
َّ ً
ً ًً
ين إً ىذا ا ٍكتىاليواٍ ىعلىى الن ً
ك
وى ٍم ٱبيٍ ًسيرك ىف (ّ) أىال يىظي ُّن أيكلىئً ى
كقاؿ تعاذل ( ىكيٍ هل لٌٍل يمطىٌفف ى
وى ٍم أىك َّكىزني ي
َّاس يى ٍستىػ ٍوفيو ىف (ِ) ىكإً ىذا ىكالي ي
ْب (ُ) الذ ى
َّهم َّمٍبػ يعوثيو ىف (ْ) لًيىػ ٍووـ ىع ًظي وم )
أىنػ ي
( كيل للمطففْب ) أم ىبلؾ كعذاب كدمار  ،ألكلئك الفجار الذين ينقصوف ا٤بكياؿ كا٤بيزاف  ،مث بْب أكصافهم القبيحة بقولو (
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفوف ) أم إذا أخذكا الكيل من الناس أخذكه كافيا كامبل ألنفسهم ( كإذا كالوىم أك كزنوىم
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ٱبسركف ) أم كإذا كالوا للناس أك كزنوا ٥بم  ،ينقصوف الكيل كالوزف .

اءى ْم ) أم  :كال تنقصوىم حقوقهم بتطفيف الكيل كنقص الوزف فيما ٯبرل بينكم كبينهم من
َّاس أَ ْ يَ ُ
سواْ الن َ
( َوالَ تَػ ْب َخ ُ
معامبلت.
يقاؿٖ :بسو حقو يبخسو إذا نقصو إايه .كظلمو فيو «كتبخسوا» تعدل إذل مفعولْب أك٥بما الناس كالثاين أشياءىم.
كفائدة التصريح ابلنهى عن النقص بعد األمر ابإليفاء ،أتكيد ذلك األمر كبياف قبح ضده.

 قاؿ اآللوسي :كقد يراد ابألشياء ا٢بقوؽ مطلقا فإهنم كانوا مكاسْب ال يدعوف شيئا إال مكسوة .كقد جاء عن ابن عباس

أهنم كانوا قوما طغاة بغاة ٯبلسوف على الطريق فيبخسوف الناس أموا٥بم .قيل كيدخل يف ذلك ٖبس الرجل حقو من حسن
ا٤بعاملة كالتوقّب البلئق بو كبياف فضلو على ما ىو عليو للسائل عنو .ككثّب ٩بن ينتسب إذل أىل العلم اليوـ مبتلوف هبذا
البخس .
( َوالَ تُػ ْف ِس ُدواْ ِِف األ َْر ِ
صالَ ِح َها ) أم  :ال تعملوا اب٤بعاصي بعد إصبلحها ببعثة الرسل .
ض بَػ ْع َد إِ ْ
ِ
ِ
ني ) أم :ما أمرتكم بو من اخبلص العبادة هلل كايفاء الناس حقوقهم ،كترؾ الفساد يف األرض،
( ذَل ُك ْم َخ ْيػ ٌر لَّ ُك ْم إِف ُكنتُم ُّم ْؤمنِ َ
خّب لكم إف كنتم مصدقْب رل يف قورل .
اط تُ ِ
صر ٍ
ِ
ِ
وع ُدو َف ) ينهاىم شعيب ،عليو السبلـ ،عن قطع الطريق ا٢بسي كا٤بعنوم ،بقولو ( ىكال تىػ ٍق يع يدكا بً يك ًٌل
( َوالَ تَػ ْق ُع ُدواْ ب ُك ِّل َ
اط تي ً
ًصر و
وع يدك ىف ) أم :توعدكف الناس ابلقتل إف دل يعطوكم أموا٥بم.
ى
اط تي ً
كعن ابن عباس ك٦باىد كغّب كاحد ( كال تىػ ٍقع يدكا بً يك ًل ًصر و
وع يدك ىف ) أم :تتوعدكف ا٤بؤمنْب اآلتْب إًذل شعيب ليتبعوه ،
ى ي
ٌ ى
ً
ً و
اّلل . ) ...
صدُّك ىف ىع ٍن ىسبً ًيل َّ
كاألكؿ أظهر؛ ألنو قاؿ ( بً يك ًٌل صىراط ) كىي الطرؽ ،كىذا الثاين ىو قولو ( ىكتى ي
يل َِّ
صدُّو َف َعن َسبِ ِ
آم َن بِ ِو َوتَػ ْبػغُونَػ َها ِع َو ًجا ) أم :كتودكف أف تكوف سبيل هللا عوجان مائلة .
( َوتَ ُ
اَّلل َم ْن َ
( َواذْ ُك ُرواْ إِ ْذ ُكنتُ ْم قَلِيالً فَ َكثػ ََّرُك ْم ) أم :كنتم مستضعفْب لقلتكم فصرُت أعزة لكثرة ىع ىددكم ،فاذكركا نعمة هللا عليكم يف ذلك.
 قاؿ ادلاوري  :قولو تعاذل ( ىكاذٍ يكركاٍ إً ٍذ يكنتي ٍم قىلًيبلن فى ىكثػىَّريك ٍم ) حكى الزجاج فيو ثبلثة أكجو :
أحدىا  :كثر عددكم بعد القلة قاؿ ابن عباس  :كذلك أف مدين بن إبراىيم تزكج زينا بنت لوط ككلد آؿ مدين منها.
كالثاين  :كثركم ابلغُب بعد الفقر.
كالثالث  :كثركم ابلقوة بعد الضعف.
كذكر بعض ا٤بفسرين كجهان رابعان  :أنو كثرىم بطوؿ األعمار بعد قصرىا من قبل.
واتف
 قاؿ ابن عا ور  :كمعُب تكثّب هللا إايىم تيسّبه أسباب الكثرة ٥بم أبف ٌقول فيهم ٌقوة التٌناسل  ،كحفظهم من أسباب ا٤ب ى
ى
حٌب كثيرت مواليدىم كقلٌت كفيا يهتم  ،فصاركا عددان كثّبان يف زمن ال يعهد يف مثلو مصّب ٌأمة إذل
 ،كيى َّسر لنسلهم اليفاعة ٌ
عددىم  ،فييعد منعهم النٌاس من ال ٌدخوؿ يف دين هللا سعيان يف تقليل حزب هللا  ،كذلك كفراف لنعمة هللا عليهم أب ٌف كثَّرىم ،
كليقابلوا اعتبار ىذه النٌعمة ابعتبار نقمتو تعاذل من الذين غضب عليهم  ،إ ٍذ استأصلهم بعد أف كانوا كثّبان فذلك من ٛبايز
األشياء أبضدادىا.
فلذلك أعقبو بقولو ( كانظركا كيف كاف عاقبة ا٤بفسدين ) .
ِِ
ِ
ين ) أم  :كانظركا نظر اعتبار ما نزؿ ٗبن كاف قبلكم من األمم السالفة كالقركف ا٣بالية حْب
( َوانَُُّرواْ َك ْي َ
ف َكا َف َعاقبَةُ ال ُْم ْفسد َ
عتوا على رهبم كعصوا رسلو من العذاب كا٥ببلؾ كأقرب األمم إليكم قوـ لوط فانظركا كيف أرسل هللا تعاذل عليهم حجارة من
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السماء ٤با عصوه ككذبوا رسلو .أ ىػ
ِ ِ
ْت بِ ِو َوطَ ئَِفةٌ ََّلْ يْػ ْؤِمنُواْ ) أم  :قد اختلفتم علي .
آمنُواْ ِابلَّ ِذي أ ُْر ِسل ُ
( َوإِف َكا َف طَ ئ َفةٌ ّمن ُك ْم َ
ربواْ َح َّىت َْػل ُك َم َّ
اَّللُ بَػ ْيػنَػنَا ) أم :انتظركا حٌب يفصل بيننا .
( فَ ْ
اصِ ُ
اصً يربكاٍ ) قوة التهديد كالوعيد  ،ىذا ظاىر الكبلـ كأف ا٤بخاطبة ٔبميع اآلية للكفار .
 قاؿ ابن عطية  :كيف قولو (فى ٍ

 قاؿ اآللوسي  :قولو تعاذل ( فاصربكا حٌب ىٍٰب يك ىم هللا بىػٍيػنىػنىا ) خطاب للكفار ككعيد ٥بم أم تربصوا لَبكا حكم هللا تعاذل بيننا

كبينكم فإنو سبحانو سينصر احملق على ا٤ببطل كيظهره عليو  ،أك ىو خطاب للمؤمنْب كموعظة ٥بم كحث على الصرب
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
حٌب ٰبكم فيميز ا٣ببيث من الطيب  ،كالظاىر االحتماؿ األكؿ.

 وقاؿ ابن عا ور  :كحكم هللا أريد بو حكم يف ال ٌدنيا إبظهار أثر غضبو على أحد الفريقْب كرضاه على الذين خالفوىم ،

َّصر على
احملق من ا٤ببطل  ،كىذا صدر عن ثقة ٌشعيب  أب ٌف هللا سيحكم بينو كبْب قومو استنادان لوعد هللا إايه ابلن ٍ
فيظهر ٌ
كمن ك ٌذهبم إبخبار هللا تعاذل إايه بذلك  ،كلوال ذلك ١باز أف يتأخر ا٢بكم بْب الفريقْب
قومو  ،أك لعلمو بسنٌة هللا يف رسلو ى
إذل يوـ ا٢بساب  ،كليس ىو ا٤براد من كبلمو ألنٌو ال يناسب قولو ( فاصربكا ) إذا كاف خطاابن للفريقْب  ،فإف كاف خطااب
صح إرادة ا٢بيكمْب ٝبيعان.
للمؤمنْب خاصة ٌ
ِ
ني ) فإنو سيجعل العاقبة للمتقْب ،كالدمار على الكافرين.
( َو ُى َو َخ ْيػ ُر ا ْحلَاك ِم َ
َّ ً
اذل حك َّ ً
ً ًً
ًً
ين ىآمنيوا ىم ىعوي بًىر ٍٞبىوة ًمنَّا
 قاؿ الشنقيطي  :بىػ َّ ى
ٍموي الذم ىح ىك ىم بو بىػٍيػنىػ يه ٍم ب ىق ٍولو ( ىكلى َّما ىجاءى أ ٍىميرىان ى٪بٍَّيػنىا يش ىعٍيػبنا ىكالذ ى
ْب تىػ ىع ى ي ى
ًً َّ ً
كأ ً َّ ً
ً ًً
ًً
ين ىك َّذبيوا يش ىعٍيػبنا ىكأى ٍف
ين ظىلى يموا َّ
ىخ ىذتٍػ يه يم َّ
ىصبى يحوا ًيف ىدا ًرى ٍم ىجاٜب ى
الر ٍج ىفةي فىأ ٍ
الصٍي ىحةي )  ،ىكقىػ ٍولو ( فىأ ى
ى ى
ْب )  ،ىكقىػ ٍولو ( الذ ى
ىخ ىذت الذ ى
ً
ًً
ىدل يػ ٍغنىػوا فًيها الَّ ًذين ىك َّذبوا يشعيػبا ىكانيوا ىم ٍ ً
اب يىػ ٍوـ الظُّلَّ ًة ٍاآليىةى ) .
ين )  ،ىكقىػ ٍولو ( فىأ ى
ىخ ىذ يى ٍم ىع ىذ ي
ٍى ٍ ى
ى ي ىٍ ن
ا٣بىاس ًر ى
يي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّك اي ُ َع ْي َّ
َّ
ود َّف ِِف ملَّتنَا ) ىذا إخبار
( قَ َ
آمنُواْ َم َع َ
ك من قَػ ْريَتنَا أ َْو لَتَػ ُع ُ
ين ْ
ين َ
استَ ْكبَػ ُرواْ من قَػ ْومو لَنُ ْخ ِر َجن َ َ
ب َوالذ َ
اؿ ال َْمألُ الذ َ
ُ
من هللا تعاذل عما كاجهت بو الكفار نيب هللا شعيبنا كمن معو من ا٤بؤمنْب ،يف توعدىم إايه كمن معو ابلنفي من القرية ،أك
اإلكراه على الرجوع يف ًملَّتهم كالدخوؿ معهم فيما ىم فيو .كىذا خطاب مع الرسوؿ كا٤براد أتباعو الذين كانوا معو على ا٤بلة .
ِ
ني ) أم أ٘بربكننا على ا٣بركج من الوطن  ،أك العودة يف ملتكم كلو كنا كارىْب لذلك ؟ كاالستفهاـ لئلنكار
( قَ َ
اؿ أ ََولَ ْو ُكنَّا َكا ِرى َ
( قَ ِد افْػتػريػنا علَى َِّ
َّاَّ َّ
اَّللُ ِم ْنػ َها ) أم  :إف عدان إذل دينكم  ،بعد أف أنقذان هللا منو
اَّلل َك ِذ ًاب إِ ْف ُع ْد ََّ ِِف ِملَّتِ ُكم بَػ ْع َد إِ ْذ َصل َ
َ ََْ َ
ابإلٲباف  ،كبصران اب٥بدل  ،نكوف ٨بتلقْب على هللا أعظم أنواع الكذب ! ! كىذا تيئيس للكفار من العودة إذل دينهم .
َّاَّ َّ ِ
بعد
 قولو ( إِ ْف عُ ْد ََّ ِِف ِملَّتِ ُكم ) أم  :رجعنا إليها  ،كىذا ابلنسبة إذل غّب شعيب ( إِ ْذ َصل َ
عود ى
اَّللُ م ْنػ َها ) قرينةه على أنو ه
مبلبسة و ً
ً
و
و
اّللي ًمٍنػ ىها ) أل َّ
ين .
َّاان َّ
سابقة لقولو ( بىػ ٍع ىد إً ٍذ ى٪ب ى
ىف ا١بماعةى الذين آمنوا لشعيب كانوا ىكاف ًر ى
ٌ بْب تعاذل يف ىذه اآلية أبف قوـ شعيب توعدكه ابإلخراج من الوطن أك الرجوع لدينهم  ،كىذا ديدنة الكفار :
ً ً
كقولو تعاذل ( كقى ى َّ ً
ً ً
ود َّف ًيف ًملَّتًنىا .
ين ىك ىفيركا لير يسل ًه ٍم لىني ٍخ ًر ىجنَّ يك ٍم م ٍن أ ٍىرضنىا أ ٍىك لىتىػ يع ي
اؿ الذ ى
ى
ً
ً
ْب أىظٍه ًرًىم إً ٍف ىدل يػٍتػريكوا ما جاءكا بًوً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
اذل ًيف ىىذه ٍاآليىة الٍ ىك ًرٲبىة أ َّ
ْب تىػ ىع ى
َّار تىػ ىوعَّ يدكا ُّ
بىػ َّ ى
ىف الٍ يكف ى
الر يس ىل ابٍإل ٍخىر ًاج م ٍن أ ٍىرضه ٍم  ،ىكالنَّػ ٍف ًي م ٍن بىػ ٍ ي ٍ ٍ ى ي ى ى ي
وط ( فىما ىكا ىف جواب قىػوًم ًو إًَّال أى ٍف قىاليوا أىخ ًرجوا ى و ً ً
كقىػولًًو عن قىػوًـ لي و
س يىػتىطى َّهيرك ىف ) .
آؿ ليوط م ٍن قىػٍريىت يك ٍم إًنػ ي
ٍ ي
ىى ى ٍ
ى ٍ ىٍ ٍ
َّه ٍم أ ىيان ه
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ك م ىن ٍاأل ٍىر ً
ىكقىػ ٍولًًو ىع ٍن يم ٍش ًركي قيػىريٍ و
ك إًَّال قىل نيبل ) .
ض ليي ٍخ ًر يج ى
وؾ مٍنػ ىها ىكإً نذا ىال يىػٍلبىػثيو ىف خ ىبلفى ى
ادكا لىيى ٍستىفُّزكنى ى
ش ( ىكإً ٍف ىك ي
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كقىػولًًو ( كإً ٍذ ٲبىٍ يكر بً َّ ً
ً
ين ) .
اّللي ىك َّ
وؾ ىكٲبىٍ يكيرك ىف ىكٲبىٍ يكير َّ
وؾ أ ٍىك ٱبيٍ ًر يج ى
وؾ أ ٍىك يىػ ٍقتيػلي ى
ين ىك ىفيركا لًييػثٍبًتي ى
ي ى
اّللي ىخٍيػير الٍ ىماك ًر ى
ك الذ ى
ىٍ ى
ً
ً
ً
ً
ً
اعوا ) .
ىكقىػ ٍولًًو تىػ ىع ى
استىطى ي
اذل ( ىكىال يىػىزاليو ىف يػي ىقاتليونى يك ٍم ىح ٌَّب يىػيرُّدكيك ٍم ىع ٍن دين يك ٍم إف ٍ
اآلية الكر ً
 كيف ىذه ً
ً
يوما؛ أل َّ
ىف قوى٥بم
معركؼ
ٲبة سؤ هاؿ
ه
ه
ظاىر القرآف ىنا أف شعيبنا قد ىد ىخ ىل يف ملتهم ساب نقا ن
مشهور؛ ألف ى
و
ود َّف ًيف ًملَّتًنىا ) كقوؿ
َّاان َّ
شعيب يً٦بيبنا ٥بم ( قى ًد افٍػتىػىريٍػنىا ىعلىى َّ
اّللً ىك ًذ ناب إً ٍف يع ٍد ىان ًيف ًملَّتً يك ٍم بىػ ٍع ىد إً ٍذ ى٪ب ى
٨باطبو ىف لو ( :أ ٍىك لىتىػ يع ي
اّللي
ً
العلماء يقولو ىف :إف األنبياء (صلوات هللاً
ًمٍنػ ىها ) ُّ
كسبلمو عليهم)
أكثر
ي
ي
يدؿ بظاى ًره على أنو قد كاف فيها ساب نقا ن
ى
يوما ما .ك ي
ث ىٍٯب ىع يل ًر ىسالىتىوي ) فبل يكفرك ىف ابهلل أل َّ
ىف فًطٍىرتىػ يه ٍم الٍب يكلدكا عليها ال
ك٧بل ا٣ب ًّب ،كهللاي يقوؿ ( َّ
معاد يف ىك ٍح ويُّ ،
اّللي أ ٍىعلى يم ىحٍي ي
اّللي ابلكف ًر ٤بكانتهم عنده .
يػيبى ًٌد ي٥بىا َّ
ً
كعلماء التفس ًّب أف شعيبا دل يكن كافرا يوما ما .كٯباب عن ظاى ًر ً
اآلية ًٔبىوابىػ ٍ ً
ْب :
أكثر األصوليْب
ي
ن
ن ن
ى
ك ي
(ع ىاد) تيطلقو إطبلقْب:
ي
تطلق لفظةى ى
العرب ي
أحدٮبا :أف ى
أحدٮبا :ىع ىاد إذل أم ور كاف فيو ىسابًنقا.
ي
و
ً
ا٣بمر ىخبلِّ  ،كال
كالثاين :ي
الطْب خزفنا ،ى
ٗبعُب (صار) إذل كذا من ىجديد  ،كمنو قوي٥بم :ى
عاد ي
العرب « :ىع ىاد كذا كذا» ى
تقوؿ ي
كعاد ي
(ع ىاد) .
االستعماؿ
ك أف ىذا
ىش َّ
ى
ه
موجود يف ى
احد :أف نىًيب ًَّ
الوجو الثاين :كبو قاؿ غّب ك و
ً
ً
َّارا على
َّ
ي
اّلل يش ىعٍيػبنا كاف معو ٝباعةه من قومو آمنوا بو ،فالذين آمنوا بو من قومو كانوا يكف ن
ي
ً
ً
ً
ً
عدد كثّب ،كىو رجل كاح هد ً
شعيب يف ىذا
التزـ معهم
فع ٌرب ابس ًم العدد الكث ًّب ىك ىغلَّبيوهي على ذلك الواحد ،ك ى
ي
ه
ملة قومهم ،كىم ه ه
ه
ا٣بطاب تىػ ٍغلًيبا ً
ً
لقومو األكثرين
ن
 قاؿ ابن اجلوزي  :فإف قيل  :كيف قالوا " :لتعودف"  ،كشعيب دل يكن يف كفر قط  ،فيعود إليو؟ فعنو جواابف.
أحدٮبا  :أهنم ٤با ٝبعوا يف ا٣بطاب معو من كاف كافران  ،مث آمن  ،خاطبوا شعيبان ٖبطاب أتباعو  ،كغلَّبوا لفظهم على لفظو ،
لكثرهتم  ،كانفراده.
علي من فبلف مكركه  ،أم  :قد
العود على معُب االبتداء  ،كما يقاؿ  :قد عاد َّ
لتصّب ٌف إذل ملتنا ؛ فوقع ى
كالثاين  :أف ا٤بعُب  :ي
٢بقِب منو ذلك ؛ كإف دل يكن سبق منو مكركه.
قاؿ الشاعر :
ب.
فا ٍف تك ًن َّ
أح َّ
سن ىمرنة َّ . .
.إرل فقد ىع ىاد ٍ
ت ى٥بي ُّن ذي ٍنو ي
األاي يـ ى
( وما ي ُكو ُف لَنَا أَف نَّػع َ ِ
يها ) أم  :ما يصح  ،كما ينبغي  ،كال ٲبكن أف نرجع إليها .
ود ف َ
ُ
ََ َ
ا٤بلة الكافر ًية ،كقاؿ إهنم إف عادكا إليها فقد افٍػتػركا على ًَّ ً
اَّلل ربُّػنَا ) فىػنىًيب هللا شعيب ٤با تىػبػَّرأى من ً
ٝبيع
إِالَّ أَف يَ َ
ىي
ُّ
اّلل ىكذ ناب ،فىػ َّو ى
شاء َُّ َ
ىىٍ
ه َّ ى
ض ى
بيد هللا ،فهو الذم ً
اّللً ،كبػ َّْب أف األمور يكلَّها ً
بيده ا٥بدايةي كإليو
ي
يب َّ
اّللً شعيبنا كإف كاف من خيا ًر ا٤برسلْب الى
الضبلؿ ،فإف نىً َّ
أ ٍىم ًرهً إذل َّ ى ى ى
ى ى
ً
اّللً ( كمن ي ًرًد َّ ً
توفيق إال ً
ك
يهديو كيوف يقو إال ىربُّوي  -جل كعبل  -كىذه عادةي
اّللي فٍتػنىػتىوي فىػلى ٍن ٛبىٍل ى
ى
العارفْب ابهلل يعلمو ىف أنو الى ى
بتوفيق َّ ى ى ٍ ي
لىو ًمن ًَّ
ً
اّلل الى يػه ًدم من ي ً
ً
اء َّ
يد
ض ُّل ) ك٫بو ذلك من
اآلايت ( إِالَّ أَ ْف يَ َ
اَّللُ َربُّػنَا ) ير ي
اّلل ىشٍيػئنا ) ( إً ٍف ىٍٙب ًر ٍ
شَ
ص ىعلىى يى ىد ياى ٍم فىإ َّف َّى ى ٍ ى ٍ ي
ي ى
ً
ً
ً
ً
َّر.
ىربػُّنىا ٗبشيئتو الكونية القدرية شيئنا فبل ىم ىفَّر كالى ىم ٍوئ ىل عما ىشاءى ىكقىد ى
( َو ِس َع َربُّػنَا ُك َّل َ ْي ٍء ِعل ًْما ) أم  :كسع علمو كل شيء .
ً ً ًً
ً
ً
ً
ً
ا٤بعدكـ الذم ىسبى ىق يف ً
سابق
ليعلم
ى
يعلم ا٤بوجودات كا٤بعدكمات كا١بائزات كا٤بستحيبلت ،فإنو إبحاطة عٍلمو ي
فهو (جل كعبل) ي
وج يد أف لىٍو كًج ىد كيف يكو يف ،فهو يعلم مثبلن :أف أاب ى٥بى و
ب لى ٍن يػي ٍؤًم ىن ،كمع
يعلم أف ذلك
ًع ٍل ًم ًو أنو ال ي
ى
ا٤بعدكـ الذم ال يي ى
ي
ي
يوجد ،كىو ي
ذلك يعلم لو ىآمن أبو و
يوجد أف لو يكًج ىد
يعلم
ا٤بعدكـ الذم ال ي
٥بب أيكو يف إٲبانيو ىات ِّما أك ن
ى
ى
انقصا ،كما ال ٱبىٍ ىفى ،ككونيو (جل كعبل) ي
ي
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ً
ايت ً
اّللً ،من اآل ً
آايت كثّبةه من ً
النار ،ىك ىعايىػنيوا
الدالة على ذلك :أف
كتاب َّ
ت عليو ه
كيف يكو يف ،ىدلَّ ٍ
ى
الكفار ى
يوـ القيامة إذا ىرأ يىكا ى
ى
ت الٍ يفر ً
صدؽ ما جاءت بو الرسل ،كندموا كقد فىاتى ً
الندـ ،ىكىٛبىنػ ٍَّوا أف يػيىرُّدكا إذل الدنيا مرنة أخرل لييصدقوا
ى
ينفع ي
ٍى
صةي نىد يموا حيث ال ي
ي
ً
ً
ْب يف سورةً
ْب أنو لو كاف
األنعاـ أف ىذا َّ
الرسل ،ك َّ
الرد الذم ىعل ىم أنو ال يكو يف ،بىػ َّ ى
يعلم أنو ال يىػيرُّد يى ٍم إذل الدنيا مرةن َثنيةن ،فقد بىػ َّ ى
اّللي ي
ى
ً
ً
ً
ً
كيعلم لو يرُّدكا ماذا يكو يف،
كيف يكو يف؛ ىكل ىذا قاؿ ( ىكلىٍو يرُّدكا لى ىع ي
لى ىعل ىم ى
ادكا ل ىما نػي يهوا ىعٍنوي ىكإًنػ ي
يعلم أهنم ال يػيىرُّدك ىف ي
َّه ٍم لى ىكاذبيو ىف ) فهو ي
كما صَّرح بقولًو ( كلىو رُّدكا لىع ً
أبدا؛ أل َّ
اّللى ىو
ىف َّ
َّه ٍم لى ىك ًاذبيو ىف ) كا٤بتخلفو ىف عن غزكةً ى
ضيركنىػ ىها ن
تبوؾ ال ىٍٰب ي
ىٍ ي ىي
ادكا ل ىما نػي يهوا ىعٍنوي ىكإًنػ ي
ى ى
ً
ً
ً
و
ً
ىع ُّدكا لىوي يع َّد نة كلىك ٍن ىك ًرىه َّ ً
يل اقٍػ يع يدكا
الذم ثىػبَّطى يه ٍم عنها إبرادتو ٢بكمة ،كما بىػيَّػنىوي بقولو ( ىكلىٍو أ ىىر يادكا ٍ
كج أل ى
ا٣بيير ى
ى
اّللي انٍب ىعاثىػ يه ٍم فىػثىػبَّطى يه ٍم ىكق ى
ً
ًً
صَّر ىح بو يف قولًو ( لى ٍو ىخىر يجوا فًي يكم
ين ) كىذا
ا٣بركج الذم الى يكو يف قد ىعل ىم (جل كعبل) أى ٍف لو كاف ى
كيف يكو يف ،كما ى
ي
ىم ىع الٍ ىقاعد ى
ضعيوا ًخبلىلى يك ٍم يىػٍبػغيونى يك يم الٍ ًفٍتػنىةى ) .
َّما ىز يادكيك ٍم إًالَّ ىخبىاالن ىكأل ٍىك ى
أما ا٣بلق فإهنم ال يعلمو ىف من ً
العلوـ إال ما علَّمهم خالق السماك ً
ات ك ً
األرض (جل كعبل).
ى ىيٍ ي
ي
( علَى َِّ
اَّلل تَػ َوَّكلْنَا ) أم  :على هللا ال على غّبه توكلنا كاعتمدان يف ٝبيع أموران .
َ
والتوكل إسناد األمور كتفويضها إذل هللا  ،مع العلم أنو ال يقع من ا٣بّب إال ما شاء هللا  ،كال يصيب العبد من الشر إال ما كتب .
كلو فضائل ستأيت ابلفوائد إف شاء هللا .
ني قَػ ْوِمنَا ِاب ْحلَ ِّق ) أم  :احكم بيننا كبْب قومنا اب٢بق .
( َربَّػنَا افْػتَ ْح بَػ ْيػنَػنَا َوبَػ ْ َ
َنت َخ ْيػر الْ َف ِِ
ني ) أم  :ا٢باكمْب .
اَت َ
( َوأ َ ُ
اؿ الْمألُ الَّ ِذين َك َفرواْ ِمن قَػوِم ِو لَئِ ِن اتَّػبػعتُم ُ عيباً إِنَّ ُكم إِذاً َّخلَ ِ
اس ُرو َف ) ٱبرب تعاذل عن شدة كفر قوـ شعيب كٛبردىم
َ ْ ْ َْ
ْ
ْ
( َوقَ َ َ
َ ُ
كعتوىم ،كما ىم فيو من الضبلؿ ،كما جبلت عليو قلوهبم من ا٤بخالفة للحق ،ك٥بذا أقسموا كقالوا ( لىئً ًن اتَّػبىػ ٍعتي ٍم يش ىعٍيػبنا إًنَّ يك ٍم إً نذا
ى٣ب ً
اسيرك ىف ) .
ى
ِ
ِ
ِ
ني ) أم :
َخ َذتْػ ُه ُم َّ
( فَأ َ
الر ْج َفةُ فَأ ْ
ني ) الرجفة  :الزلزلة القوية الٍب تؤدم إذل ٙبريك قوم عنيف َ ( .جاّتِ َ
َصبَ ُحواْ ِِف َدا ِرى ْم َجاّتِ َ

موتى  ،كل كاحد منهم منكب على كجهو ال ركح يف جسده .
ً
ً ً
و
ً
اب قىػ ٍوىـ يش ىعٍي و
صٍي ىحةه ( ىكلى َّما ىجاءى أ ٍىميرىان ى٪بٍَّيػنىا
ب ذى ىكىر تىػ ىع ى
اذل ًيف ٍاأل ٍىعىراؼ أىنَّوي ىر ٍج ىفةه ،ىكذى ىكىر ًيف يىود أىنَّوي ى
ىص ى
يل :ا ٍ٥بىىبل يؾ الَّذم أ ى
فىإ ٍف ق ى
الصيحةي فىأىصبحوا ًيف ًداي ًرًىم ج ًاٜبًْب ) كذى ىكر ًيف الش ً
شعيػبا كالَّ ًذين آمنوا معو بًر ٍٞب وة ًمنَّا كأ ً َّ ً
اب يىػ ٍوًـ
ي ىٍ ن ى ى ى ي ى ى ي ى ى
ى ى
ُّعىراء أىنَّوي ىع ىذ ي
ى
ين ظىلى يموا َّ ٍ ى ٍ ى ي
ىخ ىذت الذ ى
ى ٍ ى ى ى ى
ً ً
ً
اب يىػ ٍووـ ىع ًظيم ) .
الظُّلَّة  ،قاؿ تعاذل ( فى ىك َّذبيوهي فىأ ى
اب يىػ ٍوـ الظُّلَّة إًنَّوي ىكا ىف ىع ىذ ى
ىخ ىذ يى ٍم ىع ىذ ي
ً ً
ً
اّلل ًيف تىػ ٍف ًس ًّبهً قى ى ً
اب يىػ ٍوًـ الظُّلَّ ًة ىكًى ىي ىس ىحابىةه أىظىلٍَّتػ يه ٍم
فى ٍ
اجتى ىم ىع ىعلىٍي ًه ٍم ذىل ى
اؿ :ىكقىد ٍ
صابىػ يه ٍم ىع ىذ ي
ك يكلُّوي أى ى
ا١بىىو ي
اب :ىما قىالىوي ابٍ ين ىكث وّب ىرٞبىوي َّي
السم ًاء ،كرج ىفةه ًمن ٍاألىر ً ً
ً
ً
يدةه ًمن أىس ىفل ًمٍنػهم ،فىػزى ىق ً
فً ىيها ىشرهر ًم ٍن ىان ور كى٥بى و
ت
ض ىشد ى ٍ ٍ ى ي ٍ ى ى
صٍي ىحةه م ىن َّ ى ى ى ٍ ى ٍ
ب ىكىكىى وج ىعظي وم ،يمثَّ ىجاءىتٍػ يه ٍم ى
ى
ى
ً
ً
ً
ىج ىس ياـ .اىػ مٍنوي.
اح ،ىكفى ى
وس ،ىكٟبىى ىدت ٍاأل ٍ
ٍاأل ٍىرىك ي
اضت النُّػ يف ي

قاؿ ابن كثري  :أخرب تعاذل ىاىنا أهنم أخذهتم الرجفة كما أرجفوا شعيبنا كأصحابو كتوعدكىم اب١ببلء ،كما أخرب عنهم يف سورة
"ىود" فقاؿ (كلى َّما جاء أىمرىان ى٪بَّيػنا شعيػبا كالَّ ًذين آمنوا معو بًر ٍٞب وة ًمنَّا كأ ً َّ ً
ً ً ًً
ْب)
ين ظىلى يموا َّ
ى ى ى ٍ ي ٍ ى ي ىٍ ن ى ى ى ي ى ى ي ى ى
ىصبى يحوا ًيف د ىاي ًرى ٍم ىجاٜب ى
الصٍي ىحةي فىأ ٍ
ى ى
ىخ ىذت الذ ى
آاب يؤ ىان أ ٍىك
ىصبلتي ى
[ىود ]ْٗ:كا٤بناسبة يف ذلك -كهللا أعلم -أهنم ٤با هتكموا بنيب هللا شعيب يف قو٥بم ( أ ى
ك ىأتٍيميرىؾ أى ٍف نػىٍتػيرىؾ ىما يىػ ٍعبي يد ى
ً
يد ) فجاءت الصيحة فأسكتتهم  ،كقاؿ تعاذل إخبارا عنهم يف سورة الشعراء (
ت ٍ
ا٢بىلً ييم َّ
الرًش ي
أى ٍف نىػ ٍف ىع ىل ًيف أ ٍىم ىوالنىا ىما نى ىشاءي إًن ى
َّك ألنٍ ى
ً ً
و ً
ىس ًق ٍط ىعلىٍيػنىا كً ىس نفا
فى ىك َّذبيوهي فىأ ى
اب يىػ ٍوـ ىعظي وم ) كما ذاؾ إال ألهنم قالوا لو يف سياؽ القصة ( فىأ ٍ
اب يىػ ٍوـ الظُّلَّة إًنَّوي ىكا ىف ىع ىذ ى
ىخ ىذ يى ٍم ىع ىذ ي
السم ًاء [ إً ٍف يكٍنت ًمن َّ ً ً
ً
ْب ) فأخرب أنو أصاهبم عذاب يوـ الظلة ،كقد اجتمع عليهم ذلك كلو :أصاهبم عذاب يوـ
الصادق ى
ى ى
م ىن َّ ى
ككىج عظيم ،مث جاءهتم صيحة من السماء كرجفة من األرض شديدة
الظلة "،كىي سحابة أظلتهم فيها شرر من انر كى٥بىب (ْ) ى
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ىصبى يحوا ًيف ىدا ًرًى ٍم ىج ًاٜبًْب ) .
من أسفل منهم ،فزىقت األركاح ،كفاضت النفوس كٟبدت األجساد ( فىأ ٍ
ِ
َّ ِ
يها) أم :كأهنم ٤با أصابتهم النقمة دل يقيموا بدايرىم الٍب أرادكا إجبلء الرسوؿ كصحبو منها.
ين َك َّذبُواْ ُ َع ْيػبًا َكأَف ََّلْ يَػ ْغنَػ ْواْ ف َ
(الذ َ

 قاؿ اخلازف  :قولو تعاذل ( الذين كذبوا شعيبان كأف دل يغنوا فيها ) يعِب كأف دل يقيموا فيها كدل ينزلوىا يومان من الدىر يقاؿ :
غنيت اب٤بكاف أم أقمت بو.

 وقاؿ الشوكاين :كمعُب اآلية  :الذين كذبوا شعيبان كأف دل يقيموا يف دارىم  ،ألف هللا سبحانو استأصلهم ابلعذاب .

 قاؿ ابن عطية :قولو تعاذل ( ىكأىف َّدلٍ يػىغٍنىػ ٍواٍ فً ىيها) لفظ فيها لئلخبار عن قوة ىبلكهم كنزكؿ النقمة هبم كالتنبيو على العربة هبم.

ً
يوما من
٤بعُب :الذين ىك َّذبيوا شعيبنا ىد َّمىريى يم َّ
 وقاؿ الشنقيطي  :ا ى
يموا يف دارىم ن
اّللي كأىلكهم إىبل نكا مستأصبلن حٌب كأهنم دل ييق ي
يوما ما .
وج يدكا ،كالذم ىز ىاؿ ىزىكاالن يكلًٌيِّا ي
الدى ًر ن
تقوؿ ي
العرب :كأنو دل يكن ن
أبدا كدل يي ى
( الَّ ِذين َك َّذبواْ ُ عيػبا َكانُواْ ىم ْ ِ
ين ) ابتداء خطاب  ،كىو مبالغة يف الذـ كالتوبيخ كإعادة لتعظيم األمر كتفخيمو.
َ ُ َْ ً
اخلَاس ِر َ
ُُ
ً
ك٤با قالوا  :من اتبع شعيبان خاسر قاؿ هللا ا٣باسركف ىم الذين قالوا ىذا القوؿ .
( فَػتَػ َو َّىل َع ْنػ ُه ْم ) فحْب ىلكوا توذل عنهم نبيهم شعيب . 

اؿ ) معاتبان كموٖبان ك٨باطبان بعد موهتم:
( َوقَ َ
( اي قَػوِـ لََق ْد أَبْػلَغْتُ ُكم ِرس ِ
االت َرِّّب ) أم :أكصلتها إليكم  ،كبينتها حٌب بلغت منكم أقصى ما ٲبكن أف تص ػ ػ ػل إليو  ،كخالطت
َ ْ
ْ َ
أفئدتكم .

ت لَ ُك ْم ) فلم تقبلوا نصحي  ،كال انقدُت إلرشادم  ،بل فسقتم كطغيتم.
ص ْح ُ
( َونَ َ
ٍ ِ
ين ) أم :فكيف أحزف على قوـ ال خّب فيهم ،أاتىم ا٣بّب فردكه كدل يقبلوه كال يليق هبم إال الشر،
( فَ َك ْي َ
ف َ
آسى َعلَى قَػ ْوـ َكاف ِر َ
فهؤالء غّب حقيقْب أف ٰبزف عليهم ،بل يفرح إبىبلكهم ك٧بقهم .فعياذان بك اللهم من ا٣بزم كالفضيحة  ،كأم :شقاء كعقوبة أبلغ
من أف يصلوا إذل حالة يتربأ منهم أنصح ا٣بلق ٥بم ؟
 قاؿ ابن عا ور  :قولو تعاذل (فكيف آسى على قوـ كافرين) ٨باطبان نفسو على طريقة التجريد  ،إذ خطر لو خاطر ا٢بزف
عليهم فدفعو عن نفسو أبهنم ال يستحقوف أف يؤسف عليهم ألهنم اختاركا ذلك ألنفسهم  ،كألنو دل يَبؾ من ٙبذيرىم ما لو
ألقاه إليهم ألقلعوا عما ىم فيو فلم يبق ما يوجب أسفو كندامتو كقولو تعاذل (فلعلك ابخع نفسك على آَثرىم إف دل يؤمنوا
هبذا ا٢بديث أسفان) كقولو (فبل تذىب نفسك عليهم حسرات) .

الفوائد :

ُ -التأكيد على أٮبية التوحيد .
ِ-أف لكل نيب آية تدؿ على صدقو كنبوتو .
ّ -حكمة هللا تعاذل يف عدـ ذكر آية نيب هللا شعيب .
ْ-أف ٖبس ا٤بكاييل كا٤بوازين خصوصان  ،كٖبس الناس أشياءىم عمومان من أعظم ا١برائم ا٤بوجبة لعقوابت الدنيا كاآلخرة.
ٓ-أف ا٤بعصية الواقعة ٤بن عدـ منو الداعي كا٢باجة إليها أعظم  ،ك٥بذا كاف الزان من الشيخ أقبح من الشباب ،كالكرب من الفقّب
أقبح من الغِب ،كالسرقة ٩بن ليس ٗبحتاج أعظم من كقوعها من احملتاج؛ ٥بذا قاؿ شعيب لقومو (إًًٌين أ ىىرا يك ٍم ًٖبىٍوّب ) أم :بنعم كثّبة،
فأم أمر أحوجكم إذل ا٥بلع إذل ما أبيدم الناس بطرؽ ٧برمة.
ٔ-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 .
ٖ -ا٢بث على الرضا ٗبا أعطى هللا ،كاالكتفاء ٕببللو عن حرامو ،كقصر النظر على ا٤بوجود عندؾ من غّب تطلع إذل ما عند
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 .
َّ ً
ً
قاؿ تعاذل ( إًَّ٭بىا الٍمؤًمنو ىف الَّ ًذين إً ىذا ذيكًر َّ ً
ًً
ين
آايتيوي ىز ىادتٍػ يه ٍم إًٲبى ن
يٍ ي
ت قيػليوبػي يه ٍم ىكإً ىذا تيليى ٍ
اّللي ىكجلى ٍ
ت ىعلىٍي ًه ٍم ى
اان ىك ىعلىى ىرٌهب ٍم يىػتىػ ىوَّكليو ىف  .الذ ى
ى
ى
ي ًقيمو ىف َّ ً
ً
ً
ات ًعٍن ىد ىرٌهبًً ٍم ىكىم ٍغ ًفىرةه ىكًرٍز هؽ ىك ًرميه ) .
اى ٍم يػيٍنف يقو ىف  .أيكلىئً ى
ك يى يم الٍ يم ٍؤمنيو ىف ىحقِّا ى٥بيٍم ىد ىر ىج ه
الص ىبلةى ىك٩بَّا ىرىزقٍػنى ي
ي ي
كقاؿ تعاذل ( كالَّ ًذين آمنوا كع ًمليوا َّ ً
ا٢ب ً
ات لىنيػبىػ ًٌوئىػنػ يَّه ٍم ًم ىن ٍا١بىن ًَّة يغىرفنا ىٍ٘ب ًرم ًم ٍن ىٍٙبتً ىها اٍألىنٍػ ىه يار ىخالً ًد ىين فً ىيها نً ٍع ىم أ ٍىجير الٍ ىع ًاملً ىْب .
ى ى ىي ى ى
الص ى
َّ ً
صبىػيركا ىك ىعلىى ىرٌهبًً ٍم يىػتىػ ىوَّكليو ىف ) .
ين ى
الذ ى
و
ًً
الدنٍػيا كما ًعٍند ًَّ
ً ً
ين ىآمنيوا ىك ىعلىى ىرٌهبًً ٍم يىػتىػ ىوَّكليو ىف ) .
اع ٍ
ا٢بىيىاةً ُّ ى ى ى ى
كقاؿ تعاذل ( فى ىما أيكتيتي ٍم م ٍن ىش ٍيء فى ىمتى ي
اّلل ىخٍيػهر ىكأىبٍػ ىقى للَّذ ى
كقاؿ  ... ( يدخل من أمٍب سبعوف ألفان ا١بنة بغّب حساب كال عذاب  ... ،كعلى رهبم يتوكلوف ) .
كقاؿ  ( يدخل ا١بنة أقواـ أفئدهتم مثل أفئدة الطّب ) .
حكى النوكم يف ىذا ا٢بديث  :أف ا٤براد هبؤالء القوـ ىم ا٤بتوكلوف .
اثنياً  :أىل التوكل ىم أىل زلبة هللا عز وجل .
قاؿ تعاذل ( فىًإذىا عزمت فىػتػوَّكل علىى ً
ب الٍ يمتىػ ىوٌكًلًْب ) .
اّللى يًٰب ُّ
اّلل إً َّف ٌ
ىى ٍ ى ى ى ٍ ى ٌ
اثلثاً  :التوكل من يم أنبياء هللا ورسلو وأوليائو .
وح إً ٍذ قى ى ً ً ً ً
ت اّللً فىػعلىى ً
ً
ً
ً
ت).
(كاتٍ يل ىعلىٍي ًه ٍم نىػبىأى ني و
اّلل تىػ ىوَّكٍل ي
اؿ ل ىق ٍومو ىاي قىػ ٍوـ إًف ىكا ىف ىكبيػىر ىعلىٍي يكم َّم ىقامي ىكتى ٍذك ًّبم ًَب ىاي ٌ ى ٌ
قاؿ تعاذل يف نوح ى
كقاؿ تعاذل عن ىود (إًًين تىػوَّكلٍت علىى ً
ً
و
ً
اصيتًها إً َّف رًيب علىى ًصر و
ً
اط ُّم ٍستى ًقي وم) .
اّلل ىرًٌيب ىكىربًٌ يكم َّما من ىدآبَّة إًالَّ يى ىو آخ هذ بًنى ى ى ى ٌ ى
ٌ ى ي ى ٌ
ى

رابعاً  :أىل التوكل ىم أىل اإلؽلاف .
ً
ً
ً َّ ً
ً
ًَّ
آايتيوي ىز ىادتٍػ يه ٍم إًٲبىاانن ىك ىعلىى ىرٌهبًً ٍم يىػتىػ ىوَّكليو ىف ) .
ت قيػليوبػي يه ٍم ىكإً ىذا تيليى ٍ
اّللي ىكجلى ٍ
ين إً ىذا ذيكىر ٌ
ت ىعلىٍي ًه ٍم ى
قاؿ تعاذل ( إ٭بىا الٍ يم ٍؤمنيو ىف الذ ى
اّللً فىػٍليىػتىػ ىوَّك ًل الٍ يم ٍؤًمنيو ىف ) أم  :كعلى هللا كحده فليعتمد كلٍيثق ا٤بؤمنوف .
كقاؿ تعاذل ( ىك ىعلىى َّ
قاؿ ابن القيم  :فجعل التوكل شرطان يف اإلٲباف  ،فدؿ على انتفاء اإلٲباف عند انتفائو  ،ككلما قوم توكل العبد كاف إٲبانو أقول ،
كإذا ضعف اإلٲباف ضعف التوكل  ،كإذا كاف التوكل ضعيفان كاف دليبلن على ضعف اإلٲباف كال بد .

خامساً  :التوكل على هللا رللبة للرزؽ .
عن عمر  قاؿ  :قاؿ رسوؿ هللا ( لو أنكم تتوكلوف على هللا حق تػوكلو لرزقكم كما يرزؽ الطّب تغدك ٟباصان كتركح بطاانن)
سادساً  :ادلتوكلوف ليس عليهم للشيطاف سبيل .
َّ ً
ً
ين ىآمنيواٍ ىك ىعلىى ىرٌهبًً ٍم يىػتىػ ىوَّكليو ىف ) .
س لىوي يسٍلطىا هف ىعلىى الذ ى
قاؿ تعاذل ( إنَّوي لىٍي ى
سابعاً  :ادلتوكلوف هللا حسبهم وكافيهم .
اّللً فىػ يه ىو ىح ٍسبيوي ) .
(كىمن يىػتىػ ىوَّك ٍل ىعلىى َّ
قاؿ تعاذل ى

قاؿ بعض السلف :جعل هللا لكل عمل جزاء من جنسو ،كجعل جزاء التوكل عليو نفس كفايتو لعبده ،فقاؿ (كمن يتوكل على هللا
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فهو حسبو) كدل يقل :نؤتو كذا ككذا من األجر ،كما قاؿ يف األعماؿ ،بل جعل نفسو سبحانو كايف عبده ا٤بتوكل عليو ،كحسبو
ككاقيو ،فلو توكل العبد على هللا حق توكلو ككادتو السموات كاألرض كمن فيهن ١بعل لو ٨برجان ،ككفاه كنصره ( .بدائع الفوائد)

اثمناً  :أىل التوكل على هللا ىم أىل العزة واالستعالء .
قاؿ تعاذل ( كمن يػتػوَّكل علىى ً
اّللى ىع ًز هيز ىح ًك هيم ) .
اّلل فىًإ َّف ٌ
ى ى ىى ى ٍ ى ٌ

 كالتوكل ال ينايف فعل األسباب .
ً ً ً ًً
َّخلى ًة تيساقً ٍط ىعلىي ً
ك يرطىبنا ىجنًيِّا ) مع أنو تعاذل لو أراد أسقطو ٥با بدكف ىز منها .
ٍ
قاؿ تعاذل ( ىكيىٌزم إلىٍيك ٔب ٍذ ًع الن ٍ ى
ً و ً
اح ود ك ٍاد يخليواٍ ًمن أىبٍػو و
اّللً ًمن
كمن أكضح األدلة قوؿ يعقوب ( ىكقى ى
اب ُّمتىػ ىفًٌرقىوة ىكىما أي ٍغ ًِب ىعن يكم ًٌم ىن َّ
اؿ ىاي بىً َّ
ِب الى تى ٍد يخليواٍ من ىابب ىك ى
ٍ ى
ا٢بك ً ً ً
و ًً
ت ىك ىعلىٍي ًو فىػٍليىػتىػ ىوَّك ًل الٍ يمتىػ ىوٌكًليو ىف ) .
ٍم إًالَّ ٌّلل ىعلىٍيو تىػ ىوَّكلٍ ي
ىش ٍيء إف ٍي ي
ب كً
ً و
ٍم إًالَّ ًٌّللً ىعلىٍي ًو
اّللً ًمن ىش ٍي وء إً ًف ٍ
اح ود ) ٧بافظة عليهم من العْب مث قاؿ ( ىكىما أي ٍغ ًِب ىعن يكم ًٌم ىن َّ
( ىاي بىً َّ
ِب الى تى ٍد يخليواٍ من ىاب ى
ا٢بيك ي
ت ىك ىعلىٍي ًو فىػٍليىػتىػ ىوَّك ًل الٍ يمتىػ ىوٌكًليو ىف ) .
تىػ ىوَّك ٍل ي
فقد أخذ ابلسبب كا٢بيطة  ،كصرح ابف االعتماد على هللا كحده .
قاؿ ابن القيم أيضان  :فعلى حسن ظنك بربك كرجائك لو  ،يكوف توكلك عليو  ،كلذلك فسر بعضهم التوكل ٕبسن الظن ابهلل .
التحقيق :أف حسن الظن بو يدعوه إذل التوكل عليو إذ ال يتصور التوكل على من ساء ظنو بو ،كال التوكل على من ال يرجوه.
قاؿ شيخ اإلسبلـ  :كما رجا أح هد ٨بلوقان أك توكل عليو إال خاب ظنو فيو  ،فإنو مشرؾ  ،قاؿ تعاذل ( ىكىم ٍن يي ٍش ًرٍؾ ًاب َّّللً فى ىكأَّى٭بىا ىخَّر
ًمن َّ ً
ًً
الريح ًيف م ىك و
اف ىس ًح ويق ) .
الس ىماء فىػتى ٍخطىيفوي الطٍَّيػير أ ٍىك تىػ ٍه ًوم بو ًٌ ي ى
ى
وقاؿ  :من سره أف يكوف أقول الناس فليتوكل على هللا .

كقاؿ بعض العارفْب  :ا٤بتوكل كالطفل ال يعرؼ شيئان أيكم إليو إال ثدم أمو  ،كذلك ا٤بتوكل ال أيكم إال إذل ربو سبحانو .
كقاؿ ابن القيم – رٞبو هللا -كلو توكل العبد على هللا حق توكلو يف إزالة جبل عن مكانو  ،ككاف مأموران إبزالتو ألزالو .
قيل ٢باُت األصم  :على ما بنيت أمرؾ يف التوكل ؟ قاؿ  :على خصاؿ أربعة :
علمت أف رزقي ال أيكلو غّبم  ...فاطمأنت بو نفسي  .كعلمت أف عملي ال يعملو غّبم  ...فأان مشغوؿ بو .
كعلمت أين ال أخلو من عْب هللا  ...فأان مستح وي منو .
كعلمت أف ا٤بوت أييت بغتة  ...فأان أابدره .
قاؿ بعض العلماء ال تتكلن على غّب هللا فيكلك هللا إذل من اتكلت عليو .
قاؿ منصور بن عمار  :قلوب ا٤بتوكلْب أكعية الرضا .
كقاؿ بعضهم  :عبلمة التوكل انقطاع ا٤بطامع  :أم يف ا٣بلق كاألسباب .
كقاؿ آخر  :التوكل إسقاط رؤية الوسائط كالتعلق أبعلى العبلئق .
كمنها :أف الناصح للخلق الذم أيمرىم كينهاىم من ٛباـ قبوؿ الناس لو :أنو إذا أمرىم بشيء أف يكوف أكؿ الفاعلْب لو ،كإذا
يخالًىف يك ٍم إً ىذل ىما أىنٍػ ىها يك ٍم ىعٍنوي ) .
هناىم عن شيء كاف أكؿ التاركْب؛ لقوؿ شعيب ( :ىكىما أي ًر ي
يد أى ٍف أ ى
َُ-ذـ من أيمر الناس ابلطاعة كالرب كال يفعل ذلك .
اّللً أى ٍف تىػ يقوليوا ىما ال تىػ ٍف ىعليو ىف ) .
قاؿ تعاذل ( ىكبيػىر ىم ٍقتان ًعٍن ىد َّ
عن أسامة  .قاؿ  :قاؿ رسوؿ هللا  ( ٯباء ابلرجل يوـ القيامة فيلقى يف النار فتندلق بو أقتابو ،فيدكر هبا يف النار كما يدكر
ا٢بمار برحاه ،فيطيف بو أىل النار فيقولوف :اي فبلف ما أصابك ،أدل تكن أتمران اب٤بعركؼ كتنهاان عن ا٤بنكر ؟ فيقوؿ :كنت
آمركم اب٤بعركؼ كال آتيو ،كأهناكم عن ا٤بنكر كآتيو ) ركاه البخارم كمسلم .
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عن أنس بن مالك  ، قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا  ( : مررت ليلة أسرم يب على قوـ تقرض شفاىهم ٗبقاريض من انر ،قاؿ:
قلت من ىؤالء ؟ قالوا :خطباء أمتك من أىل الدنيا ٩بن كانوا أيمركف الناس ابلرب كينسوف أنفسهم كىم يتلوف الكتاب أفبل
يعقلوف ) ركاه أٞبد .
ٍِ
َخ ْذ ََّ أ َْىلَها ِابلْبأْساء والض ََّّراء لَعلَّهم يض ََّّر ُعو َف (ُُٗ )ٜثَّ ب َّدلْنَا م َكا َف َّ ِ ِ
ِ
سنَةَ َح َّىت
يب إِالَّ أ َ
َ َ
َ ُْ َ
َ َ َ َ
السيّئَة ا ْحلَ َ
( َوَما أ َْر َسلْنَا ِف قَػ ْريَة ّمن نَِّ ٍّ
َخ ْذ ََّ ُىم بَػغْتَةً َو ُى ْم الَ يَ ْش ُع ُرو َف (٘. ) )ٜ
ءَّ الض ََّّراء َو َّ
َع َفواْ َّوقَالُواْ قَ ْد َم َّ
الس َّراء فَأ َ
آاب َ
س َ
[ األعراؼ . ] ٗٓ – ْٗ :
-------------ِ ٍِ
يب ) فكذبوه أىلها .
( َوَما أ َْر َسلْنَا ِف قَػ ْريَة ّمن نَِّ ٍّ
َخ ْذ ََّ ) أم  :عاقبنا .
( إِالَّ أ َ
ْساء ) ما يصيبهم يف أبداهنم من أمراض كأسقاـ.
( أ َْىلَ َها ِابلْبَأ َ
( َوالض ََّّراء ) ما يصيبهم من فقر كحاجة ك٫بو ذلك .
( لَ َعلَّ ُه ْم يَض ََّّر ُعو َف ) أم :يدعوف كٱبشعوف كيبتهلوف إذل هللا تعاذل يف كشف ما نزؿ هبم.
كتقدير الكبلـ :أنو ابتبلىم ابلشدة ليتضرعوا  ،فما فعلوا شيئان من الذم أراد هللا منهم .

 قاؿ السمرقندي  :لكي يتضرعوا  ،فأدغمت التاء يف الضاد كأقيم التشديد مقامو  ،كمعناه  :لكي يدعوا رهبم كيؤمنوا
ابلرسل كيعرفوا ضعف معبودىم .
 قاؿ ابن اجلوزي  :كمقصود اآلية  :إعبلـ النيب  بسنَّ ًة هللا يف ا٤بك ًٌذبْب  ،كهتديد قريش .
ً ً
ً و ً
إثر بياف أحو ًاؿ األم ًم
َّيب ) إشارةه إٝبالية إذل بياف أحواؿ سائر األمم ى
 قاؿ أبو السعود قولو تعاذل ( ىكىما أ ٍىر ىسٍلنىا يف قىػٍريىة ٌمن ن وٌ
ا٤بذكورة تفصيبلن .
( ُُثَّ ) إذا دل يفد فيهم  ،كاستمر استكبارىم  ،كازداد طغياهنم .
( ب َّدلْنَا م َكا َف َّ ِ ِ
سنَةَ َح َّىت َع َف ْوا ) أم :حولَّنا ا٢باؿ من شدة إذل رخاء  ،كمن مرض كسقم إذل صحة كعافية  ،كمن فقر
َ َ
السيّئَة ا ْحلَ َ
إذل غُب ،ليشكركا على ذلك ،فما فعلوا ( ىح ٌَّب ىع ىف ٍوا ) أم :كثركا ككثرت أموا٥بم كأكالدىم ،يقاؿ :عفا الشيء إذا كثر .
 قاؿ الرازي  :مث بْب تعاذل أف تدبّبه يف أىل القرل ال ٯبرم على ٭بط كاحد  ،كإ٭با يدبرىم ٗبا يكوف إذل اإلٲباف أقرب فقاؿ
( يمثَّ بى َّدلٍنىا ىم ىكا ىف السيئة ا٢بسنة) ألف كركد النعمة يف البدف كا٤باؿ بعد البأساء كالضراء ،يدعو إذل االنقياد كاالشتغاؿ ابلشكر،
كا٤بعُب  :أنو تعاذل أخرب أنو أيخذ أىل ا٤بعاصي ابلشدة اترة  ،كابلرخاء أخرل.
( َوقَالُوا ) من جهلهم كغفلتهم .

الس َّراءُ ) يقوؿ تعاذل :ابتبلىم هبذا كىذا ليتضرعوا كيينيبوا إذل هللا ،فما ى٪بىع فيهم ال ىذا كال ىذا ،كال
س آ ََاب َء ََّ الض ََّّراءُ َو َّ
( قَ ْد َم َّ
انتهوا هبذ ا كال هبذا بل قالوا :قد مسنا من البأساء كالضراء ،مث بعده من الرخاء مثل ما أصاب آابءان يف قدمي الدىر ،كإ٭با ىو
الدىر اترات كاترات  ،كدل يتفطنوا ألمر هللا فيهم  ،كال استشعركا ابتبلء هللا ٥بم يف ا٢بالْب  ،كىذا ٖببلؼ حاؿ ا٤بؤمنْب الذين
خّبا
يشكركف هللا على السراء  ،كيصربكف على الضراء ،كما ثبت يف الصحيح ( عجبنا للمؤمن ،ال يقضي هللا لو قضاء إال كاف ن
ص ىرب فكاف خّبان لو ) فا٤بؤمن من يتفطن ٤با ابتبله هللا بو من السراء
خّبا لو ،كإف أصابتو ى
ضَّراء ى
لو ،كإف أصابتو ىسراء شكر فكاف ن
كالضراء .
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 قاؿ السعدي  :أم :ىذه عادة جارية دل تزؿ موجودة يف األكلْب كالبلحقْب ،اترة يكونوف يف سراء كاترة يف ضراء ،كاترة يف
فرح ،كمرة يف ترح ،على حسب تقلبات الزماف كتداكؿ األايـ ،كحسبوا أهنا ليست للموعظة كالتذكّب ،كال لبلستدراج كالنكّب
حٌب إذا اغتبطوا ،كفرحوا ٗبا أكتوا ،ككانت الدنيا ،أسر ما كانت إليهم ،أخذانىم ابلعذاب
السَّرآءي ) أم  :الشدة كالرخاء يعنوف ليس البأساء كالضراء عقوبة
س ءى ىاابءى ىان الضََّّراءي ك َّ
 قاؿ ادلاوردي  :قولو تعاذل ( َّكقىاليٍوا قى ٍد ىم َّ
على تكذيبك كإ٭با ىي عادة هللا يف خلقو أف بعد كل خصب جدابن كبعد كل جدب خصبان .

مس آابءان الضراء كالسراء ) فنحن مثلهم  ،يصيبنا ما أصاهبم  ،يعِب  :أهنم أرادكا
 قاؿ ابن اجلوزي  :قولو تعاذل ( كقالوا قد ٌ
أف ىذا دأب الدىر  ،كليس بعقوبة .

َخ ْذ ََّ ُى ْم بَػ ْغتَةً َو ُى ْم َال يَ ْش ُع ُرو َف ) أم :أخذانىم ابلعقوبة بغتة ،أم :على بغتة منهم ،كعدـ شعور منهم ،أم :أخذانىم فجأة
( فَأ َ
.
ىخ ٍذ ىان يى ٍم بىػ ٍغتىةن ) أم فجأة ليكوف أكثر حسرة.
قاؿ القرطيب  :قولو تعاذل ( فىأ ى

الفوائد :
ُ -إثبات أرساؿ الرسل لؤلمم لتبليغهم كإقامة ا٢بجة .
ِ -أف هللا أيخذ أىل ا٤بعاصي ابلشدة اترة  ،كابلرخاء أخرل.
ّ -رٞبة هللا بعباده حيث ينوع ٥بم اآلايت كيصرفها لعلهم يرجعوف .
ْ -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 .
ٍ ِ
َخ ْذ ََّىم ِِبَا َكانُواْ يك ِ
السماء واألَر ِ ِ
( َولَ ْو أ َّ
ْسبُو َف ))ٜٙ
ض َولَكن َك َّذبُواْ فَأ َ ُ
آمنُواْ َواتَّػ َقواْ لََفتَ ْحنَا َعلَْي ِهم بَػ َرَكات ّم َن َّ َ َ ْ
َ
َف أ َْى َل الْ ُق َرى َ
[ األعراؼ . ] ٗٔ :
----------( َولَ ْو أ َّ
آمنُوا َواتَّػ َق ْوا ) أم :آمنت قلوهبم ٗبا جاءهتم بو الرسل ،كصدقت بو كاتبعتو ،كاتقوا بفعل الطاعات كترؾ
َف أ َْى َل الْ ُق َرى َ
ات ًمن َّ ً
احملرمات لىىفتىحنىا علىي ًهم بػرىك و
األر ً
ض ) أم :قطر السماء كنبات األرض.
الس ىماء ىك ٍ
ى
ٍ ى ٍ ٍ ىى
( َولَ ِك ْن َك َّذبُوا ) أم  :كلكن كذبوا رسلو .
َخ ْذ ََّىم ِِبَا َكانُوا يك ِ
ْسبُو َف ) أم  :فعاقبناىم اب٥ببلؾ على ما كسبوا من ا٤بآمث كاحملارـ.
َ
( فَأ َ ُ ْ
ُ -أف من أسباب الرزؽ كحلوؿ الربكات اإلٲباف كالتقول  ،كىناؾ أسباابن للرزؽ :
أوالً  :التوكل .
قاؿ  ( لو أنكم تتوكلوف على هللا حق توكلو لرزقكم كما يرزؽ الطّب ) .
اثنياً  :االستغفار كالتوبة .
قاؿ تعاذل ( فىػ يقٍلت ً
السماء علىي يكم ًم ٍدراران  .كٲبيٍ ًد ٍد يكم ًأبىمو واؿ كبنًْب كىٯبعل لى يكم جن و
ً
ً
َّات ىكىٍٯب ىع ٍل
ي ٍ
استىػ ٍغفيركا ىربَّ يك ٍم إنَّوي ىكا ىف ىغفَّاران  .يػيٍرس ًل َّ ى ى ى ٍ ٍ ى ى ٍ ٍ ى ى ى ى ى ٍ ى ٍ ٍ ى
لى يك ٍم أىنٍػ ىهاران ) .
ً
الس ىماءى ىعلىٍي يك ٍم ًم ٍد ىراران ىكيىًزٍد يك ٍم قيػ َّونة إً ىذل قيػ َّوتً يك ٍم ) .
استىػ ٍغ ًفيركا ىربَّ يك ٍم يمثَّ تيوبيوا إًلىٍي ًو يػيٍرًس ًل َّ
كاي قىػ ٍوـ ٍ
كقاؿ تعاذل ( ى
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قاؿ القرطيب  :يف ىذه اآلية كالٍب يف ىود دليل على أف االستغفار ييستنزؿ بو الرزؽ كاألمطار .

اثلثاً  :التقول .

ً
ب).
قاؿ تعاذل ( ىكىم ٍن يىػت ًَّق َّ
اّللى ىٍٯب ىع ٍل لىوي ٨بىٍىرجان  .ىكيىػٍريزقٍوي ًم ٍن ىحٍي ي
ث ال ىٍٰبتىس ي
ات ًمن َّ ً
ض كلى ًكن ىك َّذبوا فىأىخ ٍذ ىانىم ًٗبىا ىكانيوا يك ً
ىف أىىل الٍ يقرل آمنيوا كاتَّػ ىقوا لىىفتىحنىا علىي ًهم بػرىك و
كقاؿ تعاذل ى َّ
ٍسبيو ىف).
ى
الس ىماء ىك ٍاأل ٍىر ً ى ٍ ي ى ي ٍ
ى
(كلىٍو أ ٍ ى ى ى ى ٍ ٍ ى ٍ ٍ ىى

رابعاً  :التفرغ للعبادة .
عن أيب ىريرة  .عن النيب  قاؿ ( إف هللا تعاذل يقوؿ  :اي ابن آدـ ! تفرغ لعباديت أمؤل صدرؾ غُب  ،كأسد فقرؾ  ،كإف ال تفعل
مؤلت يدؾ شغبلن كدل أسد فقرؾ) ركاه الَبمذم .

خامساً  :ا٤بتابعة بْب ا٢بج كالعمرة .
عن عبد هللا بن مسعود  .قاؿ  :قاؿ  ( اتبعوا بْب ا٢بج كالعمرة  ،فإهنما ينفياف الفقر كالذنوب كما ينفي الكّب خبث ا٢بديد
كالذىب كالفضة ) ركاه الَبمذم .
سادساً  :صلة الرحم .

عن أيب ىريرة  .قاؿ  :قاؿ  ( من أحب أف يبسط لو يف رزقو كينسأ لو يف أثره فليصل رٞبو ) متفق عليو .

سابعاً  :اإلنفاؽ يف سبيل هللا تعاذل .
قاؿ تعاذل ( كما أىنٍػ ىف ٍقتم ًمن شي وء فىػهو ٱبيٍلً يفو كىو خيػر َّ ً
ْب ) .
الرا ًزق ى
ىى يٍ ٍ ى ٍ ي ى ي ى ي ى ىٍي
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 .
ضبلن ) .
كقاؿ تعاذل ( الشٍَّيطىا يف يىعً يد يك يم الٍ ىف ٍقىر ىك ىأيٍيميريك ٍم ًابلٍ ىف ٍح ىش ًاء ىك َّ
اّللي يىعً يد يك ٍم ىم ٍغ ًفىرةن ًمٍنوي ىكفى ٍ
قاؿ ابن عباس يف تفسّب اآلية  :اثناف من هللا  ،كاثناف من الشيطاف (الشٍَّيطىا يف يىعً يد يك يم الٍ ىف ٍقىر) يقوؿ  :ال تنفق مالك كأمسكو لك
ضبلن ) يف الرزؽ .
فإنك ٙبتاج إليو  ( ،ىك ىأيٍيميريك ٍم ًابلٍ ىف ٍح ىش ًاء ) ( ىك َّ
اّللي يىعً يد يك ٍم ىم ٍغ ًفىرةن ًمٍنوي ) على ىذه ا٤بعاصي ( ىكفى ٍ

اثمناً  :ا٤بهاجرة يف سبيل هللا .
قاؿ تعاذل ( كمن يػه ً
اّللً ىًٯب ٍد ًيف ٍاأل ٍىر ً
ض يمىرا ىغمان ىكثًّبان ىك ىس ىعةن ) .
اجٍر ًيف ىسبً ًيل َّ
ىى ٍ يى
ففي ىذه اآلية كعد هللا تعاذل أف من ىاجر يف سبيلو سيجد أمرين  :أك٥بما  :مراغمان كثّبان  ،كَثنيهما  :سعة .
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 .
كا٤براد ابألمر الثاين ( سعة ) السعة يف الرزؽ .
ِ -قاؿ السمرقندم  :ففي اآلية دليل على أف الكفاية كالسعة يف الرزؽ من السعادة إذا كاف ا٤برء شاكران  ،كتكوف عقوبة لو
إذا دل يكن شاكران.
ّ -أف التكذيب سبب ٥ببلؾ األمم كعذاهبا .
ْ -أف هللا ال يهلك أحدان إال بسبب ذنبو .
ٓ -كجوب التصديق ابلرسل .
ٔ -شدة انتقاـ هللا من ا٤بكذبْب .
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ًحى َو ُى ْم يَػل َْعبُو َف ()ٜٛ
ْسنَا ُ
ْسنَا بَػيَاًَ َو ُى ْم ََنئ ُمو َف ( )ٜٚأ ََو أَم َن أ َْى ُل الْ ُق َرى أَف ََيْتيَػ ُه ْم َ ُ
( أَفَأَم َن أ َْى ُل الْ ُق َرى أَف ََيْتيَػ ُه ْم َ ُ
اَّلل فَالَ َيْمن مكْر َِّ
أَفَأ َِمنواْ مكْر َِّ
اخلَ ِ
اَّلل إِالَّ الْ َق ْو ُـ ْ
اس ُرو َف (. ) )ٜٜ
ََُ َ َ
ُ َ َ
[ ٕٗ – ٗٗ ] .
--------ك٧بذرا من ٨بالفة أكامره ،كالتجرؤ على زكاجره :
مث قاؿ تعاذل ٨بوفنا ن
( أَفَأ َِم َن أ َْى ُل الْ ُق َرى ) أم :الكافرة .
 قاؿ اخلازف  :قولو تعاذل ( أفأمن أىل القرل ) ىو استفهاـ ٗبعُب اإلنكار كفيو كعيد كهتديد كزجر  ،كا٤براد ابلقرل مكة كما
حو٥با  ،كقيل  :ىو عاـ يف كل أىل القرل الذين كفركا ككذبوا .
ِ
ْسنَا ) أم :عذابنا كنكالنا .
( أَ ْف ََيْتيَػ ُه ْم َ ُ
( بياَ ) أم :ليبلن .
( َو ُى ْم ََّئِ ُمو َف ) أم  :يف غفلة .
ِ
ِ
ض ًحى ) الضحى كقت ارتفاع النهار .
ْسنَا ُ
( أ ََوأَم َن أ َْى ُل الْ ُق َرى أَ ْف ََيْتيَػ ُه ْم َ ُ
( َو ُى ْم يَػل َْعبُو َف ) أم :يف حاؿ شغلهم كغفلتهم .
كا٤بعُب  :أف هللا (جل كعبل) قادر على إىبلكهم يف الليل يف حالة نومهم ،كإىبلكهم يف أكؿ النهار يف حالة ٥بوىم كلعبهم ،كيف
أيمنوف مكره مع الكفر بو  ...كتكذيب رسلو كقدرتو على إىبلكهم ؟
( أَفَأ َِمنوا مكْر َِّ
اَّلل ) أم :أبسو كنقمتو كقدرتو عليهم كأخذه إايىم يف حاؿ سهوىم كغفلتهم  ،كاالستفهاـ إنكارم ؟
ُ َ َ
( فَال َيْمن مكْر َِّ
اخلَ ِ
اَّلل إِال الْ َق ْو ُـ ْ
اس ُرو َف ) ك٥بذا قاؿ ا٢بسن البصرم ،رٞبو هللا :ا٤بؤمن يعمل ابلطاعات كىو يم ٍش ًفق ىكًجل
ََُ َ َ
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 :
أوالً ( :أَفَأ َِمنوا مكْر َِّ
اَّلل ) ألنو استفهاـ إنكارم يتضمن ذمهم على ما اقَبفوه  ،كالذـ دليل على التحرمي .
ُ َ َ
اخلَ ِ
اثنياً  ( :إِال الْ َق ْوُـ ْ
اس ُرو َف ) ألنو جعلو سببان ٣بسراهنم  ،كما أنتج خسران فهو ٧برـ مبائن لتعظيم هللا .
 قاؿ السعدي  :كىذه اآلية الكرٲبة فيها من التخويف البليغ ،على أف العبد ال ينبغي لو أف يكوف آمنا على ما معو من
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
دينك ) كأف يعمل كيسعى ،يف كل سبب ٱبلصو من الشر ،عند كقوع الفًب ،فإف العبد – كلو بلغت بو ا٢باؿ ما بلغت – فليس
على يقْب من السبلمة.
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 .
 / ٔٙرمضاف ٖٔٗٚ /ى ػ ػ ػ

ِِِ
اىم بِ ُذنُوهبِِ ْم َونَطْبَ ُع َعلَى قُػلُوهبِِ ْم فَػ ُه ْم الَ يَ ْس َم ُعو َف (ٓٓٔ) )
ض ِمن بَػ ْع ِد أ َْىلِ َها أَف لَّ ْو نَ َ
َص ْبػنَ ُ
ين يَ ِرثُو َف األ َْر َ
شاء أ َ
( أ ََوََلْ يَػ ْهد للَّذ َ

[ األعراؼ . ] ََُ :
-----------( أَوََل يػه ِد لِلَّ ِذين ي ِرثُو َف األَر ِ
ِ ِ
نبْب للذين يستخلفوف يف األرض من بعد إىبلؾ آخرين
َ ْ َْ
ْ َ
ض من بَػ ْعد أ َْىل َها) يقوؿ تعاذل :أك دل ًٌ
َ َ
قبلهم كانوا أىلها ،فساركا سّبهتم ،كعملوا أعما٥بم ،كعتوا على رهبم .
اى ْم بِ ُذنُوهبِِ ْم ) يقوؿ :أف لو نشاء فعلنا هبم كما فعلنا ٗبن قبلهم .
( أَ ْف لَ ْو نَ َ
َص ْبػنَ ُ
شاءُ أ َ
 قاؿ السعدي  :أم :أك دل يتبْب كيتضح لؤلمم الذين كرثوا األرض ،بعد إىبلؾ من قبلهم بذنوهبم ،مث عملوا كأعماؿ أكلئك
اّلل ،لو شاء ألصاهبم بذنوهبم ،فإف ىذه سنتو يف األكلْب كاآلخرين.
ا٤بهلكْب؟ أك دل يهتدكا أف ٌ
ً
ً
ك آلاي و
ً
ً
ًً ً
ت ً
ُّهى ) .
ألكرل النػ ى
كما قاؿ تعاذل ( أىفىػلى ٍم يىػ ٍهد ى٥بيٍم ىك ٍم أ ٍىىلىكٍنىا قىػٍبػلى يه ٍم م ىن الٍ يقيركف ٲبىٍ يشو ىف ًيف ىم ىساكن ًه ٍم إ َّف ًيف ذىل ى ى
ً
ً
ك آلاي و
ً ً ً
ً
ًً ً
ت أىفىبل يى ٍس ىم يعو ىف ) .
كقاؿ تعاذل ( أ ىىكىدلٍ يىػ ٍهد ى٥بيٍم ىك ٍم أ ٍىىلىكٍنىا م ٍن قىػٍبل ًه ٍم م ىن الٍ يقيركف ٲبىٍ يشو ىف ًيف ىم ىساكن ًه ٍم إ َّف ًيف ىذل ى ى
ً َّ ً
ً
ً و
ً
ف فىػ ىعٍلنىا هبًً ٍم
ْب لى يك ٍم ىكٍي ى
ين ظىلى يموا أىنٍػ يف ىس يه ٍم ىكتىػبىػ َّ ى
كقاؿ تعاذل ( أ ىىكىدلٍ تى يكونيوا أىقٍ ىس ٍمتي ٍم م ٍن قىػٍب يل ىما لى يك ٍم م ٍن ىزىكاؿ  .ىك ىس ىكٍنػتي ٍم يف ىم ىساك ًن الذ ى
اؿ ) .
األمثى ى
ىك ى
ضىربٍػنىا لى يك يم ٍ
كقاؿ تعاذل ( كىكم أىىلىكٍنىا قىػبػلىهم ًمن قىػروف ىل يًٙب ُّ ً ً
شخصا أك تسمع ٥بم
ىح ود أ ٍىك تى ٍس ىم يع ى٥بيٍم ًرٍكنزا ) .أم :ىل ترل ٥بم
ىٍ ٍ
ن
س مٍنػ يه ٍم م ٍن أ ى
ٍ يٍ ٍ ٍ ى ٍ
صوات؟
ن
( َونَطْبَ ُع َعلَى قُػلُوهبِِ ْم ) يقوؿ :ك٬بتم على قلوهبم .
كالطبع  :معناه ا٣بتم عليو كاالستيثاؽ منو حٌب ال يصل إليو خّب  ،كالقاركرة إذا ختمتها كطبعت عليها ال ٱبرج شيء ٩با فيها ،
كال يصل إليها شيء آخر .

 فإف قيل كيف يطبع هللا على قلوهبم ؟ نقوؿ ىذا بسبب ذنوهبم ككفرىم .
اّللي ىعلىٍيػ ىها بً يك ٍف ًرًى ٍم ) .
قاؿ تعاذل ( بى ٍل طىبى ىع َّ
ًً
اّللي ىمىرضان ) .
ض فىػىز ىاد يى يم َّ
كقاؿ تعاذل ( ًيف قيػليوهبم َّمىر ه
اّللي قيػليوبىػ يه ٍم ) .
غ َّ
كقاؿ تعاذل ( فىػلى َّما ىزا يغوا أ ىىزا ى
كيف ىذا أف الكفر كا٤بعاصي سبب للطبع على القلب كالرين  ،كا٢بسنات كالطاعات سبب للهدل .
 قاؿ ابن القيم  :فالعبد إذا آمن ابلكتاب كاىتدل بو ٦بمبلن كقبًل أكامره كصدؽ أبخباره  ،كاف ذلك سببان ٥بداية أخرل
ٙ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 .
قاؿ تعاذل (إً َّف الَّ ًذين آمنوا كع ًمليوا َّ ً
ا٢ب ً
ات يىػ ٍه ًدي ًه ٍم ىربػُّ يه ٍم إبًًٲبىاهنًً ٍم ) فهداىم أكالن لئلٲباف  ،فلما آمنوا ىداىم لئلٲباف ىداية بعد
ى ىي ى ى
الص ى
َّ ً
ىداية  ،كنظّب ىذا قولو تعاذل (كي ًزيد َّ َّ ً
اّللى ىٍٯب ىع ٍل لى يك ٍم فيػ ٍرقىاانن ).
ين ىآمنيوا إً ٍف تىػتَّػ يقوا َّ
ىى ي
دل ) كقولو تعاذل ( ىاي أىيػُّ ىها الذ ى
اّللي الذ ى
ين ٍاىتى ىد ٍكا يى ن
كمن الفرقاف ما يعطيهم من النور الذم يفرقوف بو بْب ا٢بق كالباطل  ،كالنصر كالعز الذم يتمكنوف بو من إقامة ا٢بق ككسر الباطل
.
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تذكّبا.
( فَػ ُه ْم ال يَ ْس َم ُعو َف ) موعظة كال ن
 السمع يف القرآف كيف اللغة يطلق إطبلقْب :يطلق السمع على ما ٠بعو اإلنساف ىً
ك٠ب ىعٍتوي أيذينيو ىفو ىعاهي قىػٍلبيوي .كييطلق السمع على
ي
ي
القبوؿ كاالستجابة ،كمن إطبلؽ السمع على القبوؿ كاالستجابة :قولو يف الصبلة « :ىً٠بع هللا لًمن ىً
ٞب ىدهي» أم٤ :بن أطاعو
ى ي ىٍ
فاستجاب لو.
٠بعا كطاعة .أم :إجابة كقبوالن ،كمنو ىذه اآلية .فقولو ( فىػ يه ٍم الى يى ٍس ىم يعو ىف ) السمع ا٤بنفي ىنا ىو ٠بع الطاعة
فالعرب تقوؿ :ن
كالقبوؿ .أم :إف هللا إذا طبع على القلوب فاأل٠باع تسمع كلكن ذلك السمع ال ينشأ منو طاعة كال قبوؿ ،كهللا (جل كعبل) بْب
يسمعوا .كنفي االستطاعة ذكره يف آايت :
أنو إذا كقع على القلوب مثل ىذا الطبع كما جرل ٦براه أهنم ال يستطيعوف أف ي
ً
السمع كما ىكانيواٍ يػب ً
صيرك ىف ) فنفى عنهم استطاعة السمع.
يٍ
كقولو ( ىما ىكانيواٍ يى ٍستىط ييعو ىف َّ ٍ ى ى ى
َّ ً
ت أ ٍىعييػنيػ يه ٍم ًيف ًغطىاء ىعن ًذ ٍك ًرم ىكىكانيوا الى يى ٍستى ًط ييعو ىف ٠بىٍ نعا ) .
ين ىكانى ٍ
ككقولو ( :الذ ى
كقاؿ ( جل كعبل ) يف الفرقاف ( فىبلى يى ٍستى ًط ييعو ىف ىسبًيبلن ) كىذه االستطاعة نفيها إ٭با ىو ٕبسب مشيئة هللا من معاقبة اإلنساف
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 .
ّ -أف من فتح هللا على قلبو ابلنور كا٥بدل  ،فإنو يتعظ كيعترب ٗبا كقع لؤلمم ا٤باضية من العذاب .
ْ -حكمة من حكم ذكر قصص األنبياء كىي االعتبار كالتحذير .
ٓ -رٞبة هللا بعباده  ،حيث ٱبوفهم ليتوبوا كينيبوا إذل هللا قاؿ تعاذل ( كٰبذركم هللا نفسو ) .
ك ِمن أَنب ئِ َها ولََق ْد جاءتْػ ُهم رسلُ ُهم ِابلْبػيِنَ ِ
ك يَطْبَ ُع َّ
ْك الْ ُق َرى نَػ ُق ُّ
ات فَ َما َكانُواْ لِيُػ ْؤِمنُواْ ِِبَا َك َّذبُواْ ِمن قَػ ْب ُل َك َذلِ َ
( تِل َ
َّ
اَّللُ
ص َعلَْي َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ
ِ ِ
ِِ
ٍ
ِ
َعلَى قُػلُ ِ
ني (ٕٓٔ) ) .
ين (ٔٓٔ) َوَما َو َج ْد ََّ ألَ ْكثَ ِرىم ّم ْن َع ْهد َوإِف َو َج ْد ََّ أَ ْكثَػ َرُى ْم لََفاسق َ
وب الْ َكاف ِر َ
َ
[ األعراؼ . ] َُِ – َُُ :
----------------٤با قص تعاذل على نبيو ملسو هيلع هللا ىلص خرب قوـ نوح ،كىود ،كصاحل ،كلوط ،كشعيب عليهم الصبلة كالسبلـ كما كاف من إىبلكو الكافرين
كإ٪بائو ا٤بؤمنْب ،كأنو تعاذل أعذر إليهم أبف بْب ٥بم ا٢بق اب٢بجج على ألسنة الرسل ،صلوات هللا عليهم أٝبعْب ،قاؿ تعاذل:
ك ) أم :اي دمحم
ْك الْ ُق َرى نَػ ُق ُّ
ص َعلَْي َ
( تِل َ
( ِم ْن أَنْػبَائِ َها ) أم :من أخبارىا .
 قاؿ السعدي  :ما ٰبصل بو عربة للمعتربين ،كازدجار للظا٤بْب ،كموعظة للمتقْب.
للنيب عليو السبلـ كا٤بسلمْب.
 وقاؿ القرطيب  :كىي تسلية ٌ

 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 .
ت ىعلىى ىك ىم ًاؿ قي ٍد ىرةً هللا ،كعلى صرب أنبيائو ،كعلى شدة
كإ٭با كانت ىذه األنباء عن ىذه القرل أخبار ٥با خطب كشأف؛ ألهنا ىدلَّ ٍ
بطشو كعدالتو كإنصافو ،كإىبلكو للظا٤بْب ،كأف فيها من التخويف للموجودين من عذاب هللا كسخطو ما ينهاىم أف يقع منهم
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ك ًم ٍن أىنبىآئً ىها ) .
األكلًْب ،كلذا كاف ٥با شأف كخطب؛ كلذا قاؿ ( نىػ يق ُّ
مثل ما كقع من َّ
ص ىعلىٍي ى

 مباحث تتعلق إبىبلؾ هللا للقرل ا٤بكذبة :

أوالً  :أخرب هللا أنو أىلك كثرياً من القرى .
ً و
اءىا ىأبٍ يسنىا بىػيىااتن أ ٍىك يى ٍم قىآئًليو ىف ) .
اىا فى ىج ى
قاؿ تعاذل ( ىكىكم ٌمن قىػٍريىة أ ٍىىلىكٍنى ى
وب ًعب ًادهً خبًّبان ب ً
ك بً يذني ً
صّبان ) .
كقاؿ تعاذل ( ىكىك ٍم أ ٍىىلىكٍنىا ًم ىن الٍ يقيرك ًف ًمن بىػ ٍع ًد ني و
وح ىكىك ىفى بًىربًٌ ى
ى ى ىى
ً و
ىح ىس ين أى ىَثَثن ىكًرئٍيان ) .
كقاؿ تعاذل ( ىكىك ٍم أ ٍىىلىكٍنىا قىػٍبػلى يهم ٌمن قىػٍرف يى ٍم أ ٍ
ً
ً
ً ً ً
و
وىا ىع ىذاابن ىش ًديدان ىكا ىف ىذلًك ًيف الٍ ًكتى ً
اب ىم ٍسطيوران ) .
وىا قىػٍب ىل يىػ ٍوـ الٍقيى ىامة أ ٍىك يم ىع ٌذبي ى
كقاؿ تعاذل ( ىكإًف َّمن قىػٍريىة إًالَّ ىٍ٫ب ين يم ٍهل يك ى
ً
ً و
ين ) .
ت ظىال ىمةن ىكأ ى
ص ٍمنىا من قىػٍريىة ىكانى ٍ
ىنشأٍ ىان بىػ ٍع ىد ىىا قىػ ٍومان ى
كقاؿ تعاذل ( ىكىك ٍم قى ى
آخ ًر ى
اثنياً  :أخرب هللا أف ىالؾ القرى واألمم بسبب ذنوهبم وكفرىم .
ىخ ٍذ ىان بً ىذنبً ًو ) .
قاؿ تعاذل (فى يك ٌبلن أ ى
اى ٍم لى َّما ظىلى يموا ىك ىج ىعٍلنىا لً ىم ٍهلً ًك ًهم َّم ٍو ًعدان ) .
كقاؿ تعاذل ( ىكتًٍل ى
ك الٍ يقىرل أ ٍىىلىكٍنى ي
ب ًآؿ فًرعو ىف كالَّ ًذين ًمن قىػبلً ًهم ىك َّذبواٍ ًَبايتًنا فىأىخ ىذىم اّلل بً يذنيوهبًًم ك ً
يد الٍعً ىق ً
كقاؿ تعاذل ( ىك ىدأٍ ً
اب ) .
اّللي ىشد ي
ٍىٌ
ٍ ٍ ي ى ى ى ي ي ٌي
ٍ ىٍ ى ى
كقاؿ تعاذل ( ىكلىىق ٍد أ ٍىىلىكٍنىا الٍ يقيرك ىف ًمن قىػٍبلً يك ٍم لى َّما ظىلى يمواٍ ) .
كقاؿ تعاذل ( ىكىما يكنَّا يم ٍهلً ًكي الٍ يقىرل إًَّال ىكأ ٍىىلي ىها ظىالً يمو ىف ) .
اثلثاً  :أف هللا ال يهلك القرى حىت يرسل إليهم الرسل .
ً
ث ىر يسوالن ) .
ْب ىح ٌَّب نىػٍبػ ىع ى
قاؿ تعاذل (كىما يكنَّا يم ىع ٌذبً ى
كقاؿ تعاذل (كما أىىلىكٍنا ًمن قىػري وة إًَّال ى٥با م ً
نذ يرك ىف ) .
ىى ٍ ى
ىي
ٍى
ً
ك الٍ يقرل ح ٌَّب يػبػع ى ً
آايتًنىا ) .
كقاؿ تعاذل ( كىما ىكا ىف ىربُّ ى
ك يم ٍهل ى ى ى ىٍ ى
ث ًيف أ ٌيم ىها ىر يسوالن يىػٍتػليو ىعلىٍي ًه ٍم ى

رابعاً  :أف هللا يقص خرب األمم السابقة للعربة واالتعاظ .
كشها كبًٍئ ور ُّمعطَّلى وة كقىص ور َّم ًش و
قاؿ تعاذل (فى ىكأىيًن ًمن قىػري وة أىىلىكٍن ً ً
ً
يد (ْٓ) أىفىػلى ٍم يى ًس يّبكا ًيف ٍاأل ٍىر ً
ض
اىا ىكى ىي ظىال ىمةه فى ًه ىي ىخا ًكيىةه ىعلىى يعير ى ى ى ى ٍ
ٌ ٌ ٍى ٍ ى ى
ً
ً ً
ً
الص يدكًر )
وب الًٍَّب ًيف ُّ
فىػتى يكو ىف ى٥بيٍم قيػلي ه
وب يىػ ٍعقليو ىف هبىا أ ٍىك آ ىذا هف يى ٍس ىم يعو ىف هبىا فىًإنػ ىَّها ىال تىػ ٍع ىمى ٍاألىبٍ ى
ص يار ىكلىكن تىػ ٍع ىمى الٍ يقلي ي
ص ً
ص لى ىعلَّ يه ٍم يىػتىػ ىف َّكيرك ىف ) .
ص الٍ ىق ى
كقاؿ تعاذل (فىاقٍ ي
ص ى
كقاؿ تعاذل (كلىىق ٍد أىىلىكٍنىا ما حولى يكم ًمن الٍ يقرل كصَّرفٍػنىا ٍاآلاي ً
ت لى ىعلَّ يه ٍم يىػٍرًج يعو ىف ) .
ى ٍ ى ىٍ ٌ ى ى ى ى
ى
ض فىػينظيركا ىكيف ىكا ىف عاقًبةي الَّ ًذين ًمن قىػبلً ًهم ىكانيوا أ ى ً
ً
كىا أى ٍكثىػىر ً٩بَّا
كقاؿ تعاذل (أ ىىكىدلٍ يىس يّبكا ًيف ٍاأل ٍىر ً ى ي ٍ ى
ض ىك ىع ىمير ى
ىش َّد مٍنػ يه ٍم قيػ َّوةن ىكأى ىَث يركا ٍاأل ٍىر ى
ى ى
ٍ ٍ
ى
كىا ) .
ىع ىمير ى

خامساً  :أخرب تعاىل أف أىل الرتؼ والغىن ىم من يكذب ابلرسوؿ من القرى .
ً
اؿ مٍتػرفي ى ً
ك ىما أ ٍىر ىسٍلنىا ًمن قىػٍبلً ى ً و ً ً و ًَّ
ءان ىعلىى أ َّيم وة ىكإً َّان ىعلىى آ ىَث ًرًىم
آاب ى
قاؿ تعاذل ( ىكىك ىذل ى
وىا إ َّان ىك ىج ٍد ىان ى
ك يف قىػٍريىة ٌمن نَّذير إال قى ى ي ى
ُّم ٍقتى يدكف ) .
كقاؿ تعاذل (كما أىرسٍلنا ًيف قىػري وة ًمن ن ً
وىا إً َّان ًٗبىا أ ٍيرًسٍلتيم بًًو ىكافًيرك ىف ) .
َّذي ور إًَّال قى ى
ىى ٍ ى ى
اؿ يمٍتػىرفي ى
ٍى ٌ
سادساً  :أخرب تعاىل لو أف أىل القرى آمنوا لكاف خرياً ذلم .
ىف أىىل الٍ يقرل آمنيواٍ كاتَّػ ىقواٍ لىىفتىحنىا علىي ًهم بػرىك و
الس ىم ًاء ىكاأل ٍىر ً
ض).
ات ًٌم ىن َّ
قاؿ تعاذل ( ىكلىٍو أ َّ ٍ ى ى ى ى
ٍ ى ٍ ىى
ً
ِ
ث
ْب ىح ٌَّب نىػٍبػ ىع ى
اءتْػ ُه ْم ُر ُسلُ ُه ْم ِابلْبَػيِّنَات ) أم :اب٢بجج على صدقهم فيما أخربكىم بو ،كما قاؿ تعاذل ( ىكىما يكنَّا يم ىع ٌذبً ى
( َولََق ْد َج َ
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ً
ً
صو علىي ى ً
رسوال ) كقاؿ تعاذل ( ىذلً ى ً
ً
اى ٍم ىكلى ًك ٍن ظىلى يموا أىنٍػ يف ىس يهم ) .
ك مٍنػ ىها قىائ هم ىك ىحصي هد ىكىما ظىلى ٍمنى ي
ك م ٍن أىنٍػبىاء الٍ يقىرل نىػ يق ُّ ي ى ٍ
ىي

لبسا ،كمنو (البينات يف الشهادات)؛ ألهنا شهادات قوـ عدكؿ ال تَبؾ يف
 البينة ىي ا٢بجة القاطعة الٍب ال تَبؾ يف ا٢بق ن
لبسا .كمعُب (البينات) ىنا على التحقيق :ا٤بعجزات؛ ألف
لبسا ،فالبينات :ا٢بجج الواضحة البينة الٍب ال تَبؾ يف ا٢بق ن
ا٢بق ن
هللا ما أرسل نبيِّا قط إال كمعو معجزة تيقارب التح ًٌدم ،يعجز عنها ا٣بلق ،فتثبت هبا نبوتو؛ ألف إثبات هللا للمعجزات للرسل
ىي ٗبثابة قولو ٥بم :أنتم صادقوف يف خربكم عِب .فهي تصديق من هللا ٥بم؛ ألنو ما خرؽ ٥بم العادة كقت التحدم كجاء هبذا
العلم ا٣بارؽ الذم ال يقدر عليو غّبه إال كمعناه عنده :أنت صادؽ اي عبدم فيما تنقل ىع ٌِب .فهو تصديق من هللا ،كلذا يً٠بٌ ىي
يم ٍع ًجىزة؛ ألف ا٤بعجزة فعل خارؽ ٰبصل عند التحدم ال يقدر عليو البشر  ( .الشنقيطي ) .
( فَ َما َكانُوا لِيُػ ْؤِمنُوا ِِبَا َك َّذبُوا ِم ْن قَػ ْب ُل ) الباء سببية ،أم :فما كانوا ليؤمنوا ٗبا جاءهتم بو الرسل بسبب تكذيبهم اب٢بق أكؿ ما
ً
ً
ً
ب أىفٍئً ىدتىػ يه ٍم
كرد عليهم .حكاه ابن عطية ،رٞبو هللا ،كىو متجو حسن ،كقولو ( ىكىما يي ٍشعيريك ٍم أىنػ ىَّها إً ىذا ىجاءى ٍ
ت ال يػي ٍؤمنيو ىف  .ىكنػي ىقلٌ ي
ص ىاريى ٍم ىك ىما ىدلٍ يػي ٍؤًمنيوا بًًو أ َّىكىؿ ىمَّرةو ىكنى ىذ يريى ٍم ًيف طي ٍغيىاهنًً ٍم يىػ ٍع ىم يهوف )  ( .ابن كثّب ) .
ىكأىبٍ ى
كقد اختلف العلماء يف معُب اآلية :
قيل  :أم :فما كانوا ليؤمنوا لعلم هللا منهم ذلك ،ككذا قاؿ الربيع بن أنس ،كاختاره ابن جرير.
أيب بن كعب كالربيع بن أنس كذلك أف من سبق يف علم هللا أنو ال يؤمن بو فبل يؤمن
قاؿ الطربم  :كأكذل األقواؿ ابلصواب قوؿ ٌ
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
يكونوا ليؤمنوا ٗبا ىم مكذبوف بو يف سابق علمو قبل ٦بيء الرسل عند ٦بيئهم إليهم .
كقيل  :فما كانوا ليؤمنوا بعد رؤية ا٤بعجزات كالعجائب ٗبا َّ
كذبوا قبل رؤيتها .
كرجح الشنقيطي ما ذكره ابن كثّب رٞبو هللا فقاؿ  :أف هللا إذا أرسل الرسل إذل خلقو قاـ ا٤بتىػنى ًطٌعوف الكفرة فبادركا إذل الكفر
ي
عظيما ٲبنعهم هللا بسببو أف يؤمنوا بعد ذلك  ،فيزيغ قلوهبم كيطبع عليها
كتكذيب الرسل  ،كا٤ببادرة إذل ذلك التكذيب يكوف ذنبنا ن
كٱبتم  ،كيبعدىم عن ا٣بّب نتيجة ٤بسارعتهم إذل ذلك الشر.
كإ٭با قلنا :إف ىذا الوجو ىو أظهر األكجو لداللة القرآف عليو ألمرين:
أحدعلا  :القرينة ا٤بقَبنة بو ىنا ،كىو أنو قاؿ ( فى ىما ىكانيواٍ لًييػ ٍؤًمنيواٍ ًٗبىا ىك َّذبيواٍ ًمن قىػٍب يل ) أم :ألف هللا طبع على قلوهبم بسبب
ً ً
ً
ين ) كذلك الطبع الذم منعهم من أف يؤمنوا ٗبا
تكذيبهم السابق؛ كلذا قاؿ بعده ن
مقَبان بو ( ىك ىذل ى
ك يىطٍبى يع هللا ىعلى ىى قيػليوب الٍ ىكاف ًر ى
كذبوا بو من قبل كذلك الطبع يطبع هللا على قلوب الكافرين ،كقد صرح (جل كعبل) يف آايت من كتابو أف ىذا الطبع يقع
ً
َّه ٍم ىآمنيوا يمثَّ ىك ىفيركا فىطيبً ىع ىعلىى قيػليوهبًً ٍم ) فبْب أف الطبع بسبب كفر سبقو .ككذلك قاؿ ( بى ٍل
بسبب كفر سابق كما قاؿ ( ذىل ى
ك ًأبىنػ ي
اّللي ىعلىٍيػ ىها بً يك ٍف ًرًى ٍم ) .
طىبى ىع َّ
كمن أكضح ما يوضح ىذا ا٤بعُب آية األنعاـ ،كىي قولو تعاذل ( كنػي ىقلًٌ ً
ص ىاريى ٍم ىك ىما ىدلٍ يػي ٍؤًمنيواٍ بًًو أ َّىكىؿ ىمَّرةو ىكنى ىذ يريى ٍم ًيف
ب أىفٍئ ىدتىػ يه ٍم ىكأىبٍ ى
ى ي
طي ٍغيىاهنًً ٍم يىػ ٍع ىم يهو ىف ) .
 يف ىذا ا٢بذر من رد ا٢بق  ،قاؿ ابن القيم حذار حذار من أمرين ٥بما عواقب سوء :

أحدعلا  :رد ا٢بق ٤بخالفتو ىواؾ .
فإنك تعاقب بتقليب القلب كرد ما يرد عليك من ا٢بق رأسان كال تقبلو إال إذا برز يف قالب ىواؾ .
قاؿ تعاذل ( كنػي ىقلٌ ً
ص ىاريى ٍم ىك ىما ىدلٍ يػي ٍؤًمنيوا بًًو أ ٌىكىؿ ىمٌرةو ) فعاقبهم على رد ا٢بق أكؿ مرة أبف قلب أفئدهتم كأبصارىم بعد
ب أىفٍئ ىدتىػ يه ٍم ىكأىبٍ ى
ى ي
ذلك .
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والثاين  :التهاكف ابألمر إذا حضر كقتو .
فإنك إف هتاكنت بو ثبطك هللا كأقعدؾ عن مراضيو كأكامره عقوبة لك .
ًوً
كج فىػ يق ٍل لى ٍن ىٚبٍير يجوا ىمعً ىي أىبىدان ىكلى ٍن تيػ ىقاتًليوا ىمعً ىي ىع يد ٌكان إًنَّ يك ٍم ىر ًضيتي ٍم
وؾ لًٍل يخير ً
ك َّ
استىأٍذىني ى
قاؿ تعاذل ( فىًإ ٍف ىر ىج ىع ى
اّللي إً ىذل طىائ ىفة مٍنػ يه ٍم فى ٍ
ود أ َّىكىؿ مَّرةو فىاقٍػعدكا مع ٍ ًً
ًابلٍ يقع ً
ْب ) .
ا٣بىالف ى
ي
يي ى ى
ى
فمن سلم من ىاتْب اآلفتْب كالبليتْب العظيمتْب فليهنو السبلمة  ( .بدائع الفوائد ) .
ِ
اَّللُ َعلَى قُػلُ ِ
ين ) أم  :ك٫بن نطبع على قلوهبم .
( َك َذلِ َ
وب الْ َكاف ِر َ
ك يَطْبَ ُع َّ َ
( َوَما َو َج ْد ََّ ألَ ْكثَ ِرِىم ) أم :ألكثر األمم ا٤باضية .
( ِّم ْن َع ْه ٍد ) أم  :كما كجدان ألكثر األمم ا٣بالية كالقركف ا٤باضية الذين قصصنا خربىم عليك اي دمحم من كفاء ابلعهد الذم
عهدانه إليهم كأكصيناىم بو .
 العهد ما ٘بب احملافظة عليو .

 قاؿ ادلاوردي  :كيف ا٤براد ابلعهد ىنا ثبلثة أقاكيل.

أحدىا  :ا٤بيثاؽ الذم أخذه هللا عليهم يف ظهر آدـ قالو أبو جعفر الطربم.
كالثاين  :ما جعلو هللا يف عقو٥بم من كجوب شكر النعمة  ،كأف هللا ىو ا٤بنعم  ،قالو علي بن عيسى.
كالثالث  :أنو ما عهد إليهم مع األنبياء أف يعبدكه كال يشركوا بو شيئان  ،قالو ا٢بسن .
 قاؿ ابن عطية  :قولو تعاذل ( كما كج ٍد ىان ألى ٍكث ًرًىم من و
عهد ) أخرب تعاذل أنو دل ٯبد ألكثرىم ثبواتن على العهد الذم أخذه
ى
ىى ى ى
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
كالعهود ينبغي أف يوِف هبا  ،كأيضان فمن لدف آدـ تقرر العهد الذم ىو ٗبعُب الوصية كبو فسر ا٢بسن ىذه اآلية فيجيء
ا٤بعُب  :كما كجدان ألكثرىم التزاـ عهد كقبوؿ كصاة .
ِ
عددا قليبلن ٥بم عهد .كىذا ىو ظاىر اآلية؛ ألف الذين ىم األكثر ال عهد ٥بم.
 ويُفهم من قولو ( ألَ ْكثَ ِرىم ) أف ىنالك ن

بْب تعاذل أف أكثر الناس ال عهد ٥بم  ،ألف من ال عهد لو ال خّب فيو؛ ألف كل التكاليف عهود .كمن ال يفي بعهد ال يطيع هللا
يف شيء ،كقد جاءت آايت قرآنية كثّبة تبْب أف أكثر ا٣بلق ال خّب فيهم كقولو ( ىكلى ًك َّن أى ٍكثىػىر الن ً
َّاس الى يػي ٍؤًمنيو ىف ) ( بى ٍل أى ٍكثىػيريى ٍم الى
ً
ًً
َّاس كلىو حرص ً ً ً
ً
ض َّل قىػٍبػلى يه ٍم أى ٍكثىػير
ْب ) ( إً َّف ًيف ذىل ى
ْب ) ( ىكلىىق ٍد ى
ك آليىةن ىكىما ىكا ىف أى ٍكثىػيريىم ُّم ٍؤمن ى
ت ٗبيٍؤمن ى
يػي ٍؤمنيو ىف ) ( ىكىما أى ٍكثىػير الن ً ى ٍ ى ى ٍ ى
ً
ْب ) إذل غّب ذلك من اآلايت ( .الشنقيطي ) .
ٍاأل َّىكل ى
ِِ
ني ) أم :كلقد كجدان أكثرىم فاسقْب خارجْب عن الطاعة كاالمتثاؿ .كالعهد الذم أخذه عليهم
( َوإِف َو َج ْد ََّ أَ ْكثَػ َرُى ْم لََفاسق َ
ىو ما جبلهم عليو كفطرىم عليو ،كأخذ عليهم يف األصبلب أنو رهبم كمليكهم ،كأنو ال إلو إال ىو ،فأقركا بذلك ،كشهدكا على
أنفسهم بو ،فخالفوه كتركوه كراء ظهورىم ،كعبدكا مع هللا غّبه ببل دليل كال حجة ،ال من عقل كال شرع ،كيف الفطر السليمة
خبلؼ ذلك،
 كالفسق ىو ا٣بركج عن طاعة هللا  ،كمنو ٠بيت الفأرة فويسقة ٣بركجها لئلفساد  ،كيطلق كيراد بو الكفر كقولو تعاذل ( ىكأ َّىما
ًً
َّ ً
ً ً
ْب ) .
َّار ) كقاؿ تعاذل ( كىما ييض ُّل بًو إًَّال الٍ ىفاسق ى
ين فى ىس يقوا فى ىمأٍ ىك ياى يم الن ي
الذ ى
كيطلق كيراد بو ما دكنو من ا٤بعاصي كقولو تعاذل ( اي أىيػُّها الَّ ًذين آمنيوا إً ٍف جاء يكم فى ً
اس هق بًنىػبىوأ ) .
ى ى
ى ى
ىى ٍ
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الفوائد :
ُ -أف هللا أىلك كثّبان من القرل .
ِ -أف هللا يقص على نبيو  أخبار األمم ا٤بكذبة كما كقع ٥با تسلية لو كتثبيتان .
ّ -أف كل رسوؿ يرسلو هللا لقوـ 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 .
ٖ -أف إخبلؼ العهد من صفات الكفار .
أف أكثر أىل األرض على ابطل كضبلؿ  ،كىذه سنة هللا كحكمتو  / 71 .رمضان 7341 /هـــ
ٗ-
ِ
ِِ
ِِ
ِ
وسى َاي
ين (ٖٓٔ) َوقَ َ
وسى ِِب َايتِنَا إِ َىل فِ ْر َع ْو َف َوَملَئِ ِو فَََّلَ ُمواْ ِهبَا فَانَُّْر َك ْي َ
اؿ ُم َ
( ُُثَّ بَػ َعثْػنَا من بَػ ْعدىم ُّم َ
ف َكا َف َعاقبَةُ ال ُْم ْفسد َ
وؿ علَى َِّ
فِرعو ُف إِِين رس ٌ ِ
اَّلل إِالَّ ا ْحلَ َّق قَ ْد ِج ْئػتُ ُكم بِبَػيِّنَ ٍة ِّمن َّربِّ ُك ْم فَأ َْر ِس ْل
ني (ٗٓٔ) َح ِقي ٌق َعلَى أَف الَّ أَقُ َ َ
ب ال َْعالَ ِم َ
وؿ ّمن َّر ِّ
ْ َْ ّ َ ُ
نت ِمن َّ ِ ِ
ِ
ِ ِ
نت ِج ْئ َ ٍ ِ ِ
صاهُ فَِإ َذا ِى َي ثُػ ْعبَا ٌف
يل (٘ٓٔ) قَ َ
اؿ إِف ُك َ
الصادق َ
ني ( )ٔٓٙفَأَلْ َقى َع َ
ت ِِبيَة فَأْت هبَا إِف ُك َ َ
َمع َي بَِِن إ ْس َرائ َ
اؿ الْمألُ ِمن قَػوِـ فِرعو َف إِ َّف ى َذا لَ ِ ِ
ُّمبِني ( )ٔٓٚونَػزع ي َده فَِإذَا ِىي بػي َ ِ ِ
يم ( )ٜٔٓيُ ِري ُد أَف
َ ََ َ ُ
ٌ
َ َْ
ْ ْ َْ
ساح ٌر َعل ٌ
ين ( )ٔٓٛقَ َ َ
ضاء للنَّاظ ِر َ
َ َ
وؾ بِ ُك ِل س ِ
ِ
ِ
ِ
ؼلُْ ِرج ُكم ِمن أَر ِ
اح ٍر َعلِ ٍيم
ض ُك ْم فَ َماذَا ََت ُْم ُرو َف (ٓٔٔ) قَالُواْ أ َْرِج ْو َوأ َ
َ ّْ ْ
ين (ٔٔٔ) ََيْتُ َ ّ َ
َخاهُ َوأ َْرس ْل ِِف ال َْم َدآئ ِن َحا ِر َ
ِ
ِ
ني (ٖٔٔ) قَ َ
ني (ٗٔٔ) قَالُواْ
(ٕٔٔ) َو َجاء َّ
اؿ نَػ َع ْم َوإَنَّ ُك ْم لَ ِم َن ال ُْم َق َّربِ َ
َج ًرا إِف ُكنَّا َْضل ُن الْغَالبِ َ
الس َح َرةُ ف ْر َع ْو َف قَالْواْ إِ َّف لَنَا أل ْ
ِ
ِ
ني الن ِ
وى ْم َو َجاءوا
ني (٘ٔٔ) قَ َ
استَػ ْرَىبُ ُ
َّاس َو ْ
اؿ أَلْ ُق ْواْ فَػلَ َّما أَلْ َق ْواْ َس َح ُرواْ أَ ْع َُ
وسى إِ َّما أَف تُػلْق َي َوإِ َّما أَف نَّ ُكو َف َْضل ُن ال ُْملْق َ
َاي ُم َ
ِ
ِ
صَ
ف َما ََيْفِ ُكو َف ( )ٔٔٚفَػ َوقَ َع ا ْحلَ ُّق َوبَطَ َل َما َكانُواْ
اؾ فَِإذَا ِى َي تَػ ْل َق ُ
وسى أَ ْف أَل ِْق َع َ
بِس ْح ٍر َعَّ ٍيم (َ )ٔٔٙوأ َْو َح ْيػنَا إِ َىل ُم َ
ك وان َقلَبواْ ِ
ِ
ِ
ِِ
ني
ين (َ )ٜٔٔوأُل ِْق َي َّ
ب ال َْعالَ ِم َ
آمنَّا بِ ِر ِّ
يَػ ْع َملُو َف ( )ٔٔٛفَػغُلبُواْ ُىنَال َ َ ُ َ
ين (ٕٓٔ) قَالُواْ َ
الس َح َرةُ َساجد َ
صاغ ِر َ
ب موسى وىارو َف (ٕٕٔ) قَ َ ِ
آمنتُم بِ ِو قَػ ْب َل أَف آ َذ َف لَ ُك ْم إِ َّف َى َذا لَ َمك ٌْر َّم َك ْرِتُُوهُ ِِف ال َْم ِدينَ ِة لِتُ ْخ ِر ُجواْ
اؿ ف ْر َع ْو ُف َ
(ٕٔٔ) َر ِّ ُ َ َ َ ُ
ِ
ؼ تَػعلَمو َف (ٖٕٔ) ألُقَ ِطّع َّن أَي ِدي ُكم وأَرجلَ ُكم ِمن ِخالَ ٍ
ؼ ُُثَّ ألُصلِّبػنَّ ُكم أ ْ ِ
ني (ٕٗٔ) قَالُواْ إِ ََّّ إِ َىل َربِّنَا
َْتَع َ
ّْ
َ ْ َ ْ َ ُْ
ََ ْ
س ْو َ ْ ُ
م ْنػ َها أ َْىلَ َها فَ َ
ِ
من َقلِبو َف (ٕ٘ٔ) وما تَ ِنقم ِمنَّا إِالَّ أَ ْف آمنَّا ِِباي ِ
ني (. ) )ٕٔٙ
ت َربِّنَا لَ َّما َجاءتْػنَا َربَّػنَا أَفْ ِر ْ
ص ْبػ ًرا َوتَػ َوفَّػنَا ُم ْسل ِم َ
غ َعلَْيػنَا َ
ُ ُ
َ َ
ََ ُ
[ األعراؼ . ] ُِٔ – َُّ :
----------------( ُُثَّ بَػ َعثْػنَا ِم ْن بَػ ْع ِد ِى ْم ) أم :الرسل ا٤بتقدـ ذكرىم  ،كنوح  ،كىود  ،كصاحل  ،كلوط  ،كشعيب  ،صلوات هللا كسبلمو عليهم
كعلى سائر أنبياء هللا أٝبعْب.
وسى ) ابن عمراف  ،أفضل أنبياء بِب إسرائيل  ،كأحد أكرل العزـ من الرسل .
( ُم َ
( ِِب َايتِنَا ) أمٕ :بججنا كدالئلنا البينة .
( إىل فِ ْر َع ْو َف ) كىو ملك مصر يف زمن موسى .
( َوَملَئِ ِو ) أم :قومو .
ً
ِ
استىػٍيػ ىقنىػٍتػ ىها أىنٍػ يف يس يه ٍم ظيٍل نما ىك يعلي ِّوا فىانٍظيٍر
( فَََّلَ ُموا هبَا ) أم :جحدكا ككفركا هبا ظلمان منهم كعنادان كقولو تعاذل ( ىك ىج ىح يدكا هبىا ىك ٍ
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ًً
ً
ين )
ىكٍي ى
ف ىكا ىف ىعاقبىةي الٍ يم ٍفسد ى
ِِ
ِ
ين ) أم :الذين صدكا عن سبيل هللا ككذبوا رسلو ،أم :انظر -اي دمحم -كيف فعلنا هبم،
( فَانَُّْْر َك ْي َ
ف َكا َف َعاقبَةُ ال ُْم ْفسد َ
كأغرقناىم عن آخرىمٗ ،برأل من موسى كقومو .كىذا أبلغ يف النكاؿ بفرعوف كقومو ،كأشفى لقلوب أكلياء هللا -موسى كقومو -
من ا٤بؤمنْب بو .
 قاؿ الرازي  :اعلم أف ىذا ىو القصة السادسة من القصص الٍب ذكرىا هللا تعاذل يف ىذه السورة  ،كذكر يف ىذه القصة من
الشرح كالتفصيل ما دل يذكر يف سائر القصص  ،ألجل أف معجزات موسى كانت أقول من معجزات سائر األنبياء  ،كجهل
قومو كاف أعظم كأفحش من جهل سائر األقواـ.
كاعلم أف الكناية يف قولو ( ٌمن بىػ ٍع ًد ًى ٍم ) ٯبوز أف تعود إذل األنبياء الذين جرل ذكرىم  ،كٯبوز أف تعود إذل األمم الذين تقدـ
ذكرىم إبىبلكهم .
كقولو ِِ ( :ب َايتِنَا ) ىذه اآلية تدؿ على أف النيب ال بد لو من آية كمعجزة هبا ٲبتاز عن غّبه  ،إذ لو دل يكن ٨بتصان هبذه اآلية دل
يكن قبوؿ قولو أكذل من قبوؿ قوؿ غّبه.
كالبحث الثاين  :ىذه اآلية تدؿ على أنو تعاذل آاته آايت كثّبة  ،كمعجزات كثّبة.
كأما قولو  ( :فىظىلى يمواٍ ًهبىا ) أم فظلموا ابآلايت الٍب جاءهتم  ،ألف الظلم كضع الشيء يف غّب موضعو فلما كانت تلك اآلايت
قاىرة ظاىرة  ،مث إهنم كفركا هبا فوضعوا اإلنكار يف موضع اإلقرار كالكفر يف موضع اإلٲباف  ،كاف ذلك ظلمان منهم على تلك
اآلايت.
ًً
 قولو تعاذل ( ِِبايتِنا ) قاؿ تعاذل يف سورة النمل ( ًيف تًس ًع و ً
ًً
ْب )  .كقاؿ تعاذل
ََ
َّه ٍم ىكانيوا قىػ ٍومان فىاسق ى
آايت إً ىذل فٍر ىع ٍو ىف ىكقىػ ٍومو إًنػ ي
ٍ ى
(كلقد آتينا موسى تسع آايت بينات) .
اؿ موسى اي فِرعو ُف إِِين رس ٌ ِ
خالق كل شيء كربو كمليكو.
ب ال َْعالَ ِم َ
وؿ ّمن َّر ِّ
( َوقَ َ ُ َ َ ْ َ ْ ّ َ ُ
ني ) أم :أرسلِب الذم ىو ي

( رب العادلني ) الذم يفعل ما يشاء  ،كال يشبهو شيء من ٨بلوقاتو  ،كال ٰبيط بو شيء من مصنوعاتو  ،كىو العلي العظيم
ا٤بباين ١بميع ا٤بخلوقات ،كال يكتنفو األرض كالسموات ،بل ىو األحد الصمد ا٤بنزه عن ٩باثلة احملدَثف .الرب :ا٤بالك ا٤بتصرؼ،
كالعا٤بْب :كل من سول هللا  ،ك٠بوا بذلك ألهنم علم على خالقهم  ،فكل ما يف الكوف عبلمة كدليل على ربوبية هللا .

 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 .

 العادلني  :اختلف ما ا٤براد ابلعا٤بْب على أقواؿ :أصحها :كل موجود سول هللا ،كىذا قوؿ قتادة كرجحو القرطيب كابن كثّب .
كدليلو قولو تعاذل ( قاؿ فرعوف كما رب العا٤بْب  .قاؿ رب السموات كاألرض كما بينهما ) .
 قاؿ ابن عا ور  :كالظاىر أف خطاب موسى فرعو ىف بقولو ( اي فرعوف ) خطاب إكراـ ألنو انداه ابالسم الداؿ على ا٤بلك
كالسلطاف ٕبسب متعارؼ أمتو فليس ىو بَبفع عليو ألف هللا تعاذل قاؿ لو ك٥باركف ( فقوال لو قوالن لينٌان )  ،كالظاىر أيضان أف
قوؿ موسى ىذا ىو أكؿ ما خاطب بو فرعوف كما دلت عليو سورة طو.
وؿ علَى َِّ
اَّلل إِالَّ ا ْحلَ َّق ) قاؿ بعضهم :معناه :حقيق أبف ال أقوؿ على هللا إال ا٢بق ،أم :جدير بذلك
( َح ِقي ٌق َعلَى أَف الَّ أَقُ َ َ
كحرم بو.
كقالوا :ك( الباء ) ك( على ) يتعاقباف ،فيقاؿ رميت ابلقوس( ك ) على القوس  ،ك"جاء على حاؿ حسنة" ك "ٕباؿ حسنة".
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كقاؿ بعض ا٤بفسرين :معناه :حريص على أال أقوؿ على هللا إال ا٢بق.
( قَ ْد ِج ْئػتُ ُكم بِبَػيِّنَ ٍة ِّمن َّربِّ ُك ْم ) أمٕ :بجة قاطعة من هللا ،أعطانيها دليبلن على صدقي فيما جئتكم بو .
ِ ِ
ِ ِ
أسرؾ كقهرؾ ،كدعهم كعبادة ربك كرهبم؛ فإهنم من سبللة نيب كرمي إسرائيل ،كىو:
يل ) أم :أطلقهم من ٍ
( فَأ َْرس ْل َمع َي بَِِن إ ْس َرائ َ

يعقوب بن إسحاؽ بن إبراىيم خليل الرٞبن عليهم صلوات الرٞبن .
 قاؿ الشوكاين  :قوؿ تعاذل ( فىأ ٍىرًس ٍل ىمعً ىي بىًُب إسرائيل ) أمره أبف يدع بِب إسرائيل يذىبوف معو  ،كيرجعوف إذل أكطاهنم ،
كىي األرض ا٤بق ٌدسة  ،كقد كانوا ابقْب لديو مستعبدين ٩بنوعْب من الرجوع إذل كطنهم .
نت ِمن َّ ِ ِ
نت ِج ْئ َ ٍ ِ ِ
ني ) أم :قاؿ فرعوف :لست ٗبصدقك فيما قلت  ،كال ٗبطيعك فيما
( قَ َ
اؿ إِف ُك َ
الصادق َ
ت ِِبيَة فَأْت هبَا إِف ُك َ َ
طلبت  ،فإف كانت معك حجة فأظهرىا لنراىا ،إف كنت صادقنا فيما ادعيت.

 قاؿ أبو حياف  :قولو تعاذل ( قاؿ إف كنت جئت َبية فأت هبا إف كنت من الصادقْب ) ٤با عرض موسى  رسالتو على
الداؿ على الصدؽ كىذا
فرعوف كذكر الدليل على صدقو كىو ٦بيئو ابلبينة كا٣بارؽ ا٤بعجز استدعى فرعوف منو خرؽ العادة ٌ
تقرر يف ذىن فرعوف
االستدعاء ٰبتمل أف يكوف على سبيل االختبار كٙبويزه ذلك كٰبتمل أف يكوف على سبيل التعجيز ٤با ٌ
لتصح دعواؾ كيثبت صدقك.
أف موسى ال يقدر على اإلتياف ببينة كا٤بعُب إف كنت جئت َبية من ربك فاحضرىا عندم ٌ
ِ
ني ) أم  :كضعها على األرض فانقلبت ثعباانن  ،أم حية عظيمة من ذكور ا٢بيات  ،كمعُب
صاهُ فَِإذَا ى َي ثُػ ْعبَا ٌف ُّمبِ ٌ
( فَأَلْ َقى َع َ
ْب) أف كوهنا حية يف تلك ا٢باؿ أمر ظاىر كاضح ال لبس فيو.
( ُّمبً ه
 يف ىذه اآلية شبو العصا ابلثعباف كىو ال يطلق إال على الكبّب من ا٢بيات  ،كقد جاءت آية أخرل تدؿ على خبلؼ ذلك
آىا تىػ ٍهتىػُّز ىكأىنػ ىَّها ىج ّّ
اف) اآلية  ،ألف ا١باف ىو ا٢بية الصغّبة  ،كا١بواب عن ىذا أنو شبهها ابلثعباف يف
كىي قولو تعاذل (فىػلى َّما ىر ى
عظم خلقتها  ،كاب١باف يف اىتزازىا كخفتها كسرعة حركتها فهي جامعة بْب العظم كخفة ا٢بركة على خبلؼ العادة.
 كىذه العصا كاف فيها أربع آايت :
أوالً  :أنو يلقيها فتكوف حية تسعى  ،مث أيخذىا فتعود عصا .
اثنياً  :أنو يضرب هبا ا٢بجر فينفجر عيوانن .

اثلثاً  :أنو ضرب هبا البحر  ،فانفلق فكاف كل فرؽ كالطود العظيم .

رابعاً  :أنو ألقاىا حْب اجتمع إليو السحرة  ،كألقوا حبا٥بم كعصيهم  ،فألقاىا فإذا ىي تلقف ما أيفكوف .
( ونَػزع ي َده فَِإ َذا ِىي بػي َ ِ ِ
ين ) ىذه آية أخرل كدليل ابىر على قدرة هللا الفاعل ا٤بختار ،كصدؽ من جعل لو معجزة،
َ ََ َ ُ
َ َْ
ضاء للنَّاظ ِر َ
كذلك أف هللا تعاذل أمره أف يدخل يده يف جيب درعو ،فإذا أدخلها كأخرجها ،خرجت بيضاء ساطعة كأهنا قطعة قمر٥ ،با ٤بعاف
تتؤلأل كالربؽ ا٣باطف .

 قولو ( للناظرين ) أم بياضان يراه الناظركف رؤية تعجب من بياضها.
كما قاؿ تعاذل يف سورة النمل ( كأىد ًخل يد ىؾ ًيف جيبًك ىٚبٍرج بػيضاء ًمن ىغ ًّب س و
وء ) أم  :من غّب بىػىرص كال مرض .
ى ٍ ٍ ىى
ى ٍ ى ي ٍ ىٍ ى ٍ ٍ ي
اّلل  -كأهنا مصباح  ،فعلم موسى أنو قد لقي ربو.
قاؿ ا٢بسن البصرم  :أخرجها  -ك ٌ

 قاؿ ابن عطية  :ك" ا١بيب " الفتح يف الثوب لرأس اإلنساف
ك ) أم  :جيب قميصك كىو مدخل الرأس منو ا٤بفتوح إذل الصدر ال ما
 قاؿ اآللوسي  :قولو تعاذل ( ىكأ ٍىد ًخ ٍل يى ىد ىؾ ًيف ىجٍيبً ى
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 .
 قاؿ ابن عطية ( ًمن ىغ ًّب س و
وء ) أم  :من غّب برص كال علة كإ٭با ىي آية ٘بيء كتذىب .
ٍ ٍ ي

 قاؿ ابن عا ور  :كا٤بقصود من ذلك أف يعجل لو ما تطمئن لو نفسو من أتييد هللا تعاذل إايه عند لقاء فرعوف .
اؿ الْمألُ ِمن قَػوِـ فِرعو َف إِ َّف ى َذا لَ ِ
احر َعلِيم ( )ٜٔٓي ِري ُد أَف ؼلُْ ِرج ُكم ِمن أَر ِ
ف ) أم :قاؿ ا٤بؤل -كىم
ض ُك ْم فَ َماذَا ََت ُْم ُرو َ
َ ّْ ْ
ْ ْ َْ
ُ
س ٌ ٌ
( قَ َ َ
َ َ
ا١بمهور كالسادة من قوـ فرعوف -موافقْب لقوؿ فرعوف فيو ،بعد ما رجع إليو ىرٍكعو ،كاستقر على سرير ٩بلكتو بعد ذلك ،قاؿ للمؤل حولو
( إً َّف ى ىذا لىس ً
احهر ىعلً هيم ) فوافقوه كقالوا كمقالتو ،كتشاكركا يف أمره ،كماذا يصنعوف يف أمره ،ككيف تكوف حيلتهم يف إطفاء .
ى ى
ً
ً
كما قاؿ تعاذل (فىػلى َّما جاءتٍػهم آايتيػنىا مب ً
ف
صىرنة قىاليوا ىى ىذا س ٍحهر ُّمبً ه
استىػٍيػ ىقنىػٍتػ ىها أىن يف يس يه ٍم ظيٍلمان ىك يعلي ٌوان فىانظيٍر ىكٍي ى
ى ي ٍ ى يٍ
ْب (ُّ) ىك ىج ىح يدكا هبىا ىك ٍ
ًً
ً
ين)..
ىكا ىف ىعاقبىةي الٍ يم ٍفسد ى
 فإف قيل  :قولو ( إً َّف ىذا لساحر ىعلً هيم ) حكاه هللا تعاذل يف سورة الشعراء أنو قالو فرعوف لقومو  ،كحكى ىهنا أف قوـ
فرعوف قالوه  ،فكيف ا١بمع بينهما ؟ كجوابو من كجهْب :

األوؿ  :ال ٲبتنع أنو قد قالو ىو كقالوه ىم  ،فحكى هللا تعاذل قولو مث  ،كقو٥بم ىهنا.
والثاين  :لعل فرعوف قالو ابتداء فتلقنو ا٤بؤل منو فقالوه لغّبه أك قالوه عنو لسائر الناس على طريق التبليغ  ،فإف ا٤بلوؾ إذا رأكا رأاين
ذكركه للخاصة كىم يذكركنو للعامة  ،فكذا ىهنا.
وقاؿ أبو حياف  :قولو تعاذل ( قاؿ ا٤بؤل من قوـ فرعوف إ ٌف ىذا لساحر عليم ) كيف الشعراء ( قاؿ للمئل حولو إ ٌف ىذا لساحر

عليم ) كا١بمع بينهما  :أف فرعوف كىم قالوا ىذا الكبلـ فحكى ىنا قو٥بم كىناؾ قولو  ،أك قالو ابتداء فتلقفو منو ا٤بؤل فقالوه
ا٣باصة مث تبلغو
ألعقاهبم أك قالوه عنو للناس على طريق التبليغ كما تفعل ا٤بلوؾ يرل الواحد منهم الرأم فيكلم بو من يليو من ٌ
ا٣باصة العامة .
 قولو (فَ َماذَا ََت ُْم ُرو َف ) قيل  :ىو من قوؿ فرعوف ٦بيبان ٥بم ( فى ىماذىا ىأتٍيميرك ىف ) كاحتجوا على صحة ىذا القوؿ بوجهْب :
أحدٮبا  :أف قولو ( فى ىما ىذا ىأتٍيميرك ىف ) خطاب للجمع ال للواحد  ،فيجب أف يكوف ىذا كبلـ فرعوف للقوـ.
أما لو جعلناه كبلـ القوـ مع فرعوف لكانوا قد خاطبوه ٖبطاب الواحد ال ٖبطاب ا١بمع.
الثاين  :أنو تعاذل ٤با ذكر قولو (فى ىماذىا ىأتٍيميرك ىف) قاؿ بعده (قىاليواٍ أ ٍىرًج ٍو) كال شك أف ىذا كبلـ القوـ ،كجعلو جواابن عن قو٥بم (فى ىماذىا
ىأتٍيميرك ىف) فوجب أف يكوف القائل لقولو (فى ىما ىذا ىأتٍيميرك ىف) غّب الذم قالوا أرجو ،كذلك يدؿ على أف قولو (فى ىما ىذا ىأتٍيميرك ىف) كبلـ لغّب
ا٤بؤل من قوـ فرعوف.
كالقوؿ الثاين  :أف قولو ( فى ىما ىذا ىأتٍيميرك ىف ) من بقية كبلـ القوـ .

 قاؿ الشوكاين  :كال تنايف بْب نسبة ىذا القوؿ إذل ا٤بؤل ىنا  ،كإذل فرعوف يف سورة الشعراء  ،فكلهم قد قالوه  ،فكاف
ذلك مصححان لنسبتو إليهم اترة كإليو أخرل .
 قاؿ تعاذل يف سورة طو (كلقد أريناه آايتنا كلها فكذب كأِب.قى ى ً ً
ً ًً
ً
َّك
وسى.فىػلىنىأٍتًيىػن ى
اؿ أىجٍئػتىػنىا لتي ٍخ ًر ىجنىا م ٍن أ ٍىرضنىا بس ٍح ًرىؾ ىاي يم ى
ً
اؿ مو ًع يد يكم يػوـ ً ً
بً ًسح ور ًمثٍلً ًو فىاجعل بػيػنىػنىا كبػيػنى ى ً
ض نحى).
َّاس ي
ك ىم ٍوعدان َّال ي٬بٍل يفوي ىٍ٫ب ين ىكىال أ ى
ىنت ىم ىكاانن يس نول.قى ى ى ٍ ٍ ى ٍ ي ٌ
ٍ ى ٍ ى ٍ ى ىٍ
ٍ ٌ
الزينىة ىكأىف يٍٰب ىشىر الن ي
ً
ً
ىنت ىم ىكاانن يس نول ) أم يومان ٪بتمع فيو ٫بن كأنت فيو  ،فنعارض ما جئت بو
اج ىع ٍل بىػٍيػنىػنىا ىكبىػٍيػنى ى
ك ىم ٍوعدان َّال ي٬بٍل يفوي ىٍ٫ب ين ىكىال أ ى
قولو ( فى ٍ
ٗبا عندان من السحر يف مكاف معْب ككقت معْب .
اؿ ) أم موسى ٥بم (
كمعُب ( سول ) أم مكاف كسط تستوم أطراؼ البلد فيو لتوسطها بينها  ،ليتمكن ا١بميع من ا٢بضور (قى ى
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ىم ٍو ًع يد يك ٍم يىػ ٍويـ ًٌ
الزينى ًة ) ىو يوـ عيدىم كتفرغهم من أعما٥بم كاجتماع ٝبيعهم ليشاىد الناس قدرة هللا على ما يشاء كمعجزات
األنبياء كبطبلف معارضة السحر ٣بوارؽ العادات النبوية .
ض نحى ) أم ضحوة من النهار
َّاس ) ٝبيعهم ( ي
 ( ىكأىف يٍٰب ىشىر الن ي

 قاؿ ابن كثري  :ليكوف أظهر كأجلى كأبْب كاكضح  ،كىكذا شأف األنبياء كل أمرىم ٌبْب كاضح ليس فيو خفاء كال تركيج ،

ك٥بذا دل يقل ليبلن كلكن هناران ضحى
أخره .كقاؿ قتادة :احبسوي.
( قَالُواْ أ َْرِج ْو َوأ َ
َخاهُ ) أم ٌ :
ككاف موسى طلب من ربو أف يرسل معو ىاركف .
ً
ب إًًين قىػتىػٍل ً
ً
اان فىأ ٍىرًسٍلوي ىمعً ىي ًرٍدءنا
كما قاؿ تعاذل ( قى ى
ىخ ي
ص يح ًم ًٌِب لً ىس ن
اؿ ىر ًٌ ٌ
ي
ت مٍنػ يه ٍم نىػ ٍف نسا فىأ ى
اؼ أىف يىػ ٍقتيػليوف (ّّ) ىكأىخي ىى يارك يف يى ىو أىفٍ ى
ي ً
اان فىبل ي ً
اؼ أىف ي ىك ًٌذب ً
صليو ىف إًلىٍي يك ىما ًَب ىايتًنىا أىنتي ىما ىكىم ًن
وف (ّْ) قى ى
يك ىكىٍ٪ب ىع يل لى يك ىما يسٍلطى ن
ض ىد ىؾ ًأب ًىخ ى
اؿ ىسنى يش ُّد ىع ي
ص ٌدقيًِب إًًٌين أ ى
يى
ى
ىخ ي ي ي
ً
اتَّػبىػ ىع يك ىما الٍغىالبيو ىف ) .
ً
احلي ٍل يع ٍق ىدةن ًٌمن لًٌ ىس ًاين
ب إً ىذل فًٍر ىع ٍو ىف إًنَّوي طىغىى (ِْ) قى ى
ص ٍد ًرم (ِٓ) ىكيى ٌسٍر ًرل أ ٍىم ًرم (ِٔ) ىك ٍ
اؿ ىر ًٌ
ب ا ٍشىر ٍح ًرل ى
كقاؿ تعاذل ( ا ٍذ ىى ٍ
(ِٕ) يػ ٍف ىقهوا قىػوًرل (ِٖ) كاجعل ًٌرل كًزيرا ًمن أىىلًي (ِٗ) ىارك ىف أ ً
ىخي (َّ) ا ٍش يد ٍد بًًو أ ٍىزًرم (ُّ) ىكأى ٍش ًرٍكوي ًيف أ ٍىم ًرم (ِّ) ىك ٍي
ى ن ٌٍ ٍ
ى ٍى
ى ي ٍ
ىي
ً
ً
ً
ً
ً
وسى (ّٔ) ) .
نت بنىا بىص نّبا (ّٓ) قى ى
يت يس ٍؤلى ى
ك ىكثً نّبا (ّّ) ىكنى ٍذ يكىرىؾ ىكث نّبا (ّْ) إن ى
ني ىسبًٌ ىح ى
اؿ قى ٍد أيكت ى
َّك يك ى
ك ىاي يم ى
( َوأ َْر ِس ْل ) كابعث .
ِ ِ
ين ) أم :يف األقاليم كمعاملة ملكك .
( ِِف ال َْم َدآئ ِن َحا ِر َ
ِ
ين ) أم :من ٰبشر لك السحرة من سائر الببلد كٯبمعهم.
( َحا ِر َ
وؾ بِ ُك ِل س ِ
اح ٍر َعلِ ٍيم ) كقد كاف السحر يف زماهنم غالبان كثّبان ظاىران  ،كاعتقد من اعتقد منهم ،كأكىم من أكىم منهم ،أف ما
( ََيْتُ َ ّ َ

جاء موسى  من قبيل ما تشعبذه سحرهتم؛ فلهذا ٝبعوا لو السحرة ليعارضوه بنظّب ما أراىم من البينات ،كما أخرب تعاذل عن
ً
فرعوف حيث قاؿ ( قى ى ً ً
َّك بً ًسح ور ًمثٍلً ًو فىاجعل بػيػنىػنىا كبػيػنى ى ً
ً
ً ً ًً
ٍ ى ٍ ى ٍ ى ىٍ
وسى  .فىػلىنىأٍتيىػن ى ٍ
ك ىم ٍوع ندا ال ي٬بٍل يفوي
اؿ أىجٍئػتىػنىا لتي ٍخ ًر ىجنىا م ٍن أ ٍىرضنىا بس ٍح ًرىؾ ىاي يم ى
اؿ مو ًع يد يكم يػوـ ً ً
ض نحى  .فىػتىػ ىوَّذل فًٍر ىع ٍو يف فى ىج ىم ىع ىكٍي ىدهي يمثَّ أىتىى ) .
ت ىم ىك ن
َّاس ي
ىٍ٫ب ين ىكال أىنٍ ى
اان يس نول  .قى ى ى ٍ ٍ ى ٍ ي ٌ
الزينىة ىكأى ٍف يٍٰب ىشىر الن ي
ِ
( وجاء َّ ِ
ني ) ٱبرب تعاذل عما تشارط عليو
ني  .قَ َ
اؿ نَػ َع ْم َوإَنَّ ُك ْم لَ ِم َن ال ُْم َق َّربِ َ
َج ًرا إِف ُكنَّا َْضل ُن الْغَالبِ َ
الس َح َرةُ ف ْر َع ْو َف قَالْواْ إِ َّف لَنَا أل ْ
ََ
فرعوف كالسحرة الذين استدعاىم ٤بعارضة موسى :إف غلبوا موسى ليثيبنهم كليعطينهم عطاءن جزيبلن .فوعدىم كمناىم أف
يعطيهم ما أرادكا ،كٯبعلنهم من جلسائو كا٤بقربْب عنده ،فلما توثقوا من فرعوف لعنو هللا .
ِ
ِ
ني الن ِ
وى ْم َو َجاءوا
ني  .قَ َ
استَػ ْرَىبُ ُ
َّاس َو ْ
اؿ أَلْ ُق ْواْ فَػلَ َّما أَلْ َق ْواْ َس َح ُرواْ أَ ْع َُ
وسى إِ َّما أَف تُػلْق َي َوإِ َّما أَف نَّ ُكو َف َْضل ُن ال ُْملْق َ
( قَالُواْ َاي ُم َ
ً
ً
ِ
ِ
ْب ) أم :قىػٍبلك.
بِس ْح ٍر َعَّ ٍيم ) ىذه مبارزة من السحرة ٤بوسى ،عليو السبلـ ،يف قو٥بم ( إً َّما أى ٍف تيػٍلق ىي ىكإً َّما أى ٍف نى يكو ىف ىٍ٫ب ين الٍ يمٍلق ى
كما قاؿ يف اآلية األخرل ( ىكإً َّما أى ٍف نى يكو ىف أ َّىكىؿ ىم ٍن أىلٍ ىقى ) فقاؿ ٥بم موسى ،عليو السبلـ ( أىلٍ يقوا ) أم :أنتم أكال قبلي.
 قاؿ ابن كثري  :كا٢بكمة يف ىذا -كهللا أعلم -لّبم الناس صنيعهم كيتأملوه ،فإذا فيرغ من هبرجهم ك٧با٥بم ،جاءىم ا٢بق
الواضح ا١بلي بعد تطلب لو كاالنتظار منهم جمليئو ،فيكوف أكقع يف النفوس .ككذا كاف .ك٥بذا قاؿ تعاذل ( فىػلى َّما أىلٍ ىق ٍوا ىس ىحيركا
ْب الن ً
وى ٍم ) أم :خيلوا إذل األبصار أف ما فعلوه لو حقيقة يف ا٣بارج ،كدل يكن إال ٦برد صنعة كخياؿ ،كما قاؿ
أ ٍىع يى
استىػٍرىىبي ي
َّاس ىك ٍ
ً ً ً ً ًً
ًً ً
ً ً
ًً
ت
وسى  .قيػٍلنىا ال ىٚبى ٍ
ف إًن ى
َّك أىنٍ ى
س ًيف نىػ ٍفسو خي ىفةن يم ى
تعاذل ( فىإ ىذا حبىا ي٥بيٍم ىكعصيُّػ يه ٍم يٱبىيَّ يل إلىٍيو م ٍن س ٍحرى ٍم أىنػ ىَّها تى ٍس ىعى * فىأ ٍىك ىج ى
الس ً
ف ما صنىػعوا إًَّ٭بىا صنىػعوا ىكي يد س ً
ث أىتىى ) .
اح ور ىكال يػي ٍفلً يح َّ
احير ىحٍي ي
األعلىى  .ىكأىلٍ ًق ىما ًيف ىٲبًينً ى
ٍ
ك تىػٍل ىق ٍ ى ى ي
ىي ٍ ى
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 وقاؿ القاَسي  :كإ٭با سوغ ٥بم التقدـ ازدراءان لشأهنم  ،كقلة مباالة هبم  ،كثقةن ٗبا كاف بصدده من التأييد اإل٥بي  ،كأف ا٤بعجزة

لن يغلبها سحر أبدان .
ف َما ََيْفِ ُكو َف ) ٱبرب تعاذل أنو أكحى إذل عبده كرسولو موسى ،عليو السبلـ،
صَ
اؾ فَِإذَا ِى َي تَػ ْل َق ُ
وسى أَ ْف أَل ِْق َع َ
( َوأ َْو َح ْيػنَا إِ َىل ُم َ
ً
ف)
يف ذلك ا٤بوقف العظيم ،الذم فرؽ هللا تعاذل فيو بْب ا٢بق كالباطل ،أيمره أبف يلقي ما يف ٲبينو كىي عصاه ( فىًإ ىذا ى ىي تىػٍل ىق ي
أم :أتكل ( ىما ىأيٍفً يكو ىف ) أم :ما يلقونو كيوٮبوف أنو حق ،كىو ابطل.
ً
ف ىما ىأيٍفً يكو ىف ) أم  :فألقاىا فصارت حية فإذا ىي اخل  ،كإ٭با حذؼ لئليذاف
 قاؿ اآللوسي  :قولو تعاذل ( فىإًذىا ى ىي تىػٍل ىق ي
ٗبسارعة موسى  إذل اإللقاء كبغاية سرعة االنقبلب كأف لقفها ٤با أيفكوف قد حصل متصبلن ابألمر ابإللقاء .
( فَػ َوقَ َع ا ْحلَ ُّق َوبَطَ َل َما َكانُواْ يَػ ْع َملُو َف ) أم  :ظهر ا٢بق كابف  ،كبطل ما كانوا يعملوف من السحر .
ك ) أم :يف ذلك ا٤بقاـ .
( فَػغُلِبُواْ ُىنَالِ َ
( وان َقلَبواْ ِ
ين ) أم  :حقّبين قد اضمحل ابطلهم  ،كتبلشى سحرىم  ،كدل ٰبصل ٥بم ا٤بقصود الذم ظنوا حصولو.
َ ُ َ
صاغ ِر َ
ِ
ِ
ارو َف ) فعرفت السحرة أف ىذا أمر من السماء ،كليس
( َوأُل ِْق َي َّ
ني َر ِّ
ب ال َْعالَ ِم َ
آمنَّا بِ ِر ِّ
ب ُم َ
ين  .قَالُواْ َ
وسى َو َى ُ
الس َح َرةُ َساجد َ
ً
وسى ىكىى يارك ىف ) .
ب الٍ ىعالىم ى
ْب  .ىر ًٌ
ىذا بسحر ،فخركا سجدان كقالوا ( ىآمنَّا بًىر ًٌ
ب يم ى
ً
ْب ) الظاىر أف قائل ذلك ٝبيع السحرة  ،كقيل  :بل قالو رؤساؤىم .
ب الٍ ىعالىم ى
 قولو تعاذل ( قىاليواٍ ىآمنَّا بً ًر ًٌ
 قاؿ السعدي  :كأعظم من تبْب لو ا٢بق العظيم أىل الصنف كالسحر  ،الذين يعرفوف من أنواع السحر كجزئياتو  ،ما ال

اّلل ال يداف ألحد هبا .
يعرفو غّبىم  ،فعرفوا أف ىذه آية عظيمة من آايت ٌ
 وقاؿ الشنقيطي  :ك ٍاعلىم أ َّ ً ً
ضُّر  ،كىال يػٍنػ ىفع  ،قى ٍد ىكا ىف سبػبا ًًإلٲبى ً
اّلل ى ً
اف ىس ىحرةً
الس ٍح ًر ىم ىع ًخ َّستً ًو  ،ىكأ َّ
ى ىن
صَّر ىح أبىنَّوي ىال يى ي ى ى ي
ىف َّى
ى ٍ
ىف عٍل ىم ٌ
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
فًٍر ىع ٍو ىف ً .ألىنػ يَّه ٍم لًم ٍع ًرفىتً ًه ٍم ًابلس ٍح ًر ىعرفيوا يم ٍعجىزىة الٍ ىع ى ً
ك
الس ٍح ًر  ،ىكأىنػ ىَّها أ ٍىمهر إً ى٥ب ّّي فىػلى ٍم يي ىداخٍل يه ٍم ىش ّّ
ك ًيف ىذل ى
ى
صا ىخار ىجةن ىع ٍن طىٍور ٌ
ٌ
ى
ً
ً
ً
ً
ًً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
لس ٍح ًر جدِّا  ،ىأل ٍىم ىك ىن أى ٍف
ك ىسبىػبنا إلٲبىاهن يم َّ
َّهد ي
الراس ًخ الذم ىال يػيىز ٍع ًز يعوي الٍ ىوع ي
 .فى ىكا ىف ىذل ى
يد  .ىكلىٍو ىكانيوا ىغٍيػىر ىعالم ى
يد  ،ىكالتػ ٍ
ْب اب ٌ
صا ًم ٍن ًجٍن ً
يىظينُّوا أ َّ
اذل .
َّع ىوذىةً  .ىكالٍعًٍل يم ًعٍن ىد َّ
اّللً تىػ ىع ى
س الش ٍ
ىف ىم ٍسأىلىةى الٍ ىع ى
 قاؿ ابن عا ور  :كاإللقاء  :مستعمل يف سرعة ا٥بيًوم إذل األرض  ،أم  :دل يتمالكوا أف سجدكا بدكف تريث كال تردد.
( قَ َ ِ
آمنتُم بِ ِو قَػ ْب َل أَف آذَ َف لَ ُك ْم ) كاف ا٣ببيث حاكما مستبدا على األبداف كاألقواؿ  ،قد تقرر عنده كعندىم أف قولو
اؿ ف ْر َع ْو ُف َ
ىو ا٤بطاع  ،كأمره انفذ فيهم  ،كال خركج ألحد عن قولو كحكمو  ،كهبذه ا٢بالة تنحط األمم كتضعف عقو٥با كنفوذىا  ،كتعجز
اعوهي ) كقاؿ ىنا ( ىآمٍنػتي ٍم بًًو قىػٍب ىل أى ٍف آ ىذ ىف لى يك ٍم ) أم :فهذا
استى ىخ َّ
ف قىػ ٍوىموي فىأىطى ي
عن ا٤بدافعة عن حقوقها  ،ك٥بذا قاؿ ٌ
اّلل عنو ( فى ٍ
لي.
سوء أدب منكم ك٘برؤ ىع َّ
ْر َّم َك ْرِتُُوهُ ِِف ال َْم ِدينَ ِة ) يعِب  :صنعان صنعتموه فيما بينكم كبْب موسى يف ا٤بدينة .
( إِ َّف َى َذا لَ َمك ٌ

 قاؿ اف كثري  :أم :إف ىغلىبىو لكم يف يومكم ىذا إ٭با كاف عن تشاكر منكم كرضا منكم لذلك ،كقولو يف اآلية األخرل (إًنَّوي
ً
ً َّ ً َّ
الس ٍحىر).
لى ىكب يّبيك يم الذم ىعل ىم يك يم ٌ
ِ
ِ
ؼ تَػ ْعلَ ُمو َف ) يعِب  :إنكم أردُت أف ٚبرجوا الناس من مصر بسحركم.
س ْو َ
( لتُ ْخ ِر ُجواْ م ْنػ َها أ َْىلَ َها فَ َ
كل من لو لب  ،أف ىذا الذم قالو من أبطل الباطل؛ فإف موسى ،عليو السبلـٗ ،بجرد ما جاء
 قاؿ ابن كثري  :كىو يعلم ك ٌ
"م ٍدين" دعا فرعوف إذل هللا ،كأظهر ا٤بعجزات الباىرة كا٢بجج القاطعة على صدؽ ما جاء بو  ،فعند ذلك أرسل فرعوف
من ى
يف مدائن ملكو كمعاملة سلطنتو ،فجمع سحرة متفرقْب من سائر األقاليم بببلد مصر٩ ،بن اختار ىو كا٤بؤل من قومو،
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كأحضرىم عنده ككعدىم ابلعطاء ا١بزيل  ،كقد كانوا من أحرص الناس على ذلك ،كعلى الظهور يف مقامهم ذلك كالتقدـ
عند فرعوف ،كموسى ،عليو السبلـ ،ال يعرؼ أحدا منهم كال رآه كال اجتمع بو ،كفرعوف يعلم ذلك ،كإ٭با قاؿ ىذا تسَبان
األعلىى)
استى ىخ َّ
اعوهي) فإف قوما ص ٌدقوه يف قولو (أ ىىان ىربُّ يك يم ٍ
ف قىػ ٍوىموي فىأىطى ي
كج ىهلتهم ،كما قاؿ تعاذل (فى ٍ
كتدليسان على رعاع دكلتو ى
أج ىهل خلق هللا كأضلهم.
من ٍ

 وقاؿ السعدي  :كىذا كذب يعلم ىو كمن سرب األحواؿ  ،أف موسى  دل ٯبتمع أبحد منهم  ،كأهنم ٝبعوا على نظر
فرعوف كرسلو  ،كأف ما جاء بو موسى آية إ٥بية  ،كأف السحرة قد بذلوا ٦بهودىم يف مغالبة موسى  ،حٌب عجزكا  ،كتبْب ٥بم
ا٢بق  ،فاتبعوه.
ؼ تَػ ْعلَ ُمو َف ) يعِب  :تعلموف ماذا أفعل بكم .
س ْو َ
( فَ َ
ً
( ألُقَ ِطّع َّن أَي ِدي ُكم وأَرجلَ ُكم ِمن ِخالَ ٍ
اإلنٍس ً
ً
ؼ ) يىػ ٍع ًِب الٍيى ىد الٍيي ٍم ىُب  ،ىك ًٌ
اف ًم ٍن قىطٍعً ًه ىما ًم ٍن
الر ٍج ىل الٍيي ٍسىرل ىمثى نبل  .ألىنَّوي أ ى
ّْ
َ ْ َ ْ َ ُْ
ىش ُّد ىعلىى ٍ ى
ً
ً و ً و ً
و
ً
و
ً
ً
ً
ًً
ً
ً
ً
ً
ً
و
ً
يح ٖ ،ب ىبلؼ قىطٍع ًه ىما م ٍن خ ىبلؼ .
ج ىهة ىكاح ىدة  .ألىنَّوي إً ٍف ىكا ىف قىطٍ يع يه ىما م ٍن ج ىهة ىكاح ىدة يىػٍبػ ىقى عٍن ىدهي ش ّّق ىكام هل ى
صح ه
( ُُثَّ ألُصلِّبػنَّ ُكم أ ْ ِ
َّخ ًل ) أم :على ا١بذكع.
ني ) كقاؿ يف اآلية األخرل ( ًيف يج يذ ً
كع الن ٍ
َْتَع َ
ََ ْ
 الصلب أف يقتل ا٤برء مشدكدان على خشبة .
 قاؿ أبو حياف  :قولو تعاذل (أليقى ًطٌ ىع َّن أىيٍ ًديى يك ٍم ٤ ) ..با ظهرت ا٢بجة عاد إذل عادة ملوؾ السوء إذا غلبوا من تعذيب من
انكأىم كإف كاف ٧ب ٌقان .
قولو ( أ ٍ ً
ْب ) أم :ال أفعل ىذا الفعل أبحد دكف أحد  ،بل كلكم سيذكؽ ىذا العذاب.
ىٝبىع ى
( قَالُواْ إَِّ إِ َىل َربِّنَا ُمن َقلِبُو َف ) أم :قد ٙبققنا أان إليو راجعوف ،كعذابو أشد من عذابك ،كنكالو .
 قاؿ السمرقندي  :أم  :ال نبارل من عقوبتك كفعلك فإف مرجعنا إذل هللا تعاذل يوـ القيامة.
 قاؿ ابن عطية  :ىذا تسليم من مؤمِب السحرة  ،كاتكاؿ على هللا  ،كثقة ٗبا عنده.

 قاؿ أبو حياف  :كيف قو٥بم ( إذل ربنا ) تربؤ من فرعوف كمن ربوبيتو كيف الشعراء ال ضّب .

االنقبلب  :الرجوع كقد تقدـ قريبان.
 قاؿ ابن عا ور  :ك
ي
كىذا جواب عن كعيد فرعوف أبنو كعيد ال يضّبىم  ،ألهنم يعلموف أهنم صائركف إذل هللا رب ا١بميع  ،كقد جاء ىذا ا١بواب
موجزان إٯبازان بديعان ألنو يتضمن أهنم يرجوف ثواب هللا على ما ينا٥بم من عذاب فرعوف  ،كيرجوف منو مغفرة ذنوهبم  ،كيرجوف
العقاب لفرعوف على ذلك
ى
( وما تَ ِنقم ِمنَّا إِالَّ أَ ْف آمنَّا ِِباي ِ
ت َربِّنَا لَ َّما َجاءتْػنَا ) أم  :كما تعيب علينا  ،كما تنكر منا إال إٲباننا ابهلل تعاذل.
َ َ
ََ ُ
ص ْبػ ًرا ) أم :عمنا ابلصرب على دينك ،كالثبات عليو .
( َربَّػنَا أَفْ ِر ْ
غ َعلَْيػنَا َ

صٍبػنرا ) أم :عظيمان  ،كما يدؿ عليو
 قاؿ السعدي  :مث دعوا ٌ
اّلل أف يثبتهم كيصربىم فقالوا ( ىربػَّنىا أىفٍ ًر ٍغ ) أم :أفض ( ىعلىٍيػنىا ى
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.
ِ
ني ) أم :متابعْب لنبيك موسى ،عليو السبلـ.
( َوتَػ َوفَّػنَا ُم ْسل ِم َ
 قاؿ ابن عا ور  :كدعوا ألنفسهم ابلوفاة على اإلسبلـ إيذاانن أبهنم غّب راغبْب يف ا٢بياة  ،كال مبالْب بوعيد فرعوف  ،كأف
الفوز ٗبا عند هللا  ،كقد ا٬بذؿ بذلك فرعوف  ،كذىب كعيده ابطبلن  ،كلعلو دل ٰبقق
ٮبتهم ال ترجو إالٌ النجاة يف اآلخرة  ،ك ى
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ما توعدىم بو ألف هللا أكرمهم فنجاىم من خزم الدنيا كما ٪باىم من عذاب اآلخرة.
كالقرآف دل يتعرض ىنا  ،كال يف سورة الشعراء  ،كال يف سورة طو  ،لئلخبار عن كقوع ما توعدىم بو فرعوف ألف غرض القصص
القرآنية ىو االعتبار ٗبحل العربة  ،كىو أتييد هللا موسى كىداية السحرة كتصلبهم يف إٲباهنم بعد تعرضهم للوعيد بنفوس مطمئنٌة.

كليس من غرض القرآف معرفة ا٢بوادث كما قاؿ يف سورة النازعات ( إف يف ذلك لعربة ٤بن ٱبشى ) فاختبلؼ ا٤بفسرين يف البحث
عن ٙبقيق كعيد فرعوف زايدة يف تفسّب اآلية.
كالظاىر أف فرعوف أفحم ٤با رأل قلة مباالهتم بوعيده فلم ييرد جواابن.

 ىذا ما قالو السحرة ىنا يف سورة األعراؼ :
كقالوا كما قاؿ تعاذل يف سورة طو :
اءان ًمن الٍبػيًنى ً
ً
اض إًَّ٭بىا تىػ ٍق ً
ىنت قى و
ات ىكالَّ ًذم فىطىىرىان فىاقٍ ً
ا٢بىيىا ىة ُّ
الدنٍػيىا (ِٕ) إً َّان ىآمنَّا بًىربًٌنىا
ضي ىى ًذهً ٍ
ض ىما أ ى
( قىاليوا لىن نػ ٍُّؤثىرىؾ ىعلىى ىما ىج ى ى ى ٌ
ً ً
ً
ًً ً
وت فً ىيها ىكىال ىٍٰبٓب
الس ٍح ًر ىك َّ
اّللي ىخٍيػهر ىكأىبٍػ ىقى (ّٕ) إًنَّوي ىمن ىأيٍت ىربَّوي يٍ٦ب ًرمان فىًإ َّف لىوي ىج ىهن ىَّم ىال ٲبىي ي
ليىػ ٍغفىر لىنىا ىخطى ىااي ىان ىكىما أى ٍكىرٍىتىػنىا ىعلىٍيو م ىن ٌ
(ْٕ) كمن أيٍتًًو مؤًمنان قى ٍد ع ًمل َّ ً
ا٢ب ً
ات الٍ يعلىى (ٕٓ) ) .
ات فىأ ٍيكلىئً ى
ىى ٍ ى يٍ
َّر ىج ي
الص ى
ك ى٥بييم الد ى
ى ى
ضٍيػىر إً َّان إً ىذل ىربًٌنىا يمٍنػ ىقلًبيو ىف ) .
كقالوا كما يف سورة الشعراء ( قىاليوا ىال ى
مباحث :

أوالً  :اختلف العلماء ىل فعل هبم فرعوف ذلك أـ ال على قولْب :

قيل  :إنو فعل هبم ذلك .
كاختاره ابن كثّب .
ألف ىذا ىو الظاىر  ،كألف هللا دل يذكر أنو دل يقتلهم  ،كأيضان األصل أف الطاغية يفعل ذلك
كما فعل الطغاة يف كثّب من األزماف اب٤بسلمْب  ،كألنو دل يرد دليل على أنو دل يفعل هبم .
قاؿ ابن عباس  :كانوا يف أكؿ النهار سحرة ،كيف آخره شهداء.
كقيل  :دل يفعل .
ً ً
اذل ً .أل َّ
كاختاره الشنقيطي  ،كقاؿ  :ىكأىظٍ ىهيريٮبىا ًعٍن ًدم  :أىنَّوي ىدلٍ يىػ ٍقتيػٍل يه ٍم  ،ىكأ َّ
ىف َّ
ىف َّ
الر ًاس ًخ ًاب َّّللً تىػ ىع ى
ىج ًل إًٲبىاهنًً يم َّ
ص ىم يه ٍم مٍنوي أل ٍ
اّللى ىع ى
اّللى
يػ يق ي ً
اذل .
وسى ىكىى يارك ىف ( أىنٍػتي ىما ىكىم ًن اتَّػبىػ ىع يك ىما الٍغىالًبيو ىف ) ىكالٍعًٍل يم ًعٍن ىد َّ
اّللً تىػ ىع ى
وؿ ل يم ى
ى
ً
ً
ً
ين ) .
اثنياً  :قولو تعاذل ( ىكأيلٍق ىي َّ
الس ىحىرةي ىساجد ى
ًً
ً ً
ً
ين ًابلٍ يق َّوةً لًعً ًظ ًم الٍ يم ٍع ًجىزةً الًٍَّب
َّه ٍم أ ٍىم ىس ىك يه ٍم إًنٍ ىسا هف ىكأىلٍ ىق ي
قىاؿ الشنقيطي  :يى يد ُّؿ ىعلىى قيػ َّوة الٍبيػٍرىىاف الَّذم ىعايىػنيوهي  .ىكأىنػ ي
اى ٍم ىساجد ى
ود ًىم  .كالظَّ ً
ً
اإلسرائًيلًيَّ ً
ىف ذىلً ى ً
عايػنيوىا  .كذى ىكر ًيف قً ًَّ
ً
َّه ٍم ىعايىػنيوا ىمنىا ًزى٥بيٍم ًيف ٍ ً ً
اىير أ َّ
ات .
صت ًه ٍم أىنػ ي
ا١بىنَّة يف يس يج ٍ ى
ك م ٍن نػى ٍوًع ٍ ٍ ى
ىى ى ى ى
ً
ًً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ْب بًو نىظىنرا إً ىذل ىحا٥ب يم الٍ ىماضيىة  .ىك ىق ٍولو ( ىكآتيوا الٍيىػتى ىامى أ ٍىم ىوا ى٥بيٍم )
اس ىم َّ
الس ىحىرًة ًيف ىح ًاؿ يس يجودى ٍم َّّلل يم ٍؤمن ى
اثلثاً  :ىكأىطٍلى ىق ىعلىٍي ًه يم ٍ
ا٢ب ًاؿ الٍم ً
ً
كؼ ًيف ى٧بىلًٌ ًو .
اس ىم الٍييػٍت ًم بىػ ٍع ىد الٍبيػلي ً
اضيى ًة ىك ىما يى ىو ىم ٍعير ه
فىأىطٍلى ىق ىعلىٍي ًه يم ٍ
وغ نىظىنرا إ ىذل ٍى ى
وسى ىكىى يارك ىف ) كيف طو ( رب ىاركف كموسى ) .
رابعاً  :قاؿ ىنا يف األعراؼ ( ىر ًٌ
ب يم ى
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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ىش ُّد ىع ىذاابن ىكأىبٍػ ىقى ) اختلف يف ا٤براد :
خامساً  :قاؿ تعاذل عن فرعوف ( ىكلىتىػ ٍعلى يم َّن أىيػُّنىا أ ى
فقيل ( ىكلىتىػ ٍعلى يم َّن أىيػُّنىا ) يعِب أان  ،أـ رب موسى أشد عذاابن كأبقى .

كاقتصر على ىذا القرطيب .
ً
اب ًَّ
ًً
ًً
كعلىي ًو فىًفرعو يف يد ً
ىش ُّد كأىبٍػ ىقى ًمن ىع ىذ ً
َّعي أ َّ
ت لى يك ٍم ًم ٍن إًلىوو
اّلل  .ىكىى ىذا ىك ىق ٍولو ( أ ىىان ىربُّ يك يم ٍاأل ٍىعلىى )  ،ىكقىػ ٍولو ( ىما ىعل ٍم ي
ٍ
ى ى ٍ ٍ ىٍ ى
ىف ىع ىذابىوي أ ى ى
ًً ً
َّك ًم ىن الٍ ىم ٍس يجونًْب ) .
ىج ىعلىن ى
ىغ ًٍّبم ) ىكقىػ ٍولو ( لىئ ًن َّاٚبى ٍذ ى
ت إً ى٥بنا ىغ ًٍّبم ىأل ٍ

كقيل ( لتعلمن أينا ) يعِب أان  ،أـ موسى أشد عذاابن كأبقى .

ً
ً
كعلىى ى ىذا فىػهو ىكالتػَّه ُّك ًم ًٗبيوسى ًالستً ٍ ً ً
ب ىم ٍن ىدلٍ يي ًط ٍعوي  .ىك ىق ٍولًًو ( أ ٍىـ أ ىىان ىخٍيػهر ًم ٍن ىى ىذا الَّ ًذم
ٍ
ض ىعافو لىوي  ،ىكأىنَّوي ىال يىػ ٍقد ير ىعلىى أى ٍف يػي ىع ٌذ ى
ى ى يى ى
ى
اّللي ىج َّل ىك ىع ىبل أ ٍىعلى يم .
ْب ) ىك َّ
يى ىو ىم ًه ه
اءان ًمن الٍبػيًنى ً
ً
ات ىكالَّ ًذم فىطىىرىان) أم لن ٬بتارؾ على ما حصل لنا من ا٥بدل كاليقْب.
سادساً  :قو٥بم (قىاليوا لىن نػ ٍُّؤثىرىؾ ىعلىى ىما ىج ى ى ى ٌ
( ىكالَّ ًذم فىطىىرىان)  :قيل  :معطوفة على ما سبق أم  :لن ٬بتارؾ على ما جاءان من البينات كال على الذم فطران  :أم خلقنا
كأكجدان من العدـ .
ً
ًً
ض ما أى ًم  :اصنىع ما أىنٍت ً
ً ً ً
ً
ْب
صان هع  .فىػلى ٍسنىا ىراجع ى
ٍٍ ى ى ى
ىم  :ىكالَّذم فىطىىرىان ىال نػي ٍؤثيرىؾ ىعلىى ىما ىجاءى ىان م ىن الٍبىػيٌنىات فىاقٍ ً ى
كقيل  :ىو قسم أ ٍ
ع َّما ىٍ٫بن علىي ًو إًَّ٭بىا تىػ ٍق ً
ا٢بىيىا ىة ُّ
ىم  :إًَّ٭بىا يىػٍنػ يف يذ أ ٍىميرىؾ فً ىيها .
ضي ىى ًذهً ٍ
ى ي ىٍ
الدنٍػيىا أ ٍ
ًً ً
الس ٍح ًر ) فإف قيل  :كيف قالوا  :كما أكرىتنا عليو من السحر  ،مع أنو دلت آايت أخرل
سابعاً  :قو٥بم ( ىكىما أى ٍكىرٍىتىػنىا ىعلىٍيو م ىن ٌ
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 .
اّللي ىخٍيػهر ىكأىبٍػ ىقى )
اثمناً  :ما معُب ( ىك َّ
ً
ً
ًً
ً
ً
ًً
ً
ىف الٍ ىم ٍع ىُب  :أ َّ
ين ىعلىى أ َّ
اؿ
ْب قى ى
ىجنرا إً ٍف يكنَّا ىٍ٫ب ين الٍغىالبً ى
ىف ثىػ ىوابىوي ىخٍيػهر ٩بَّا ىك ىع ىد يى ٍم فٍر ىع ٍو يف ًيف قىػ ٍولو ( قىاليوا لفٍر ىع ٍو ىف أىئ َّن لىنىا ىأل ٍ
أكثر الٍ يم ىف ٌس ًر ى
ًً ً
ً
ً
ىم  :أ ٍىد ىكيـ ً .أل َّ
اذل ( ىما
اّللً ىاب وؽ  .ىك ىما قى ى
اب َّ
اؿ تىػ ىع ى
نىػ ىع ٍم ىكإًنَّ يك ٍم إًذنا لىم ىن الٍ يم ىقَّربً ى
ىف ىما ىك ىع ىد يى ٍم بو فٍر ىع ٍو يف ىزائ هل  ،ىكثػى ىو ي
ْب )  .ىكأىبٍػ ىقى  :أ ٍ
ا٢بىيىا ىة ُّ
الدنٍػيىا ىك ٍاآل ًخىرةي ىخٍيػهر ىكأىبٍػ ىقى ) .
اذل ( بى ٍل تيػ ٍؤثًيرك ىف ٍ
اّللً ىاب وؽ ) ىكقى ى
ًعٍن ىد يك ٍم يىػٍنػ ىف يد ىكىما ًعٍن ىد َّ
اؿ تىػ ىع ى
الفوائد :
ُ-أف القلوب بْب يدم هللا تعاذل يقلبها كيف يشاء .

سبحاف هللا لو أتملنا لوجدان أف السحرة قبل إٲباهنم كانوا يعدكف العدة حملاربة موسى حٌب إهنم أقسموا يف بداية ا٤بعركة بعزة
فرعوف إهنم كانوا يف غاية الكفر كالضبلؿ  ،لكن سبحاف مقلب القلوب ٤با رأكا كيف نصر هللا موسى  بعصاه الٍب ٙبولت
اذل حية تسعى تلقف ما صنعوا من سحر عظيم  ،إنو نصر هللا؛ إهنا قدرة هللا جل كعبل.
حينها انقلبت قلوهبم كٙبولت من منتهى الكفر كالضبلؿ اذل منتهى اليقْب كاالٲباف؛ نعم إهنم آمنوا مع ما كانوا عليهم من كفر.
ِ -الثبات على ا٤ببدأ حٌب ا٤بمات .
كن فيو كجد حبلكة اإلٲباف :أف يكوف هللا كرسولو أحب إليو
ّ -إف موقف ىؤالء السحرة يذكران ٕبديث الرسوؿ  ( ثبلث من ٌ
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 النار ) .
ىجنرا إًف يكنَّا ىٍ٫ب ين الٍغىالًبًْب )  ،كجاه كمنصب
ْ-رغم شدة اإلغراءات الٍب تعرض ٥با السحرة كتنوعها ما بْب ماؿ طائل) إً َّف لىنىا ىأل ٍ
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ً
ْب (  ،كرغم شدة التخويف الذم توعدىم بو فرعوف ) ىفؤليقى ًطٌ ىع َّن أىيٍ ًديى يك ٍم ىكأ ٍىر يجلى يكم
كقرب من السلطاف )قى ى
اؿ نىػ ىع ٍم ىكإًنَّ يك ٍم لىم ىن الٍ يم ىقَّربً ى
ً ً و
ىش ُّد ىع ىذ نااب ىكأىبٍػ ىقى ) لكن كل ىذا الَبغيب كالَبىيب دل يثن عزمهم كدل
يصلًٌبىػنَّ يك ٍم ًيف يج يذ ً
َّخ ًل ىكلىتىػ ٍعلى يم َّن أىيػُّنىا أ ى
كع الن ٍ
ٌم ٍن خ ىبلؼ ىكىأل ى
يفتنهم عن دينهم فجاء ردىم َثبتان قواين قاطعان ال ٦باؿ فيو لَبدد أك تذبذب ( قىاليوا لىن نػ ٍُّؤثًرىؾ علىى ما جاء ىان ًمن الٍبيًنى ً
ات ىكالَّ ًذم
ى ى ٰ ى ى ى ى ىٌ
ًً ً ً
ً ًً
ًً ً
ا٢بيا ىة ُّ ً
ىنت قى و ً
فىطىىرىان فىاقٍ ً
الس ٍح ًر ىكاللَّػوي ىخٍيػهر
ض ىما أ ى
اض إَّ٭بىا تىػ ٍقضي ىىػٰذه ٍىى
الدنٍػيىا  .إ َّان ىآمنَّا بىربٌنىا ليىػ ٍغفىر لىنىا ىخطى ىااي ىان ىكىما أى ٍكىرٍىتىػنىا ىعلىٍيو م ىن ٌ
ىكأىبٍػ ىقى ) .
ٓ -إف من أكرب العقبات أماـ النفس يف طريقها إذل هللا كٙبصيل ٧ببتو كرضوانو كاتباع شرعو  :مطامع النفس كرغباهتا ا٤بتنوعة من
ا٤باؿ كالولد كالنساء كا١باه كالرايسة  ،ك٨باكؼ النفس على ا٢بياة كاألىل كالولد كالوظيفة كالتجارة كا١باه كما أشبو ذلك .
ٔ-عظم منزلة الصدؽ  ،كإيثار ٧ببة هللا على ما سواه  ،حيث نطق ىؤالء السحرة هبذه الكلمات العظيمة  ،من ٙبقّب للدنيا ،
كتعظيم لآلخرة .
ٕ -سؤاؿ هللا الصرب على اإلٲباف حٌب ا٤بمات .
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ض وي َذر َؾ و ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ك قَ َ ِ
اء ُى ْم
( َوقَ َ
آذلَتَ َ
وسى َوقَػ ْوَموُ ليُػ ْفس ُدوا ِِف ْ
اؿ ال َْمأل م ْن قَػ ْوـ ف ْر َع ْو َف أَتَ َذ ُر ُم َ
األر ِ َ َ َ َ
سَ
اؿ َسنُػ َقتّ ُل أَبْػنَ َ
اء ُى ْم َونَ ْستَ ْحيي ن َ
َّلل واصِربوا إِ َّف األر ِ ِ
اؿ موسى لَِقوِم ِو ِ ِ ِ
ِ
شاء ِمن ِعب ِ
ادهِ َوال َْعاقِبَةُ
ْ َ
َوإِ ََّّ فَػ ْوقَػ ُه ْم قَاى ُرو َف ( )ٕٔٚقَ َ ُ َ ْ ْ
ض ََّّلل يُوِرثػُ َها َم ْن يَ َ ُ ْ َ
استَعينُوا اب َّ َ ْ ُ
لِلْمت َِّقني ( )ٕٔٛقَالُوا أ ِ
ك َع ُد َّوُك ْم َويَ ْستَ ْخلِ َف ُك ْم ِِف
ُوذينَا ِم ْن قَػ ْب ِل أَ ْف ََتْتِيَػنَا َوِم ْن بَػ ْع ِد َما ِج ْئػتَػنَا قَ َ
سى َربُّ ُك ْم أَ ْف يُػ ْهلِ َ
ُ َ
اؿ َع َ
األر ِ
ف تَػ ْع َملُو َف (. ) )ٕٜٔ
ض فَػيَػ ْنََُّر َك ْي َ
ْ

[ األعراؼ . ] ُِٗ -ُِٕ :
---------------اؿ ال َْمأل ِم ْن قَػ ْوِـ فِ ْر َع ْو َف ) ٨باطبْب لو بعدما شاىدكا من أمر موسى عليو السبلـ ما شاىدكا.
( َوقَ َ
 قاؿ ابن عا ور  :فإهنم ٤با رأكا قلة اكَباث ا٤بؤمنْب بوعيد فرعوف  ،كرأكا قلة اكَباث ا٤بؤمنْب بوعيد فرعوف  ،كرأكا هنوض
ٌ
كإسعار ٞبيتو  ،فجاءكا هبذا الكبلـ ا٤بثّب لغضب
،
ذىنو
إيقاظ
ا
و
ام
ر
،
اب
ا
و
ج
ر
ٰب
دل
أنو
ك
،
و
كإفحام
حجتهم على فرعوف
ى
ن
ى
ى
ٍ ىى
فرعوف  ،كلعلهم رأكا منو أتثران ٗبعجزة موسى كموعظة الذين آمنوا من قومو كتوقعوا عدكلو عن ٙبقيق كعيده  ،فهذه ا١بملة
معَبضة بْب ما قبلها كبْب ٝبلة (قاؿ موسى لقومو استعينوا ابهلل)  ،كاالستفهاـ يف قولو (أتذر موسى) مستعمل يف اإلغراء
إبىبلؾ موسى كقومو كاإلنكار على اإلبطاء إبتبلفهم ،كموسى مفعوؿ (تذر) أم تَبكو متصرفان كال أتخذ على يده.
 قاؿ الرازي  :اعلم أف بعد كقوع ىذه الواقعة دل يتعرض فرعوف ٤بوسى كال أخذه كال حبسو  ،بل خلى سبيلو فقاؿ قومو لو
(أىتى ىذ ير موسى ىكقىػ ٍوىموي لًييػ ٍف ًس يدكاٍ ًيف األرض) .
كاعلم أف فرعوف كاف كلما رأل موسى خافو أشد ا٣بوؼ  ،فلهذا السبب دل يتعرض لو إال أف قومو دل يعرفوا ذلك  ،فحملوه على
أخذه كحبسو.
 قاؿ ادلاوردي  :فإف قيل  :فما كجو إقدامهم على اإلنكار على فرعوف مع عبادهتم لو؟ قيل  :ألهنم رأكا منو خبلؼ عادتو
كعادة ا٤بلوؾ يف السطوة ٗبن أظهر العناد كخالف  ،ككاف ذلك من لطف هللا ٗبوسى.
ِ ِ
األر ِ
ض) أم :أتدعهم ليفسدكا يف األرض ،أم :يفسدكا أىل رعيتك كيدعوىم إذل عبادة رهبم
وسى َوقَػ ْوَموُ ليُػ ْفس ُدوا ِِف ْ
( أَتَ َذ ُر ُم َ
دكنك .

ً ً
األر ً
ض ) من كجهْب :
 قاؿ ادلاوردي  :قولو تعاذل ( لييػ ٍفس يدكا ًيف ٍ
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أحدٮبا  :ليفسدكا فيها بعبادة غّبؾ كالدعاء إذل خبلؼ دينك.
كالثاين  :ليفسدكا فيها ابلغلبة عليها كأخذ قومو منها.
( وي َذر َؾ و ِ
ك ) فإف قيل  :فما كجو قو٥بم ذلك لو كىم قد صدقوه على قولو ( أ ىىان ىربُّ يك يم األ ٍىعلىى )؟ قيل ا١بواب عن ذلك من
آذلَتَ َ
ََ َ َ
ثبلثة أكجو :
أحدىا  :أنو كاف يعبد األصناـ ككاف قومو يعبدكنو  ،قالو ا٢بسن.

والثاين  :أنو كاف يعبد ما يستحسن من البقر كلذلك أخرج السامرم عجبلن جسدان لو خوار كقاؿ ىذا إ٥بكم كإلو موسى  ،ككاف
معبودان يف قومو  ،قالو السدم.

كالثالث  :أهنا كانت أصنامان يعبدىا قومو تقرابن إليو  ،قالو الزجاج.
ً
ك) ذلك أف فرعوف كاف قد جعل لقومو أصنامان يعبدكهنا ،ككاف يقوؿ ٥بم ىؤالء
 قاؿ السمرقندي  :قولو تعاذل ( ىكيى ىذ ىرىؾ ىكآ٥بتى ى
ً
ك) يعِب :يدعك كيدع أصنامك الٍب أمرت بعبادهتا.
أراببكم الصغار  ،كأان ربكم األعلى  ،فذلك قولو تعاذل ( ىكيى ىذ ىرىؾ ىكءا٥بتى ى
( قَ َ ِ
اء ُى ْم ) يعِب أبناء بِب إسرائيل كمن آمن ٗبوسى  ، أم  :كل من يولد ٥بم قتلناه .
اؿ َسنُػ َقتّ ُل أَبْػنَ َ
ِ ِ
اء ُى ْم ) أف نَبؾ بناهتم .
سَ
( َونَ ْستَ ْحيي ن َ
 قاؿ ادلاوردي  :األظهر أف معناه  :نستبقيهن أحياء لضعفهن عن ا٤بنازعة كعجزىن عن احملاربة.

 كإ٭با عدؿ عن قتل موسى إذل قتل األبناء ألنو علم أنو ال يقدر عل قتل موسى إما لقوتو كإما تصوره أنو مصركؼ عن قتلو ،
فعدؿ إذل قتل األبناء ليستأصل قوـ موسى من بِب إسرائيل فيضعف عن فرعوف .
 قاؿ القرطيب  :كدل يقل سنقتل موسى لعلمو أنو ال يقدر عليو.

 كاختلف ا٤بفسركف  ،فمنهم من قاؿ  :كاف يفعل ذلك كما فعلو ابتداء عند كالدة موسى  ،كمنهم من قاؿ بل منع منو كاتفق
ا٤بفسركف على أف ىذا التهديد كقع يف غّب الزماف األكؿ .
 قاؿ الشنقيطي  :كىذه اآلية الكرٲبة تدؿ على أف فرعوف ذبح أكالد بِب إسرائيل تذبيحتْب:
مفصبلن يف سور من كتاب هللا ،حيث قاؿ
التذبيحة األكذل الٍب كانت سببنا ١بعل أـ موسى موسى يف التابوت ،كما سيأيت خربىا َّ
ً ً ً ً ًً
حذرا من ذلك الغبلـ الذم سيزكؿ ملكو عليو.
٥با( :فىإ ىذا خ ٍفت ىعلىٍيو فىأىلٍقيو ًيف الٍيىًٌم ) كخوفها عليو أم من قتل فرعوف لؤلكالد ن
كقاؿ تعاذل يف سورة البقرة ( كإً ٍذ ى٪بٍَّيػنىا يكم ًمن ًآؿ فًر ىعو ىف يسومونى يكم سوء الٍع ىذ ً
اب يي ىذًٌٕبيو ىف أىبٍػنىاءى يك ٍم ىكيى ٍستى ٍحييو ىف نً ىساءى يك ٍم ) .
ٍ ٍ ىي ي ٍ ي ى ى
ٍ ٍ
ى
سبب ذلك  :قيل أف فرعوف لعنو هللا كاف قد رأل رؤاي ىالتو ،رأل انران خرجت من بيت ا٤بقدس فدخلت بيوت القبط بببلد

مصر إال بيوت بِب إسرائيل ،مضموهنا أف زكاؿ ملكو يكوف على يدم رجل من بِب إسرائيل ،كيقاؿ بعد ٙبدث ٠باره عنده أبف
بِب إسرائيل يتوقعوف خركج رجل منهم يكوف ٥بم بو دكلة كرفعة  ،فعند ذلك أمر فرعوف لعنو هللا بقتل كل ذكر
صَّر ىح هللا بو ىنا ،كأكضحو يف سورة ا٤بؤمن يف قولو ( فىػلى َّما
كتذبيح األكالد الثاين :ىو بعد أف جاءىم موسى نبيِّا من هللا ،كما ى
ً
َّ ً
ً ً ً ًً
ً
ض و
بلؿ ) .
ين إًَّال ًيف ى
استى ٍحييوا ن ىس ي
ىج ي
ين ىآمنيوا ىم ىعوي ىك ٍ
اءى ٍم ىكىما ىكٍي يد الٍ ىكاف ًر ى
اءىم اب ٍ٢بى ٌق م ٍن عند ىان قىاليوا اقٍػتيػليوا أىبٍػنىاء الذ ى

 فإف قاؿ قائل  :إف بقاء البنت حية أفضل من موهتا  ،فما وجو جعل ذلك من إىانتهم ؟
إبقاء اإلانث يعترب عار كتعذيب  ،ألف موت البنت أرحم من بقائها عند عدك يذ٥با كيهينها .

 قاؿ الشنقيطي  ... :فبقاؤىن [ أم اإلانث ] ٙبت يد العدك يفعل هبن ما يشاء من الفاحشة كالعار كيستخدمهن يف
األعماؿ الشاقة نوع من العذاب ،كموهتن راحة من ىذا العذاب كقد كاف العرب يتمنوف موت اإلانث خوفان من مثل ىذا .
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( وإِ ََّّ فَػوقَػهم قَ ِ
اى ُرو َف ) أم  :فوقية مكانة كمنزلة  ،قاىركف ٥بم  ،مذللوف ٙبت سلطاننا .
َ ْ ُْ

اعتذار من فرعوف للمئل من قومو عن إبطائو ابستئصاؿ موسى كقومو  ،أم  :ىم ال يقدركف أف يفسدكا يف الببلد كال أف ٱبرجوا
عن طاعٍب كالقاىر  :الغالب إبذالؿ.
ِ
ِ ِِ
ربوا ) أمرىم أبمرين  :االستعانة ابهلل كالصرب .
( قَ َ
استَعِينُوا ِاب ََّّلل َو ْ
وسى ل َق ْومو ْ
اؿ ُم َ
اصِ ُ
استىعً ٍن ًابى َّّللً ) .
استىػ ىعٍنت فى ٍ
(كإً ىذا ٍ
كما قاؿ  ى
ً
ْب ) كىي كلمة عظيمة جامعة يقاؿ  :إف سر الكتب اإل٥بية كلها ترجع إليها
كىذا منتزع من قولو تعاذل (إً َّاي ىؾ نػى ٍعبي يد ىكإً َّاي ىؾ نى ٍستىع ي
كتدكر عليها .
كيف استعانة هللا فائداتف :
إحداعلا  :أف العبد عاجز عن االستقبلؿ بنفسو يف عمل الطاعات .

والثانية  :أنو ال معْب لو على مصاحل دينو كدنياه إال هللا  ،فمن أعانو هللا فهو ا٤بعاف  ،كمن خذلو هللا فهو ا٤بخذكؿ .
كيف ا٢بديث ( احرص على ما ينفعك  ،كاستعن ابهلل كال تعجز ) .
ككاف  يقوؿ يف خطبتو كيعلم أصحابو أف يقولوا ( ا٢بمد هلل نستعينو كنستهديو ) .
كأمر معاذ بن جبل أف ال يدع يف دبر كل صبلة أف يقوؿ ( :اللهم أعِب على ذكرؾ كشكرؾ كحسن عبادتك) .
كينبغي االعتناء هبذا الدعاء لثبلثة أمور  :ألنو كصية  ،كألف النيب  قاؿ ٤بعاذ فيو  :إين أحبك  ،كألنو دعاء جامع شامل .
كيف دعاء القنوت ( اللهم إان نستعينك . ) ..
كقاؿ موسى لقوـ ( استعينوا ابهلل كاصربكا ) .
ك٤با بشر  عثماف اب١بنة على بلول تصيبو قاؿ  :هللا ا٤بستعاف .
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 .
قاؿ الشيخ السعدي  :كذكر االستعانة بعد العبادة مع دخو٥با فيها  ،الحتياج العبد يف ٝبيع عباداتو إذل االستعانػة ابهلل تعاذل ،
فإنو إف دل يعنػو هللا  ،دل ٰبصل لو ما يريده من فعل األكامر كاجتناب النواىي .
ربوا ) أم  :احبسوا أنفسكم على ا٤بكركه حٌب ٱبلصكم هللا بفضلو .
( َو ْ
اصِ ُ

والصرب  :ىو حبس النفس عن ا١بزع  ،كاللساف عن التشكي  ،كا١بوارح عما حرـ هللا .
فأمر هللا  :الطاعات  :أف يصرب على فعلها  ،كالسيئات  :أف يصرب عنها  ،كا٤بصائب  :أف يصرب عليها كٰبتسب .
الصابً ًرين ) .
الصبلةً إً َّف هللاى ىم ىع َّ
لص ًٍرب ىك َّ
استىعًينيوا ًاب َّ
قاؿ تعاذل ( ٍ
لص ِْرب ) على فعل الطاعات  ،كابلصرب عن ا٤بعاصي ،
استَ ِعينُوا ) أم اطلبوا العوف على أموركم الدنيوية كاألخركية ( ِاب َّ
أم َ ( :و ْ
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 :
أوالً  :معية هللا للصابرين .
اّلل مع َّ ً
ً
ين ) .
قاؿ تعاذل ( إ َّف َّى ى ى
الصاب ًر ى
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اثنياً  :زلبة هللا ذلم .
ب َّ ً
ين ) .
قاؿ تعاذل ( ىك َّ
اّللي يًٰب ُّ
الصاب ًر ى
اثلثاً  :إطالؽ البشرى ذلم .
قاؿ تعاذل ( كب ًٌش ًر َّ ً
ين ) .
ىى
الصاب ًر ى

رابعاً  :إغلاب اجلزاء على أحسن أعماذلم .
َّ ً
ىح ىس ًن ىما ىكانيوا يىػ ٍع ىمليو ىف ) .
ىجىريى ٍم ًأب ٍ
صبىػيركا أ ٍ
ين ى
قاؿ تعاذل ( ىكلىنى ٍج ًزيى َّن الذ ى
خامساً  :ضماف ادلدد والنصرة ذلم .
ً
ً
ً
ً
ً ً و ً
ً
ْب ) .
صً يربكا ىكتىػتَّػ يقوا ىك ىأيٍتيويك ٍم م ٍن فىػ ٍوًرى ٍم ىى ىذا ٲبيٍد ٍد يك ٍم ىربُّ يك ٍم ٖبى ٍم ىسة آالؼ م ىن الٍ ىمبلئ ىكةي يم ىس ًٌوم ى
قاؿ تعاذل ( بىػلىى إً ٍف تى ٍ
سادساً  :استحقاقهم دخوؿ اجلنة وتسليم ادلالئكة عليهم .
ً
صبىػيركا ىجنَّةن ىك ىح ًريران ) .
قاؿ تعاذل ( ىك ىجىز ياى ٍم ٗبىا ى
ً
كقاؿ تعاذل ( كالٍمبلئً ىكةي ي ٍد يخليو ىف ىعلىٍي ًهم ًمن يك ًل اب و
صبىػٍريٍُت فىنً ٍع ىم يع ٍق ىىب الدَّا ًر )
ب  .ىس ه
بلـ ىعلىٍي يك ٍم ٗبىا ى
ٍ ٍ ٌى
ى
ى ى
سابعاً  :حفَّهم من كيد األعداء .
ط).
اّللى ًٗبىا يىػ ٍع ىمليو ىف يً٧بي ه
ضُّريك ٍم ىكٍي يد يى ٍم ىشٍيئان إً َّف َّ
صً يربكا ىكتىػتَّػ يقوا ال يى ي
قاؿ تعاذل ( ىكإً ٍف تى ٍ
اثمناً  :سبب للحصوؿ على درجة اإلمامة ِف الدين .
ً ً
صبىػيركا ىكىكانيوا ًَبايتًنىا ييوقًنيو ىف ) .
(ك ىج ىعٍلنىا مٍنػ يه ٍم أىئ َّمةن يىػ ٍه يدك ىف ًأب ٍىم ًرىان لى َّما ى
قاؿ تعاذل ى

قاؿ ابن تيمية  :ابلصرب كاليقْب تناؿ اإلمامة يف الدين  .مث تبل ىذه اآلية ( كجعلنا منهم أئمة يهدكف أبمران ٤با صربكا ككانوا َبايتنا

يوقنوف ) .
َسعاً  :أنو من أسباب النصر .
كما يف حديث ابن عباس ( كاعلم أف النصر مع الصرب ) .
عا راً  :أمر هللا بو ادلؤمنني .
اّلل مع َّ ً
لص ًٍرب ك َّ ً ً
قاؿ تعاذل (اي أىيػُّ ىها الَّ ًذين آمنيوا ٍ ً ً
ين ) .
الصبلة إ َّف َّى ى ى
ى ى
ى
الصاب ًر ى
استىعينيوا اب َّ ى
ً
ً
كقاؿ تعاذل (اي أىيػُّها الَّذين آمنيوا ٍ ً
اّللى لى ىعلَّ يك ٍم تيػ ٍفل يحو ىف ) .
صابًيركا ىكىرابًطيوا ىكاتَّػ يقوا َّ
اص يربكا ىك ى
ى ى
ى ى
احلادي عشر  :الصرب ضياء .

كما قاؿ  ( كالصرب ضياء ) .
الثاين عشر  :أنو خري ما أعطي العبد .
قاؿ  ( كما أعطي أحد عطاء خّبان كأكسع من الصرب ) ركاه مسلم .
ً
 قاؿ السعدي  :قولو تعاذل ( ً
اصً يربكا ) كىذه كظيفة العبد ،أنو عند القدرة ،أف يفعل من األسباب الدافعة عنو
استىعينيوا ًاب َّّلل ىك ٍ
ٍ
اّلل ،كينتظر الفرج.
أذل الغّب ،ما يقدر عليو ،كعند العجز ،أف يصرب كيستعْب ٌ
( إِ َّف األر ِ ِ
شاء ِمن ِعب ِ
ادهِ ) أم  :ٯبعلها يف آخر األمرين ٤بن يشاء أف ٯبعلها لو من عباده .
ْ َ
ض ََّّلل يُوِرثُػ َها َم ْن يَ َ ُ ْ َ
َوال َْعاقِبَةُ ) أم  :ا٢باؿ ا٢بسنة الٍب تكوف يف آخر األمرين  ،كما يؤكؿ إليو ا٢باؿ .
( لِل ِ
ني ) الذين يتقوف هللا ابمتثاؿ أكامره كاجتناب نواىيو .
ْمتَّق َ
ُ
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 التقول مأخوذة من الوقاية  ،كىي  :أف ٯبعل اإلنساف لنفسو كقاية من عذاب هللا بفعل أكامره كاجتناب نواىيو .
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 ليوـ الرحيل .
كقاؿ ابن مسعود  :حقيقة تقول هللا  :أف يطاع فبل يعصى  ،كيذكر فبل ينسى  ،كيشكر فبل يكفر .
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 .
قاؿ ابن القيم  :كىذا من أحسن ما قيل يف حد التقول .
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 :
ككبي ػ ػ ػػرى ػ ػ ػ ػ ػػا فهػ ػ ػ ػػو الت ػػقى
خل الذنوب صغّبىا
أرض الشوؾ ٰبذر ما يرل
كن مثل ماش ف ػ ػ ػ ػ ػوؽ
إف ا١ببػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ من ا٢بصػ ػ ػػى
ال ٙبقػ ػ ػ ػػرف ص ػ ػ ػ ػ ػ ػغػّبة
 فضائل التقول :

أوالً  :أهنا سبب لتيسّب األمور .
اّللى ىٍٯب ىعل لَّوي ًم ٍن أ ٍىم ًرهً يي ٍسران ) .
قاؿ تعاذل ( ىكىمن يىػت ًَّق َّ
اثنياً  :أهنا سبب إلكراـ هللا .
اّللً أىتٍػ ىقا يك ٍم ).
ند َّ
قاؿ تعاذل ( إً َّف أى ٍكىرىم يك ٍم ًع ى
اثلثاً  :العاقبة ألىل التقول .
ً ً ً
ْب ) .
قاؿ تعاذل ( ىكالٍ ىعاقبىةي لٍل يمتَّق ى

رابعاً  :أهنا سبب يف دخوؿ ا١بنة .
ت ٍ ً ً
قاؿ تعاذل ( كأ ٍيزلًىف ً
ْب ) .
ا١بىنَّةي لٍل يمتَّق ى
ى
ً
ً
ً
ً
و
ً
ْب ) .
ض ىها َّ
ض أيعد ٍ
كقاؿ تعاذل ( ىك ىسا ًر يعوا إً ىذل ىم ٍغفىرةو م ٍن ىربًٌ يك ٍم ىك ىجنَّة ىعٍر ي
َّت لٍل يمتَّق ى
الس ىم ىاك ي
ات ىك ٍاأل ٍىر ي
خامساً  :أهنا سبب لتكفّب السيئات .
قاؿ تعاذل (كمن يػت ًَّق َّ ً
ًً ً
ىجران) .
اّللى يي ىك ٌفٍر ىعٍنوي ىسيًٌئىاتو ىكيػي ٍعظ ٍم لىوي أ ٍ
ىى ى
سادساً  :أهنا سبب ٢بصوؿ البشرل ٥بم .
َّ ً
ا٢بىياةً ُّ
الدنٍػيىا) .
ين ىآمنيواٍ ىكىكانيواٍ يىػتَّػ يقو ىف ى٥بييم الٍبي ٍشىرل ًيف ٍ
قاؿ تعاذل (الذ ى

سابعاً  :أهنا سبب للفوز كا٥بداية .
ك يى يم الٍ ىفائًيزك ىف) .
ش َّ
قاؿ تعاذل ( ىكىمن يي ًط ًع َّ
اّللى ىكيىػتَّػ ٍق ًو فىأ ٍيكلىئً ى
اّللى ىكىر يسولىوي ىكٱبىٍ ى
اثمناً  :أهنا سبب للنجاة يوـ القيامة .
ً َّ ً
ًً
ْب فً ىيها ًجثًيٌان) .
ين اتَّػ ىقوا َّكنى ىذ ير الظَّالم ى
قاؿ تعاذل ( يمثَّ نػينى ٌجي الذ ى
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َسعاً  :أهنا سبب لتفتيح الربكات من السماء كاألرض .
ىف أىىل الٍ يقرل آمنيواٍ كاتَّػ ىقواٍ لىىفتىحنىا علىي ًهم بػرىك و
الس ىم ًاء ىكاأل ٍىر ً
ض) .
ات ًٌم ىن َّ
قاؿ تعاذل ( ىكلىٍو أ َّ ٍ ى ى ى ى
ٍ ى ٍ ىى
عا راً  :أهنا سبب للخركج من ا٤بأزؽ .
ً
ب) .
(كىمن يىػت ًَّق َّ
اّللى ىٍٯب ىعل لَّوي ٨بىٍىرجان ىكيىػ ٍريزقٍوي ًم ٍن ىحٍي ي
قاؿ تعاذل ى
ث ىال ىٍٰبتىس ي
احلادي عشر  :أهنا سبب حملبة هللا .
قاؿ تعاذل (إً َّف اّلل يًٰب ُّ ً
ْب ) .
ب الٍ يمتَّق ى
ٌى
الثاين عشر  :أهنا سبب لبلىتداء ابلقرآف .
قاؿ تعاذل ( ىذلًك الٍ ًكتاب ال ريب فً ًيو ى ً ً
ْب ) .
دل لٍل يمتَّق ى
ى ى ي ىٍ ى ي ن

الثالث عشر  :ابلتقول تناؿ معية هللا .
ً
اّللى ىك ٍاعلى يموا أ َّ
ْب ) .
ىف َّ
قاؿ تعاذل ( ىكاتَّػ يقوا َّ
اّللى ىم ىع الٍ يمتَّق ى

الرابع عشر  :أهنا خّب زاد .
الز ًاد التَّػ ٍق ىول) .
قاؿ تعاذل ( ىكتىػىزَّكيدكا فىًإ َّف ىخٍيػىر َّ

اخلامس عشر  :أهنا من أسباب نيل األجر العظيم .
ًً
ً
ىجهر ىع ًظ هيم) .
ىح ىسنيوا مٍنػ يه ٍم ىكاتَّػ ىق ٍوا أ ٍ
ين أ ٍ
قاؿ تعاذل (للَّذ ى
السادس عشر  :أف اآلخرة خّب من الدنيا للمتقْب .
قاؿ تعاذل ( ك ٍاآل ًخىرةي ىخٍيػهر لً ىم ًن اتَّػ ىقى ىكال تيظٍلى يمو ىف فىتًيبلن ) .
السابع عشر  :أهنا سبب لقبوؿ األعماؿ .
ً
اؿ إًَّ٭بىا يػتىػ ىقبَّل َّ ً
ْب) .
اّللي م ىن الٍ يمتَّق ى
قاؿ تعاذل (قى ى ى ي

الثامن عشر  :أف لباس التقول خّب لباس .
ً
ً
ك ىخٍيػهر) .
اس التَّػ ٍق ىول ىذل ى
قاؿ تعاذل ( ىكلبى ي
التاسع عشر  :أهنا من أسباب الرٞبة .
قاؿ تعاذل (كر ٍٞب ًٍب ك ًسعت يك َّل شي وء فىسأى ٍكتػبػها لًلَّ ًذين يػتَّػ يقو ىف كيػؤتيو ىف َّ َّ ً
ين يى ٍم ًَبايتًنىا يػي ٍؤًمنيو ىف) .
ىيٍ
ىى ى ى ى ٍ
ى ٍ ى يي ى
ىى
الزىكاةى ىكالذ ى
العشروف  :أهنا من أسباب كالية هللا .
َّ ً
اّللً ال ىخو ه ً
ين ىآمنيوا ىكىكانيوا يىػتَّػ يقو ىف) .
قاؿ تعاذل (أىال إً َّف أ ٍىكلًيىاءى َّ
ٍ
ؼ ىعلىٍيه ٍم ىكال يى ٍم ىٍٰبىزنيو ىف  .الذ ى
اّلل كً ُّ ً
ْب) .
رل الٍ يمتَّق ى
كقاؿ تعاذل ( ىك َّي ى

 قاؿ ا٢بسن  :ما زالت التقول اب٤بتقْب حٌب تركوا كثّبان من ا٢ببلؿ ٨بافة ا٢براـ .
كقاؿ الثورم  :إ٭با ٠بوا متقْب  ،ألهنم اتقوا ما ال ييتقى .

 قاؿ ابن القيم  :مراتب التقول :
التقول ثبلث مراتب :
إحداىا ٞ :بيٌة القلب كا١بوارح عن اآلَثـ كاحملرمات  ،والثانية ٞ :بيٌتها عن ا٤بكركىات  ،والثالثة  :ا٢بمية عن الفضوؿ كما ال
يعِب .
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فاألكذل تعطي العبد حياتو  ،كالثانية تفيده صحتو كقوتو  ،كالثالثة تكسبو سركره كفرحو كهبجتو .
( قَالُوا أ ِ
ُوذينَا ِم ْن قَػ ْب ِل أَ ْف ََتْتِيَػنَا َوِم ْن بَػ ْع ِد َما ِج ْئػتَػنَا ) أم أكذينا من قبل أف أتتينا رسوالن  ،كذلك بقتل فرعوف أبناءان عند مولدؾ
٤با أخرب أبنو سيولد مولود يكوف زكاؿ ملكو على يده ( ىكًمن بىػ ٍع ًد ىما ًجٍئػتىػنىا ) رسوالن بقتل أبنائنا اآلف.
كقيل  :ا٤بعُب أكذينا من قبل أف أتتينا ابستعمالنا يف األعماؿ الشاقة بغّب جعل ( كمن بىػ ٍع ًد ىما ًجٍئػتىػنىا ) ٗبا صران فيو اآلف من
ا٣بوؼ على أنفسنا كأكالدان كأىلنا.
 قاؿ القرطيب  :قولو تعاذل ( قالوا أ ً
يكذينىا ًمن قىػٍب ًل أىف ىأتٍتًينىا ) أم  :يف ابتداء كالدتك بقتل األبناء كاسَبقاؽ النساء ( ىكًمن بىػ ٍع ًد
ىما ًجٍئػتىػنىا ) أم  :كاآلف أ ًيعيد علينا ذلك ؛ يعنوف الوعيد الذم كاف من فرعوف.
قبل تسخّبىم لبِب إسرائيل يف أعما٥بم إذل نصف النهار  ،كإرسا٥بم بقيتو ليكتسبوا ألنفسهم.
كقيل  :األذل من ي
تسخّبىم ٝبيع النهار كلو ببل طعاـ كال شراب ؛ قالو يج ىويٍرب.
بعد :
كاألذل من ي
ي
بعد كاحد  ،كىو أخذ ا١بزية.
قبل كمن ي
كقاؿ ا٢بسن  :األذل من ي
ك َع ُد َّوُك ْم ) يعِب فرعوف كقومو .
( قَ َ
سى َربُّ ُك ْم أَ ْف يُػ ْهلِ َ
اؿ َع َ
( ويستخلفكم ِف األرض ) يعِب كٯبعلكم ٚبلفوهنم يف أرضهم بعد ىبلكهم .
آؿ فًٍر ىع ٍو ىف ىكأىنٍػتي ٍم تىػٍنظييرك ىف ) أببصاركم  ،ليكوف ذلك أشفى لصدكركم كأبلغ يف
قاؿ تعاذل ( ىكإً ٍذ فىػىرقٍػنىا بً يك يم الٍبى ٍحىر فىأ ٍى٪بىٍيػنىا يك ٍم ىكأى ٍغىرقٍػنىا ى
إىانة عدككم .
ف تَػ ْع َملُو َف ) يعِب  :يبتليكم ابلنعمة كما ابتبلكم ابلشدة  ،فيظهر عملكم يف حاؿ اليسر كالشدة  ،ألنو قد كعد ٥بم
( فَػيَػ ْنََُّر َك ْي َ
يد أىف َّ٭بي َّن ىعلىى الذين استضعفوا ًيف األرض ىكىٍ٪ب ىعلى يه ٍم أىئً َّمةن ىكىٍ٪ب ىعلى يه يم الوارثْب ) .
بقولو تعاذل ( ىكنيًر ي
 قاؿ ابن عا ور  :كمعُب ( فينظر كيف تعملوف ) التحذير من أف يعملوا ما ال يرضي هللا تعاذل  ،كالتحريض على االستكثار
من الطاعة ليستحقوا كصف ا٤بتقْب  ،تذكّبان ٥بم أبنو عليم ٗبا يعملونو.
 قاؿ الشنقيطي  :كىذه اآلية الكرٲبة فيها كعيد شديد ،كٚبويف عظيم٤ ،بن استخلفو هللا يف األرض بعد ًٌ
عدكه الذم كاف
يقاكمو كبسط يده ابألرض

الفوائد :

ُ-شدة عذاب فرعوف لبِب إسرائيل .
ِ-أف أىل الباطل يدعوف أف ما يقوـ 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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ُِ -أف إىبلؾ العدك من أعظم النعم .
ُّ -خطر من استخلفو هللا يف األرض كمكنو كدل يقم ٗبا ٯبب عليو من طاعة هللا كشكره .
لسنِني ونَػ ْق ٍ ِ
ِ
َخ ْذ ََّ َ ِ
ِ
ِ َّ َّ
سنَةُ قَالُوا لَنَا َى ِذهِ َوإِ ْف
( َولََق ْد أ َ
آؿ ف ْر َع ْو َف ِاب ّ َ َ
ص م َن الث ََّم َرات لَ َعل ُه ْم يَذ َّك ُرو َف (ٖٓٔ) فَإذَا َجاءَتْػ ُه ُم ا ْحلَ َ
صبػهم سيِئةٌ يطَّيَّػروا ِِبُوسى ومن معو أ ََال إِ َّظلَا طَائِرىم ِع ْن َد َِّ
ِ
اَّلل َولَ ِك َّن أَ ْكثَػ َرُى ْم َال يَػ ْعلَ ُمو َف (ٖٔٔ) ) .
َ ََ ْ ََُ
ُُ ْ
تُ ْ ُ ْ َ َّ َ ُ
[ األعراؼ . ] ُُّ -َُّ :
----------------آؿ فِ ْر َع ْو َف ) أم :اختربانىم كامتحناىم كابتليناىم .
َخ ْذ ََّ َ
( َولََق ْد أ َ
 قاؿ ابن عا ور  :ىذا انتقاؿ إذل ذكر ا٤بصائب الٍب أصاب هللا هبا فرعوف كقومو  ،كجعلها آايت ٤بوسى  ،ليلجئ فرعوف إذل
اإلذف لبِب إسرائيل اب٣بركج  ،كقد كقعت تلك اآلايت بعد ا٤بعجزة الكربل الٍب أظهرىا هللا ٤بوسى يف ٦بمع السحرة  ،كيظهر
أف فرعوف أغضى عن ٙبقيق كعيده إبقاء على بِب إسرائيل  ،ألهنم كانوا يقوموف ابألشغاؿ العظيمة لفرعوف .
ِ
ني ) ا٤براد ابلسنْب :ا١بدب كالقحط حٌب تقل بسببو األرزاؽ .
لسنِ َ
( ِاب ّ
ص ِمن الثَّمر ِ
ات ) أم :كأخذانىم بنقص من الثمرات ٕبيث ال تثمر أشجارىم .قاؿ بعضهم :كانت النخلة قد تكوف فيها
( َونَػ ْق ٍ َ َ َ
ٛبرة كاحدة.
( لَ َعلَّ ُه ْم يَ َّذ َّك ُرو َف ) أم  :لعلهم يتعظوف كيعتربكف .
ً
صانً ىع لى ىعلَّ يك ٍم ىٚبٍلي يدك ىف)
 قاؿ بعض العلماء  :أف كل (لعل) يف القرآف ىي ٗبعُب التعليل إال الٍب يف سورة الشعراء ( ىكتىػتَّخ يذك ىف ىم ى
قالوا  :ىي ٗبعُب  :كأنكم ٚبلدكف .
ِ
سنَةُ ) أم :من ا٣بصب كالرزؽ .
( فَإ َذا َج َ
اءتْػ ُه ُم ا ْحلَ َ
( قَالُوا لَنَا َى ِذهِ ) أم :ىذا لنا ٗبا نستحقو .
( وإِ ْف تُ ِ
ص ْبػ ُه ْم َسيِّئَةٌ ) أم :جدب كقحط
َ
وسى َوَم ْن َم َعوُ ) التطّب  :ىو التشاؤـ .
( يَطَّيَّػ ُروا ِِبُ َ
أم  :إذا جاءىم قحط ،ككاف يف األرض جدب ،كقلَّت أرزاقهم ،كجاءهتم األمراض .كا٤بعُب :أف هللا إذا قلَّل عليهم األرزاؽ،
كأمسك عنهم ا٤بطر ،كجاءهتم األمراض ،إف جاءهتم ىذه الببلاي  ،يىػتى ىشاءموا ٗبوسى كمن معو ،كيقولوف :ىذا ا١بدب ،كىذه قلة
األرزاؽ ،كىذه األمراض ما جاءان إال بسبب شؤمكم ،كسبب ما جئتم بو من دين موسى ،كل ىذه الببلاي بسبب شؤمكم.
كىذه عادة الكفار إذا ٛبىىَّردكا على هللا ،كعصوا هللا ،ككذبوا
صبػهم حسنةه يػ يقوليواٍ ى ًذهً ًمن ًع ً
ً ً
ً
اّللً ىكإًف
ند َّ
ى ٍ
كما قاؿ الكفار لنبيٌنىا  مثل ذلك ٤با ذكره هللا عنهم يف سورة النساء يف قولو ( ىكإف تي ٍ ي ٍ ى ى ى ى
ند ىؾ قيل يك ِّل ًمن ًع ً
صبػهم سيًئةه يػ يقوليواٍ ى ًذهً ًمن ًع ً
ً
اّللً ) .
ند َّ
ٍ ٌٍ
ى ٍ
تي ٍ ي ٍ ى ٌى ى
ً
ً
اب أىلً هيم
ككما قاؿ عن الرسل ا٤بذكورين يف يس إف قومهم قالوا ( قىاليوا إً َّان تىطىيَّػٍرىان بً يك ٍم لىئن َّدلٍ تىنتىػ يهوا لىنىػ ٍر يٝبىنَّ يك ٍم ىكلىيى ىم َّسنَّ يكم ٌمنَّا ىع ىذ ه
(ُٖ) قىاليوا طىائًيريك ٍم ىم ىع يكم ) .
اّللً بى ٍل أىنتي ٍم قىػ ٍوهـ تيػ ٍفتىػنيو ىف ) .
ك قى ى
ند َّ
اؿ طىائًيريك ٍم ًع ى
ك ىكًٗبىن َّم ىع ى
ككما ذكر عن قوـ صاحل أهنم قالوا لو ( قىاليوا اطَّيَّػٍرىان بً ى
( أ ََال إِ َّظلَا طَائِرىم ِع ْن َد َِّ
اَّلل َولَكِ َّن أَ ْكثَػ َرُى ْم َال يَػ ْعلَ ُمو َف ) أظهر األقواؿ يف ىذه اآلية الكرٲبة :أف هللا ٤با ذكر أهنم يكفركف بو،
ُُ ْ
ٌ
كيتمردكف كيعارضوف رسلو ،كأهنم مع ذلك يزعموف أف الذم يصيبهم؛ إ٭با ىو بسبب شؤـ نبيهم موسى  كمن معو من
159

اّللً) أم :الطائر ا٤بشؤكـ الٍب جاءهتم الببلاي منو عند رهبم كذلك إ٭با جاءىم بسبب
ند َّ
ا٤بؤمنْب ،فأكذهبم هللا (أىال إًَّ٭بىا طىائًيريى ٍم ًع ى
كفرىم ابهلل كمعصيتهم هلل؛ ألف الكفر ابهلل كمعصية هللا ىو الطائر ا٤بشؤكـ 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 كالتشاؤـ .
ٔ -شدة ٛبرد فرعوف كقومو  ،فبدالن من أف يرجعوا إذل هللا عند ا٤بصيبة  ،نسبوىا إذل موسى كمن معو  /27 .رمضان 7341 /هـــ
( وقَالُوا مهما ََتْتِنا بِ ِو ِمن آي ٍة لِتسحرََّ ِهبا فَما َْضلن لَ َ ِ
الض َف ِ
اد َوالْ ُق َّم َل َو َّ
ع
ني (ٕٖٔ) فَأ َْر َسلْنَا َعلَْي ِه ُم الطُّوفَا َف َوا ْجلََر َ
اد َ
َْ َ َ
ك ِِبُْؤمنِ َ
َ
ْ َ َ ْ ََ َ َ ُ
ِ
ص َال ٍ
والدَّـ آاي ٍ
ني (ٖٖٔ) َولَ َّما َوقَ َع َعلَْي ِه ُم ِّ
ك ِِبَا َع ِه َد
ت ُم َف َّ
ع لَنَا َربَّ َ
وسى ا ْد ُ
استَ ْكبَػ ُروا َوَكانُوا قَػ ْوًما ُْرل ِرم َ
ت فَ ْ
الر ْج ُز قَالُوا َاي ُم َ
َ َ َ
ِ
ِ
ك ولَنُػر ِسلَ َّن مع َ ِ ِ
ش ْفنَا َع ْنػ ُه ُم ِّ
ت َعنَّا ِّ
يل (ٖٗٔ) فَػلَ َّما َك َ
ِع ْن َد َؾ لَئِ ْن َك َ
ش ْف َ
َج ٍل ُى ْم َابلغُوهُ
ََ
الر ْج َز إِ َىل أ َ
الر ْج َز لَنُػ ْؤمنَ َّن لَ َ َ ْ
ك بَِِن إ ْس َرائ َ
إِذَا ُى ْم يَػ ْن ُكثُو َف (ٖ٘ٔ) ) .
[ األعراؼ . ] ُّٓ -ُِّ :
---------------( وقَالُوا مهما ََتْتِنا بِ ِو ِمن آي ٍة لِتسحرََّ ِهبا فَما َْضلن لَ َ ِ
ني ) ىذا إخبار من هللا ،عز كجل ،عن ىٛبرد قوـ فرعوف كعتوىم،
َْ َ َ
ك ِِبُْؤمنِ َ
َ
ْ َ َ ْ ََ َ َ ُ
ً
ً
كعنادىم للحق كإصرارىم على الباطل يف قو٥بم ( مهما ىأتٍتًنىا بًًو ًمن آي وة لتىسحرىان هبا فىما ىٍ٫بن لى ى ً ً ً
أم آية جئتنا
ْب ) يقولوفُّ :
ك ٗبيٍؤمن ى
ٍ ى ٍ ىى ى ى ي
ىٍ ى
هبا كداللة كحجة أقمتها ،رددانىا فبل نقبلها منك ،كال نؤمن بك كال ٗبا جئت بو .

 قيل  :بقي موسى يف القبط بعد إلقاء السحرة يس َّجدان عشرين سنة يريهم اآلايت إذل أف أغرؽ هللا فرعوف  ،فكاف ىذا قو٥بم .
( فَأ َْر َسلْنَا َعلَْي ِه ُم الطُّوفَا َف ) اختلف يف معناه :
فقيل  :كثرة األمطار ا٤بغرقة ا٤بتلفة للزركع كالثمار. .

وقيل  :ىو كثرة ا٤بوت.
كقاؿ ٦باىد ( الطُّوفىا ىف ) ا٤باء ،كالطاعوف على كل حاؿ.

 قاؿ الزجاج  :الطوفاف من كل شيء ما كاف كثّبان ٧بيطان مطبقان ابلقوـ كلهم  ،كالغرؽ الذم يشمل ا٤بدف الكثّبة  ،فإنو يقاؿ
لو طوفاف  ،ككذلك القتل الذريع طوفاف  ،كا٤بوت ا١بارؼ طوفاف.
اد ) فأكل ٜبارىم  ،كزركعهم  ،كنباهتم .
( َوا ْجلََر َ

( َوالْ ُق َّم َل ) قيل  :السوس الذم ٱبرج من ا٢بنطة.

كقيل  :إنو الدِب  ،كىو ا١براد الصغار الذم ال أجنحة لو .
 قاؿ السعدي  :كالظاىر أنو القمل ا٤بعركؼ .
الض َف ِ
( َو َّ
ثواب كال
اد َ
ع ) فمؤلت أكعيتهم  ،كأقلقتهم  ،كآذهتم أذية شديدة  ،فمؤلت البيوت كاألطعمة كاآلنية ،فبل يكشف أحد ن
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طعاما إال كجد فيو الضفادع ،قد غلبت عليو.
ن
َّـ ) إما أف يكوف الرعاؼ .
( َوالد َ

كقاؿ بعض العلماء  :أف ماءىم الذم يشربوف  ،انقلب دمان  ،فكانوا ال يشربوف إال دمان .

قاؿ ابن اجلوزي  :كيف الدـ قوالف.
أحدٮبا  :أف ماءىم صار دمان  ،قالو ا١بمهور.
كالثاين  :أنو رعاؼ أصاهبم  ،قالو زيد بن أسلم.
ص َال ٍ
( آاي ٍ
ت ) أم  :عبلمات فيها عرب كعظات  ،كمع ذلك استكربكا عن اإلٲباف .
ت ُم َف َّ
َ
استَ ْكبَػ ُروا ) عن اإلٲباف .
( فَ ْ
ِ
ني ) اجملرمْب ٝ :بع ٦برـ  ،كىو مرتكب ا١برٲبة  ،كا١برٲبة الذنب الذم يستحق صاحبو العذاب كالنكاؿ .
( وَكانُوا قَػ ْوًما ُْرل ِرم َ
( َولَ َّما َوقَ َع َعلَْي ِه ُم ِّ
الر ْج ُز ) أم  :العذاب هبذه األمور .

 قاؿ ابن عطية  :كالظاىر من اآلية أف ا٤براد ابلرجز ىاىنا العذاب ا٤بتقدـ الذكر من الطوفاف كا١براد كغّبه  ،كقاؿ قوـ من
ا٤بفسرين  :اإلشارة ىنا ابلرجز إ٭با ىي إذل طاعوف أنزلو فيهم مات منهم يف ليلة كاحدة سبعوف ألف قبطي .
ك ِِبَا َع ِه َد ِع ْن َد َؾ ) قيل ٗ :با أكصاؾ أف تدعوه بو.
وسى ا ْدعُ لَنَا َربَّ َ
( قَالُوا َاي ُم َ

كقيل ٗ :با تقدـ بو إليك أف تدعوه فيجيبك.

كقيل ٗ :با عهد عندؾ يف كشف العذاب عمن آمن .
 قاؿ أبو حياف  :قولو تعاذل ( ادع لنا ربك ) كإضافة الرب إذل موسى عدـ إقرار أبنو رهبم حيث دل يقولوا ادعي لنا ربنا .
ت َعنَّا ِّ
ك ) أم  :نص ٌدقك ٗبا جئت بو.
( لَئِ ْن َك َ
الر ْج َز لَنُػ ْؤِمنَ َّن لَ َ
ش ْف َ
( ولَنُػر ِسلَ َّن مع َ ِ ِ
يل ) حٌب يذىبوا حيث شاؤكا .
ََ
َ ْ
ك بَِِن إ ْس َرائ َ
 يف ىذا داللة على أنو طلب منهم اإلٲباف كما أنو طلب منهم إرساؿ بِب إسرائيل كق ٌدموا اإلٲباف ألنو ا٤بقصود األعظم الناشئ
منو .
ش ْفنَا َع ْنػ ُه ُم ِّ
الر ْج َز ) بدعوة موسى .
( فَػلَ َّما َك َ
َج ٍل ُى ْم َابلِغُوهُ ) يعِب إذل الوقت الذم أجل ٥بم كىو كقت إىبلكهم ابلغرؽ يف اليم .
( إِ َىل أ َ
كقيل  :ا٤براد ابألجل ما عينوه إلٲباهنم .
( إِ َذا ُى ْم يَػ ْن ُكثُو َف ) يعِب إذا ىم ينقضوف العهد الذم التزموه فلم يفوا بو.

 كأعظم سبب لعدـ التضرع عند الببلء قسوة القلب كغلظتو .
ً
ضَّر يعواٍ
كما قاؿ تعاذل ( ىكلىىق ٍد أ ٍىر ىسلنىآ إً ىذل أ ىيم وم ًٌمن قىػٍبل ى
اءى ٍم ىأبٍ يسنىا تى ى
ىخ ٍذ ىان يى ٍم ًابلٍبىأٍ ىساء ىكالضََّّراء لى ىعلَّ يه ٍم يىػتى ى
ضَّر يعو ىف (ِْ) فىػلى ٍوال إً ٍذ ىج ي
ك فىأ ى
ً
ت قيػليوبػي يه ٍم ىكىزيَّ ىن ى٥بييم الشٍَّيطىا يف ىما ىكانيواٍ يىػ ٍع ىمليو ىف ) .
ىكلىكن قى ىس ٍ
ضَّر يعو ىف ) لعل  :للتعليل  ،أم  :ألجل أف يتضرعوا إذل هللا عز كجل كٱبشونو كٱبشعوف .
قولو ( لى ىعلَّ يه ٍم يىػتى ى
ضَّر يعوا ) أم فلم يتضرعوا حينئذ مع ٙبقق ما يستدعيو .
( فىػلى ٍوال إً ٍذ ىجاءى يى ٍم ىأبٍ يسنىا تى ى
ً
ت قيػليوبػي يه ٍم ) أم  :أصاهبم القسوة  ،كقسوة القلب  :غلظتو كشدتو ٕبيث ال يعترب كال يتعظ .
( ىكلىك ٍن قى ىس ٍ
اسي ًة قيػليوبػهم ًمن ًذ ٍك ًر ًَّ
ً ً
ض و
بلؿ يمبً و
ْب ) .
اّلل أيكلىئً ى
ك ًيف ى
كقد حذر هللا من قسوة القلب فقاؿ تعاذل (فىػ ىويٍ هل لٍل ىق ى ي ي ٍ ٍ
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َّ ً
ًً
ًًً
اّللً كىما نػىىزىؿ ًمن ٍ ً
ين
ا٢بى ٌق ىكال يى يكونيوا ىكالذ ى
ى
ين ىآمنيوا أى ٍف ىٚبٍ ىش ىع قيػليوبػي يه ٍم لذ ٍك ًر َّ ى
كىو من صفات أىل الكتاب فقاؿ تعاذل (أىىدلٍ ىأيٍف للَّذ ى
ً
ت قيػليوبػي يه ٍم ) فوصف أىل الكتاب ابلقسوة  ،كهناان عن التشبو هبم .
اب ًم ٍن قىػٍب يل فىطى ى
اؿ ىعلىٍي ًه يم ٍاأل ىىم يد فىػ ىق ىس ٍ
أيكتيوا الٍكتى ى
ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب كالبعد عن هللا .
 قاؿ ابن القيم  :ما ى


أسباب قسوة القلب .

أوالً  :نقض العهد مع هللا .
ض ًهم ًميثىاقىػهم لىعنَّاىم كجعٍلنىا قيػليوبػهم قى ً
ً
ً
اسيىةن ) .
يٍ ى يٍ ى ىى
ىي ٍ
قاؿ تعاذل ( فىب ىما نػى ٍق ٍ

قاؿ ابن عقيل يومان يف موعظتو :اي من ٯبد يف قلبو قسوة ،احذر أف تكوف نقضت عهدان ،فإف هللا يقوؿ (فىبًما نػى ٍق ً
ض ًه ٍم ًميثىاقىػ يه ٍم .)...
ى

الثاين  :طوؿ األمل .
َّ ً
ًً
ً ًً
ً
اّللً كىما نىػىزىؿ ًمن ٍ ً
اؿ ىعلىٍي ًه يم ٍاأل ىىم يد
اب ًم ٍن قىػٍب يل فىطى ى
ين أيكتيوا الٍكتى ى
ا٢بى ٌق ىكال يى يكونيوا ىكالذ ى
ى
ين ىآمنيوا أى ٍف ىٚبٍ ىش ىع قيػليوبػي يه ٍم لذ ٍك ًر َّ ى
(أىىدلٍ ىأيٍف للَّذ ى
ت قيػليوبػي يه ٍم ) .
فىػ ىق ىس ٍ
كلذلك طوؿ األمل ينسي اآلخرة  ،كما قاؿ علي  :أخوؼ ما أخاؼ عليكم اثنتْب  :طوؿ األمل كاتباع ا٥بول  ،فطوؿ األمل
ينسي اآلخرة  ،كاتباع ا٥بول يصد عن ا٢بق .
فليس ىناؾ أنفع للقلب من قصر األمل ( كىو العلم بقرب الرحيل ) .
الفوائد :
ُ -شدة عناد ككفر فرعوف كقومو .
ِ -أف هللا عز كجل يرسل اآلايت كٱبوفهم أبنواع العقوابت لعلهم يتضرعوف .
ّ -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 .
ِ
ِِ
َّ ِ
ض َع ُفو َف
ين َكانُوا يُ ْستَ ْ
( فَانْػتَػ َق ْمنَا م ْنػ ُه ْم فَأَ ْغ َرقػْنَ ُ
اى ْم ِِف الْيَ ِّم َِنَّػ ُه ْم َك َّذبُوا ِِب َايتِنَا َوَكانُوا َع ْنػ َها غَافل َ
ني (َ )ٖٔٙوأ َْوَرثْػنَا الْ َق ْوَـ الذ َ
ِ
ِ ِ
األر ِ
صنَ ُع فِ ْر َع ْو ُف
يها َوَِتَّ ْ
َم َ
ت َكلِ َمةُ َربِّ َ
صبَػ ُروا َو َد َّم ْرََّ َما َكا َف يَ ْ
ض َوَمغَا ِربَػ َها الَِِّت َاب َرْكنَا ف َ
يل ِِبَا َ
شا ِر َؽ ْ
ك ا ْحلُ ْس َىن َعلَى بَِِن إ ْس َرائ َ
َوقَػ ْوُموُ َوَما َكانُوا يَػ ْع ِر ُ و َف (. ) )ٖٔٚ
[ األعراؼ . ] ُّٕ -ُّٔ :
----------------ِ
اى ْم ِِف الْيَ ِّم ) أم  :فانتقمنا منهم ابإلغراؽ يف البحر .
( فَانْػتَػ َق ْمنَا م ْنػ ُه ْم فَأَ ْغ َرقػْنَ ُ
ِِ
ني ) أم  :بسبب تكذيبهم َبايت هللا كإعراضهم عنها  ،كعدـ مباالهتم هبا .
َِنَّػ ُه ْم َك َّذبُوا ِِب َايتِنَا َوَكانُوا َع ْنػ َها غَافل َ
َّ ِ
األر ِ
ض َوَمغَا ِربَػ َها ) أم  :كأكرثنا بِب إسرائيل الذين كانوا يستذلوف اب٣بدمة أرض
ين َكانُوا يُ ْستَ ْ
ض َع ُفو َف َم َ
شا ِر َؽ ْ
َوأ َْوَرثْػنَا الْ َق ْوَـ الذ َ
الشاـ  ،كملكناىم ٝبيع جهاهتا كنواحيها  :مشارقها كمغارهبا

ض ىع يفو ىف  )....ا٤براد من ذلك االستضعاؼ أنو كاف يقتل أبناءىم كيستحيي نساءىم كأيخذ
 قولو تعاذل ( الذين ىكانيواٍ يي ٍستى ٍ
منهم ا١بزية كيستعملهم يف األعماؿ الشاقة .
األر ً
ض ىكىمغىا ًربىػ ىها ) اختلفوا يف معُب مشارؽ األرض كمغارهبا .
 قولو تعاذل ( ىم ىشا ًر ىؽ ٍ
فبعضهم ٞبلو على مشارؽ أرض الشاـ  ،كمصر كمغارهبا  ،ألهنا ىي الٍب كانت ٙبت تصرؼ فرعوف لعنو هللا كأيضان قولو ( الٍب
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ىاب ىرٍكنىا فً ىيها ) ا٤براد ابركنا فيها اب٣بصب كسعة األرزاؽ كذلك ال يليق إال أبرض الشاـ.
كالقوؿ الثاين  :ا٤براد ٝبلة األرض كذلك ألنو خرج من ٝبلة بِب إسرائيل داكد كسليماف قد ملك األرض  ،كىذا يدؿ على أف
األرض ىهنا اسم ا١بنس.
ِ
يها ) اب٣بّبات ككثرة الثمرات .
( الَِِّت َاب َرْكنَا ف َ
ِ ِ
صبَػ ُروا ) أم ُ :ت كعد هللا الصادؽ ابلتمكْب لبُب إسرائيل يف األرض  ،كنصره
( َوَِتَّ ْ
ت َكلِ َمةُ َربِّ َ
يل ِِبَا َ
ك ا ْحلُ ْس َىن َعلَى بَِِن إ ْس َرائ َ
إايىم على عدكىم  ،بسبب صربىم .
ً
ً
يد أى ٍف ى٭بي َّن علىى الَّ ًذين استي ٍ ً
األر ً
ْب * ىكي٭بى ًٌك ىن
 ككلمتو ا٢بسُب ىي قولو جل ثناؤه ( ىكنيًر ي
ى
ض ىكىٍ٪ب ىعلى يه ٍم أىئ َّمةن ىكىٍ٪ب ىعلى يه يم الٍ ىوا ًرث ى
ى ٍ
ضع يفوا ًيف ٍ
ض كنيًر ً
ود يٮبىا ًمٍنػ يه ٍم ىما ىكانيوا ىٍٰب ىذ يرك ىف ) .
م فٍر ىع ٍو ىف ىكىى ىاما ىف ىك يجني ى
ى٥بيٍم ًيف ٍ
األر ً ى ى
ً
ً
ً
و
و
ً
َّات كعي و
آخ ًري ىن ) .
وف * ىكيزير و
ْب * ىك ىذل ى
كع ىكىم ىق واـ ىك ًرمي ىكنػى ٍع ىمة ىكانيوا ف ىيها فىاك ًه ى
ك ىكأ ٍىكىرثٍػنى ى
اىا قىػ ٍونما ى
كقاؿ تعاذل ( ىك ٍم تػىىريكوا م ٍن ىجن ى يي
ً
صبىػيركاٍ ) أم إ٭با حصل ذلك التماـ بسبب صربىم  ،كحسبك بو حاَثن على الصرب  ،كداالن
 قاؿ الرازي  :قولو تعاذل ( ٗبىا ى
على أف من قابل الببلء اب١بزع ككلو هللا إليو  ،كمن قابلو ابلصرب كانتظار النصر ضمن هللا لو الفرج .
صنَ ُع فِ ْر َع ْو ُف َوقَػ ْوُموُ ) أم :كخربنا ما كاف فرعوف كقومو يصنعونو من العمارات كا٤بزارع .
( َو َد َّم ْرََّ َما َكا َف يَ ْ
( َوَما َكانُوا يَػ ْع ِر ُ و َف ) قاؿ الزجاج  :يقاؿ عرش يعرش كيعرش إذا بِب  ،قيل  :كما كانوا يعرشوف من ا١بنات  ،كمنو قولو تعاذل
(جنات معركشات) كقيل ( ىكىما ىكانيواٍ يىػ ٍع ًر يشو ىف) يرفعوف من األبنية ا٤بشيدة يف السماء  ،كصرح ىاماف كفرعوف.
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 .
ٓ -أف هللا يكافئ عباده الصابرين أبف ٲبكنهم يف األرض .
ٔ -فضل الصرب كا٢بث عليو .
ٕ -أف االستخبلؼ كاإلٲباف ك٦باىدة األعداء ٙبتاج إذل صرب .
ٖ -قوة هللا بتدمّب فرعوف كما كاف يصنع من ا٤بساكن كا٤بزارع .
( وجاو ْزََّ بِب ِِن إِسرآئِيل الْبحر فَأَتَػواْ َعلَى قَػوٍـ يػع ُك ُفو َف َعلَى أَصنَ ٍاـ َّذلم قَالُواْ اي موسى اجعل لَّنَا إِ َذلا َكما َذلم ِ
اؿ إِنَّ ُك ْم
آذلَةٌ قَ َ
ْ َْ
َ ُ َ َْ
َ َ َ َْ َ َ َْ ْ
ً َ ُْ
ْ ُْ
اؿ أَغَيػر َِّ
ِِ ِ
ِ
اَّلل أَبْ ِغي ُك ْم إِ َذلًا َو ُى َو فَ َّ
ضلَ ُك ْم
قَػ ْوٌـ ََتْ َهلُو َف ( )ٖٔٛإ َّف َى ُؤالء ُمتَػبَّػ ٌر َّما ُى ْم فيو َوَابط ٌل َّما َكانُواْ يَػ ْع َملُو َف ( )ٖٜٔقَ َ ْ َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ساء ُك ْم َوِِف ذَلِ ُكم
َعلَى ال َْعالَ ِم َ
سُ
ومونَ ُك ْم ُس َو َء ال َْع َذاب يُػ َقتّلُو َف أَبْػنَاء ُك ْم َويَ ْستَ ْحيُو َف ن َ
ني (ٓٗٔ) َوإ ْذ أَصلَْيػنَا ُكم ّم ْن آؿ ف ْر َعو َف يَ ُ
ِ
ِ ِ
يم (ٔٗٔ)
بَالء ّمن َّربّ ُك ْم َعَّ ٌ

[ األعراؼ . ] ُُْ -ُّٖ :
---------------ِ ِ ِ
يل الْبَ ْح َر ) ىذا شركع يف بياف ما فعلو بنو إسرائيل بعد الفراغ ٩با فعلو فرعوف كقومو.
( و َج َاو ْزََّ ببَ ِِن إ ْس َرآئ َ
 قاؿ ابن كثري  :ٱبرب تعاذل عما قالو جهلة بِب إسرائيل ٤بوسى  حْب جاكزكا البحر ،كقد رأكا من آايت هللا كعظيم
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سلطانو ما رأكا .
( فَأَتَػ ْوا ) أم :فمركا .
ٍ
َصنَ ٍاـ َذلُ ْم ) قاؿ بعض ا٤بفسرين :كانوا من الكنعانيْب .كقيل :كانوا من ٣بم.
( َعلَى قَػ ْوـ يَػ ْع ُك ُفو َف َعلَى أ ْ
 العكوؼ اإلقامة  ،أم  :يقيموف مبلزمْب عبادة األصناـ .

 قاؿ الزجاج  :كمعُب ( يعكفوف على أصناـ ٥بم ) يواظبوف عليها كيبلزموهنا  ،يقاؿ  :لكل من لزـ شيئان ككاظب عليو :
ً
ف.
ف كيىػ ٍع يك ي
ف يىػ ٍعك ي
ىع ىك ى
(قَالُواْ ) أىم :بػنو إًسرائًيل ًعٍند مش ًً ً
َّماثً ًيل .
اى ىدهت ٍم لتًٍل ى
ٍ ىي ٍ ى ى ى ي ى ى
ك الت ى
( اي موسى اجعل لَنَا إِ َذلا َكما َذلم ِ
آذلَةٌ ) أم  :صنما ىكائًننا ىكالَّ ًذم ً٥بىيؤىال ًء الٍ ىق ٍوًـ .
ً َ ُْ
َ ُ َ َْ ْ
 بعد ىذه اآلايت كالعرب كالعظات كالنعم العظيمة يطلبوف من نبيهم عبادة األكَثف .
 قاؿ ابن عطية  :كالظاىر من مقالة بِب إسرائيل ٤بوسى ( اجعل لنا إ٥بان كما ٥بم آ٥بة ) أهنم استحسنوا ما رأكه من آ٥بة أكلئك

القوـ فأرادكا أف يكوف ذلك يف شرع موسى كيف ٝبلة ما يتقرب بو إذل هللا  ،كإال فبعيد أف يقولوا ٤بوسى  :اجعل لنا صنمان
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 .
ً
األعراب كقد رأيكا شجرة خضراء
 قاؿ القرطيب  :قولو تعاذل ( قىاليواٍ اي موسى اجعل لَّنىآ إ٥با ىك ىما ى٥بيٍم آ٥بىةه ) نظّبه " قوؿ يج ٌهاؿ ٍ
ذات أنٍػ ىواط.
ذات أنٍػ ىواط يعظٌموهنا يف كل سنة يومان  :اي رسوؿ هللا  ،اجعل لنا ذات أنواط كما ٥بم ي
للكفار تي ىس َّمى ى
اؿ إًنَّ يك ٍم قىػ ٍوهـ
فقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ " :هللا أكرب  ،قلتم كالذم نفسي بيده كما قاؿ قوـ موسى ( اجعل لَّنىآ إ٥با ىك ىما ى٥بيٍم ًآ٥بىةه قى ى
نب سنىن ىمن قبلكم ىح ٍذك ال يق ٌذة ابل يق ٌذة حٌب إهنم لو دخلوا يج ٍحر ى و
ب لدخلتموه ) ككاف ىذا يف ٨بىٍىرجو إذل يحنىْب ،
ىٍ٘ب ىهليو ىف  ،لَبىك ي ٌ
ضٌ
ى
على ما أييت بيانو يف "براءة" إف شاء هللا تعاذل.
اؿ إِنَّ ُك ْم قَػ ْوٌـ ََتْ َهلُو َف ) أم٘ :بهلوف عظمة هللا كجبللو ،كما ٯبب أف ينزه عنو من الشريك كا٤بثيل.
( قَ َ
 قاؿ الشوكاين  :كص ىفهم ًاب ٍ١به ًل ًألىنػَّهم قى ٍد ىشاى يدكا ًمن آاي ً
اّللً ىما يىػٍز يجر ىم ٍن لىوي أ ٍىد ىك ًعٍل وم ىع ٍن طىلى ً
اّللً ،ىكلى ًك َّن
ب ًعبى ىادةً ىغ ًٍّب َّ
ت َّ
ى
ى ى ي ٍ ىٍ
ٍ ى
يٍ
ي
ً
ىش ُّد خٍل ًق ًَّ ً
ً ً
ورةً الٍبىػ ىقىرةً بىػيىا يف ىما ىجىرل ًمٍنػ يه ٍم ًم ٍن ذىلًك.
اّلل عنى نادا ىك ىج ٍه نبل ىكتىػلى ُّو نان .ىكقى ٍد ىسلى ى
يل أ ى ى
ف ًيف يس ى
ىى يؤىالء الٍ ىق ٍوىـ ،أ ٍىع ًِب :بىًِب إ ٍسىرائ ى
 قاؿ أبو حياف  :قولو تعاذل ( قاؿ إنكم قوـ ٘بهلوف ) تعجب موسى  من قو٥بم على أثر ما رأكا من اآلايت العظيمة
كا٤بعجزات الباىرة ككصفهم اب١بهل ا٤بطلق كأكده أبف ألنو ال جهل أعظم من ىذه ا٤بقالة كال أشنع كأتى بلفظ ( ٘بهلوف )
كدل يقل جهلتم إشعاران أبف ذلك منهم كالطبع كالغريزة ال ينتقلوف عنو يف ماض كال مستقبل.
( إِ َّف ىؤ ِ
الء ُمتَػبَّػ ٌر َما ُى ْم فِ ِيو ) أم :ىالك .
َُ
 قاؿ الشوكاين  :لتػَّبار :ا ٍ٥ب ىبل يؾ ،كيكل إًان وء مٍن ىك ًس ور فىػهو متػبَّػر ،أىم :أ َّ ً
ك ىما يى ٍم فً ًيو يم ىد َّمهر يم ىك َّسهر ،ىكالَّ ًذم ىم فيو:
ىف ىى يؤىالء ىىالً ه
ي ى يى ه ٍ
ى ي ى ى ُّ ى ي
ً
ً
ً
ىخبىػىريى ٍم ًأب َّ
ك يم ىد َّمهر ىال يىتً ُّم ًمٍنوي ىش ٍيءه.
ين الَّ ًذم ىى يؤىالء الٍ ىق ٍويـ ىعلىٍي ًو ىىالً ه
صنى ًاـ ،أ ٍ
ىو عبى ىادةي ٍاألى ٍ
ىف ىى ىذا ال ٌد ى
ً ًً ً
ً
( واب ِطل ما َكانُوا يػ ْعملُو َف ) أم ذى ًاىب م ٍ ً ً
ً
ىصنى ًاـ.
يع ىما ىكانيوا يىػ ٍع ىمليونىوي م ىن ٍاأل ٍىع ىماؿ ىم ىع عبى ىادهت ٍم ل ٍؤل ٍ
ََ ٌ َ
َ َ
ض ىمحلّّ ىٝب ي
ه ي
ٍ
ً
ً
ً
ً
ورا ) .
كما قاؿ تعاذل ( ىكقىد ٍمنىا إ ىذل ىما ىعمليوا م ٍن ىع ىم ول فى ىج ىعٍلنىاهي ىىبىاء َّمنثي ن
اؿ أَغَيػر َِّ
اَّلل أَبْ ِغي ُك ْم إِ َذلًا َو ُى َو فَ َّ
اّللً إً ى٥بنا
ني ) اًال ٍستً ٍف ىه ياـ لً ًٍئلنٍ ىكا ًر ىكالتػ ٍَّوبً ً
ب لى يك ٍم ىغٍيػىر َّ
ضلَ ُك ْم َعلَى ال َْعالَ ِم َ
ىم :ىكٍي ى
يخ ،أ ٍ
( قَ َ ْ َ
ف أىطٍلي ي
ً
تىػعب يدكنىو كقى ٍد ىشاى ٍد يُت ًمن ًً ً
ض ًمٍنوي؟ ىكالٍ ىم ٍع ىُب :أ َّ
ىف ىذا الذم طلبتم ال يكوف أىبى ندا .
آايتو الٍعظى ًاـ ىما يىكٍفي الٍبىػ ٍع ي
ى ٍ ٍ ى
ٍي ي ى
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ضلى يكم علىى الٍعالى ًم ً
( َو ُى َو فَ َّ
ص ًريك ٍمًٗ ،بىا أىنٍػ ىع ىم بًًو ىعلىٍي يك ٍمً ،م ٍن إً ٍى ىبل ًؾ ىع يد ًٌكيك ٍم،
ني ) ىك ٍ
ا٢بى ي
ضلَ ُك ْم َعلَى ال َْعالَ ِم َ
ْب م ٍن أ ٍىى ًل ىع ٍ
اؿ أىنَّوي فى َّ ٍ ى ى ى
الذ ًٌؿ كا ٍ٥بو ًاف إً ىذل الٍعً ًز ك ً ً
ف تيػ ىقابًليو ىف ىى ًذهً النًٌ ىعم بًطىلى ً
ض ،كإً ٍخر ًاج يك ٍم ًمن ُّ
ك ًٍ ً ً
ب ًعبى ىادةً ىغ ًٍّبهً؟
الرفٍػ ىعة ،فى ىكٍي ى
ٌىٌ
ى
ى
ى ىى
ى
است ٍخ ىبلف يك ٍم يف ٍاأل ٍىر ً ى ى
أمم عصرىم  ،كتفضيلهم عليهم أبهنم ذرية رسوؿ كأنبياءى  ،كأبف منهم رسبلن كأنبياء ،
 قاؿ ابن عا ور  :كا٤بر ياد ابلعا٤بْب  :ي
كأبف هللا ىداىم إذل التوحيد كا٣ببلص من دين فرعوف بعد أف ٚببطوا فيو  ،كأبنو جعلهم أحراران بعد أف كانوا عبيدان  ،كساقهم
إذل امتبلؾ أرض مباركة كأيدىم بنصره كآايتو  ،كبعث فيهم رسوالن ليقيم ٥بم الشريعة.
كىذه الفضائًل دل ٘بتمع ألمة غّبىم و
يومئذ  ،كمن ٝبلة العا٤بْب ىؤالء القوـ الذين أتوا عليهم  ،كذلك كناية عن إنكار طلبهم اٚباذى
أصناـ مثلهم  ،ألف شأف الفاضل أف ال يقلد ا٤بفضوؿ  ،ألف اقتباس أحواؿ الغّب يتضمن اعَبافان أبنو أرجح رأاين كأحسن حاالن  ،يف
تلك الناحية.
 ظاىر ىذه اآلية أف بِب إسرائيل ىم أفضل العا٤بْب  ،بينما ا٤بعركؼ أف دمحم  ىي أفضل األمم على اإلطبلؽ  ،كا١بواب
عن ىذه اآلية :
اجلواب األوؿ  :أف هللا فضل بِب إسرائيل على عادل زماهنم  ،بينما األمة احملمدية مفضلة على سائر األمم .
كىذا قوؿ ٝبهور ا٤بفسرين .
قاؿ أبوة العالية ٗ :با أعطوا من ا٤بلك كالرسل كالكتب على عادل من كاف يف ذلك الزماف ،فإف لكل زماف عا٤بان.
قاؿ ابن كثّب  :كٯبب ا٢بمل على ىذا  ،ألف ىذه األمة أفضل منهم .
لقولو تعاذل ،خطاابن ٥بذه األمة ( يكٍنػتم خيػر أ َّيم وة أيخ ًرج ً
َّاس ىأتٍمرك ىف ًابلٍمعر ً
كؼ ىكتىػٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن الٍ يمٍن ىك ًر ىكتيػ ٍؤًمنيو ىف ًاب َّّللً ) .
ٍ ى ٍ
ى ٍي
ت للن ً ي ي
يٍ ىٍى
ً
ك ىج ىع ٍلنىا يك ٍم أ َّيمةن ىك ىسطان ) .
كلقولو تعاذل ( ىكىك ىذل ى
كقاؿ رسوؿ هللا  ( أنتم توفوف سبعْب أمة أنتم خّبىا كأكرمها على هللا ) ركاه أٞبد .
كلقولو  ( أعطيت ما دل يعط أحد من األنبياء  ... ،ك٠بيت أٞبد  ،كجعلت أمٍب خّب األمم ) ركاه أٞبد .
كلقولو  ( يدخل ا١بنة من أمٍب زمرة كىم سبعوف ألفان  ،تضيء كجوىهم إضاءة القمر ليلة البدر ) ركاه البخارم .
كمن اآلايت ا٤ببينة لفضل أمة دمحم  على أمة موسى أنو قاؿ يف أمة موسى ( ًمٍنػهم أ َّيمةه م ٍقتى ً
ص ىدةه ىكىكثًّبه ًمٍنػ يه ٍم ىساءى ىما يىػ ٍع ىمليو ىف )
يٍ ي
فجعل أعلى مراتبهم الفئة ا٤بقتصدة ٖ ،ببلؼ أمة دمحم  فقسمهم إذل ثبلث طوائف  ،كجعل فيهم طائفة أكمل من الطائفة
ات إبًً ٍذ ًف ًَّ ً
ص هد كًمٍنػهم سابًق ًاب ٍ٣بيػر ً
ً ً ًً ً
ً
ً
ض يل الٍ ىكبً يّب )
ك يى ىو الٍ ىف ٍ
اّلل ذىل ى
ا٤بقتصدة كذلك يف قولو يف فاطر (فىمٍنػ يه ٍم ظىادله لنىػ ٍفسو ىكمٍنػ يه ٍم يم ٍقتى ى ي ٍ ى ه ىٍ ى
َّات
فجعل فيهم سابقان اب٣بّبات  ،كىو أعلى من ا٤بقتصد  ،ككعد ا١بميع بظا٤بهم كمقتصدىم كسابقهم ٔبنات عدف يف قولو ( ىجن ي
ً
ً ً
و
ىسا ًكر ًم ٍن ذى ىى و
اس يه ٍم فً ىيها ىح ًر هير ) .
ب ىكليٍؤليؤان ىكلبى ي
ىع ٍدف يى ٍد يخليونػى ىها يٰبىلَّ ٍو ىف ف ىيها م ٍن أ ى ى
اجلواب الثاين  :أف بِب إسرائيل أفضل من العا٤بْب ٗبا جعل فيهم من األنبياء  ،كإذل ىذا أشار الرازم كالقرطيب كالشوكاين .

قاؿ ابن كثّب  :كفيو نظر ،ألف العا٤بْب عاـ يشمل من قبلهم كمن بعدىم من األنبياء ،فإبراىيم ا٣بليل قبلهم كىو أفضل من سائر
أنبيائهم ،كدمحم بعدىم كىو أفضل من ٝبيع ا٣بلق كسيد كلد آدـ يف الدنيا كاالىخرة ،صلوات هللا كسبلمو عليو .

اجلواب الثالث  :أف ا٤براد ابلعادل ا١بمع الكثّب من الناس  ،فيكوف ا٤بعُب  :فضلتكم على الكثّب من الناس ال الكل  ،كىذا قوؿ
الز٨بشرم يف الكشاؼ  ،كضعفو الرازم  ،والصحيح األوؿ .
( وإِ ْذ أَصلَْيػنَا ُكم ِّم ْن ِ
آؿ فِ ْر َعو َف ) يقوؿ تعاذل :اذكركا اي بِب إسرائيل نعمٍب عليكم إذ ٪بيناكم من آؿ فرعوف .
َ
وء ال َْع َذ ِ
اب ) أم  :خلصتكم منهم ،كأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليو السبلـ ،كقد كانوا يسومونكم أم
سُ
ومونَ ُك ْم ُس َ
( يَ ُ
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يوردكنكم كيذيقونكم كيولونكم سوء العذاب كأشده كأفظعو .
يسومونكم  :يذيقونكم كيلزمونكم إايه  ،وقيل  :يدٲبوف عذابكم .
( يُػ َقتِّلُو َف أَبْػنَاء ُك ْم ) أم يذٕبوف الذكور دكف اإلانث  ،كعرب ابلتشديد داللة على الكثرة  ،ألهنم ذٕبوا كثّبان من أبنائهم .
ِ
ساء ُك ْم ) تقدـ شرحها .
( َويَ ْستَ ْحيُو َف ن َ
ِ
ِ
ِ ِ
يم ) قاؿ ابن جرير  :كيف الذم فعلنا بكم من إ٪بائنا آابءكم ٩با كنتم فيو من عذاب آؿ فرعوف
( َوِِف َذل ُك ْم بَالءٌ م ْن َربّ ُك ْم َعَّ ٌ
ببلء لكم من ربكم عظيم  ،أم نعمة عظيمة عليكم يف ذلك .
 كأصل الببلء االختبار  ،كقد يكوف اب٣بّب كالشر  ،كما قاؿ تعاذل ( ىكنػىٍبػليويك ٍم ًابلشًٌ
ا٣بىًٍّب فًٍتػنىةن ىكإًلىٍيػنىا تيػٍر ىج يعو ىف) كقاؿ تعاذل
َّر ىك ٍ
السيً ً
ً
ئات لى ىعلَّ يه ٍم يىػٍرًج يعو ىف) .
(كبىػلى ٍو ىان يى ٍم ًاب ٍ٢بى ىسنىات ىك َّ ٌ
 كقيل ا٤براد بقولو ( كيف ذلكم ببلء ) إشارة إذل ما كانوا فيو من العذاب ا٤بهْب من ذبح األبناء  ،كاستحياء النساء  ،قاؿ
القرطيب  :كىذا قوؿ ا١بمهور .
الفوائد :
ُ -عظم نعمة هللا على بِب إسرائيل إذ ٪باىم من آؿ فرعوف  ،ك٘باكزىم البحر كانفبلقو ٥بم .
ِ -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 :
ً
ًو ً
اؿ :خرجنىا مع رس ً
اّللً  قىػٍبل يحنىػ ٍ و
ت :ىاي رسوؿ هللا! اجعل لنا ىذه ذات أنواط كما
وؿ َّ
ْب فى ىمىرٍرىان بًس ٍد ىرةو ،فىػ يقٍل ي
ىع ٍن أًىيب ىكاقد اللٍَّيث ًٌي قى ى ى ى ٍ ى ى ى ي
ى
و
ت بىػنيو
َّار يىػنيوطيو ىف ًس ىبل ىح يه ٍم بً ًس ٍد ىرةو ىكيىػ ٍع يك يفو ىف حو٥با ،فقاؿ النيب َّ « :
اّللي أى ٍكبىػير ،ىى ىذا ىك ىما قىالى ٍ
للكفار ذات أىنٍػ ىواط ،ىكىكا ىف الٍ يكف ي
َّ ً
إًسرائً ً
ً ً
ً
ين ًم ٍن قىػٍبلً يك ٍم» .
وسىٍ :
يل ل يم ى
اج ىع ٍل لىنىا إ ى٥بنا ىك ىما ى٥بيٍم آ٥بىةه ،إنَّ يك ٍم تػىٍرىكبيو ىف ىسنى ىن الذ ى
ٍى ى
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 .
ّ -كفيو علم من أعبلـ النبوة  ،من حيث أنو كقع كما أخرب النيب . 
ْ -أف الشرؾ ال بد أف يقع يف ىذه األمة خبلفان ٤بن ادعى خبلؼ ذلك .
ٓ -صعوبة انتزاع العادات من نفوس البشر .
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ِ
ِ ِ
اىا بِع ْش ٍر فَػتَ َّم ِمي َق ُ ِ ِ
َصلِ ْح
ني لَْيػلَةً َوقَ َ
( َوَو َ
ارو َف ا ْخلُ ْف ِِن ِِف قَػ ْومي َوأ ْ
ات َربِّو أ َْربَع َ
وسى ثَالَثِ َ
ني لَْيػلَةً َوأ َِْتَ ْمنَ َ َ
اؿ ُم َ
اع ْد ََّ ُم َ
وسى ألَخيو َى ُ
ِِ
ِ ِ
اؿ لَن تَػ َر ِاين َولَ ِك ِن انَُّْر
ك قَ َ
وسى لِ ِمي َقاتِنَا َوَكلَّ َموُ َربُّوُ قَ َ
ب أَِرِين أَنَُّْر إِلَْي َ
اؿ َر ِّ
ين (ٕٗٔ) ) َولَ َّما َجاء ُم َ
يل ال ُْم ْفسد َ
َوالَ تَػتَّب ْع َسب َ
ِ
ِ
ت
ص ِع ًقا فَػلَ َّما أَفَا َؽ قَ َ
س ْو َ
اؿ ُس ْب َحانَ َ
ك تُػ ْب ُ
إِ َىل ا ْجلَبَ ِل فَِإف ْ
موسى َ
ؼ تَػ َر ِاين فَػلَ َّما ََتَلَّى َربُّوُ لل َ
َْببَ ِل َج َعلَوُ َد ِّكا َو َخ َّر َ
استَػ َق َّر َم َكانَوُ فَ َ
ِ
ني ٖٗٔ ) ) .
إِلَْي َ
ك َوأ َََّْ أ ََّو ُؿ ال ُْم ْؤمنِ َ

[ األعراؼ . ] ُّْ -ُِْ :
---------------اىا بِع ْش ٍر فَػتَ َّم ِمي َق ُ ِ ِ
ني لَْيػلَةً ) يقوؿ تعاذل ٩بتنا على بِب إسرائيلٗ ،با حصل ٥بم من
( َوَو َ
ات َربِّو أ َْربَع َ
وسى ثَالَثِ َ
ني لَْيػلَةً َوأ َِْتَ ْمنَ َ َ
اع ْد ََّ ُم َ
ا٥بداية ،بتكليمو موسى  كإعطائو التوراة ،كفيها أحكامهم كتفاصيل شرعهم ،فذكر تعاذل أنو كاعد موسى ثبلثْب ليلة.

 قولو ( ككاعدان موسى ) صيغة ا١بمع للتعظيم .

 قاؿ ابن كثري  :قاؿ ا٤بفسركف :فصامها موسى ،عليو السبلـ ،فلما ُت ا٤بيقات استاؾ بلحاء شجرة ،فأمره هللا تعاذل أف يكمل

بعشر أربعْب.
كقد اختلف ا٤بفسركف يف ىذه العشر ما ىي؟ فاألكثركف على أف الثبلثْب ىي ذك القعدة ،كالعشر عشر ذم ا٢بجة .قالو ٦باىد،
كمسركؽ ،كابن جريج .كركم عن ابن عباس .فعلى ىذا يكوف قد كمل ا٤بيقات يوـ النحر ،كحصل فيو التكليم ٤بوسى. 

 قاؿ ابن اجلوزي  :قولو تعاذل ( ككاعدان موسى ثبلثْب ليلة ) ا٤بعُب  :كعدانه انقضاء الثبلثْب ليلة.
ع ىاتـّّ،
كتااب فيو ىشٍر ه
 كاف هللا كعد نبيو موسى أنو إف أىلك عدكه كأراح قومو من تعذيب فرعوف كإىانتو ٥بم أف هللا يينزؿ عليو ن
كأك ًامير كنواهو ،كشريعة كاملة؛ كذلك الكتاب ا٤بوعود بو ىو التوراة ،فلما جاكزكا البى ٍحىر ىجاءى كقت ا٤بيقات فذىب موسى إذل
ا٤بيقات ،ككاف أكالن ثبلثْب ،مث أٛبها بعشر .
ً ً
ً
ْب لىٍيػلىةن ) كقد علم أف ثبلثْب كعشرة أربعوف  ،لئبل يتوىم أف ا٤براد أٛبمنا
ات ىربًٌو أ ٍىربىع ى
 قاؿ القرطيب  :كالفائدة يف قولو ( فىػتى َّم مي ىق ي
الثبلثْب بعشر منها ؛ فبْب أف العشر سول الثبلثْب.
ِ
َخ ِيو ىارو َف ا ْخلُ ْف ِِن ِِف قَػوِمي وأ ِ
ِِ
ِ ِ
ين ) أم  :استخلف موسى على بِب إسرائيل
( َوقَ َ
ْ َ ْ
اؿ ُم َ
وسى أل َ ُ
يل ال ُْم ْفسد َ
َصل ْح َوالَ تَػتَّب ْع َسب َ
أخاه ىاركف ،كأكصاه ابإلصبلح كعدـ اإلفساد .كىذا تنبيو كتذكّب ،كإال فهاركف ،عليو السبلـ ،نيب شريف كرمي على هللا ،لو
كجاىة كجبللة ،صلوات هللا كسبلمو عليو ،كعلى سائر األنبياء .
وسى لِ ِمي َقاتِنَا ) أم  :يف الوقت ا٤بوعود.
( َولَ َّما َجاء ُم َ
( َوَكلَّ َموُ َربُّوُ ) أم  :أ٠بعو كبلمو من غّب كاسطة.
ك ) سأؿ النظر إليو ؛ كاشتاؽ إذل رؤيتو ٤با أ٠بعو كبلمو.
( قَ َ
ب أرين أَنَُّْر إِلَْي َ
اؿ َر ِّ
اؿ لى ٍن تىػىرًاين".
ك" ك "قى ى
كال ٯبوز ا٢بى ٍمل على أنو أراد  :أرين آية عظيمة ألنظر إذل قدرتك ؛ ألنو قاؿ "إلىٍي ى
كلو سأؿ آية ألعطاه هللا ما سأؿ  ،كما أعطاه سائر اآلايت  ،كقد كاف ٤بوسى عليو السبلـ فيها ىم ٍقنىع عن طلب آية أخرل ؛
فبطل ىذا التأكيل ( .القرطيب ) .
اؿ لَن تَػ َر ِاين ) يعِب :لن تراين يف ىذه الدار الدنيا كما سنوضحو قريبنا إف شاء هللا ،كا٤بعُب :أنت أضعف اي موسى من أف
( قَ َ
أجل من أف يقدر على رؤيتو أحد يف الدنيا؛ ألف الناس
تقدر على رؤية خالق السماكات كاألرض؛ ألف شأنو أعظم كأمره أكرب ك ٌ
يف الدنيا مرٌكبوف تركيبنا ال يبلغ غاية القوة ،معرضوف للموت كا٥ببلؾ ،فأنت هبذه الدار ال تقدر أف ترل رب السماكات كاألرض،
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كىذا ىو التحقيق يف اآلية .
 قاؿ ابن اجلوزي  :قولو تعاذل ( قاؿ لن تراين ) تعلق هبذا نيفاة الرؤية كقالوا " :لن" لنفي األبد  ،كذلك غلط  ،ألهنا قد
كردت كليس ا٤براد هبا األبد يف قولو ( كلن يتمنَّوه أبدان ٗبا قدمت أيديهم ) مث أخرب عنهم بتمنًٌيو يف النار بقولو ( اي مالك
ليقض علينا ربك ) كألف ابن عباس قاؿ يف تفسّبىا  :لن تراين يف الدنيا.

اّلل تبارؾ كتعاذل أنشأ ا٣بلق يف ىذه الدار على
 وقاؿ السعدي  :قولو تعاذل ( لن تراين ) أم :لن تقدر اآلف على رؤيٍب ،فإف ٌ
اّلل ،كليس يف ىذا دليل على أهنم ال يركنو يف ا١بنة ،فإنو قد دلت النصوص القرآنية
نشأة ال يقدركف هبا ،كال يثبتوف لرؤية ٌ
كاألحاديث النبوية على أف أىل ا١بنة يركف رهبم تبارؾ كتعاذل كيتمتعوف ابلنظر إذل كجهو الكرمي ،كأنو ينشئهم نشأة كاملة،
اّلل الرؤية يف ىذه اآلية على ثبوت ا١ببل ...
اّلل تعاذل ،ك٥بذا رتب ٌ
يقدركف معها على رؤية ٌ
 استدؿ هبذه اآلية ا٤بعتزلة كا١بهمية كقالوا  :إف هللا ال يرل يف اآلخرة  ،كقالوا  :إف ( لن  ) ...لنفي ا٤بؤبد .
الرد عليهم :
ىذا مذىب ابطل  ،كاآلية دليل عليهم من كجوه :

أوالً  :أنو ال يظن بكليم هللا كرسولو الكرمي كأعلم الناس بربو يف كقتو  ،أف يسأؿ ما ال ٯبوز عليو  ،بل ىو عندىم من أعظم احملاؿ
.

اثنياً  :أف هللا دل ينكر عليو سؤالو  ،ك٤با سأؿ نوح ربو ٪باة ابنو أنكر سؤالو كقاؿ ( إين أعظك أف تكوف من ا١باىلْب ) .
اثلثاً  :أنو تعاذل قاؿ ( لن تراين ) كدل يقل  :إين ال أ ىيرل  ،أك ال ٘بوز رؤيٍب  ،كالفرؽ بْب ا١بوابْب ظاىر .

رابعاً  :قولو (كلكن انظر إذل ا١ببل فإف استقر مكانو فسوؼ تراين) فعلق الرؤية على استقرار ا١ببل كىو ٩بكن يف نفسو ،كا٤بعلق
على ا٤بمكن ٩بكن ،ألف معُب التعليق اإلخبار بوقوع ا٤بعلق عند كقوع ا٤بعلق بو ،كاحملاؿ ال يثبت على شيء من التقادير ا٤بمكنة.
فصارت اآلية دليل على الرؤية .
 قاؿ ابن اجلوزي  :كيف ىذه اآلية داللة على جواز الرؤية  ،ألف موسى مع علمو ابهلل تعاذل  ،سأ٥با  ،كلو كانت ٩با يستحيل
٤با جاز ٤بوسى أف يسأ٥با  ،كال ٯبوز أف ٯبهل موسى مثل ذلك  ،ألف معرفة األنبياء ابهلل ليس فيها نقص  ،كألف هللا تعاذل دل
ينكر عليو ا٤بسألة كإ٭با منعو من الرؤية  ،كلو استحالت عليو لقاؿ " :ال أيرل"  ،أال ترل أف نوحا ٤با قاؿ (إف ابِب من أىلي)
أنكر عليو بقولو ( إًنو ليس من أىلك )  ،ك٩با يدؿ على جواز الرؤية أنو علَّقها ابستقرار ا١ببل  ،كذلك جائز غّب مستحيل ،
فدؿ على أهنا جائزة  ،أال ترل أف دخوؿ الكفار ا١بنة ٤با استحاؿ علَّقو ٗبستحيل فقاؿ ( حٌب يلج ا١بمل يف ىس ًٌم ا٣بياط ) .

 قاؿ ابن كثري  :كقد أشكل حرؼ "لن" ىاىنا على كثّب من العلماء؛ ألهنا موضوعة لنفي التأبيد ،فاستدؿ بو ا٤بعتزلة على
نفي الرؤية يف الدنيا كاآلخرة .كىذا أضعف األقواؿ؛ ألنو قد تواترت األحاديث عن رسوؿ هللا  أبف ا٤بؤمنْب يركف هللا يف
الدار اآلخرة ،كما سنوردىا عند قولو تعاذل ( يك يجوهه يىػ ٍوىمئً وذ ىان ًضىرةه .إً ىذل ىرًٌهبىا ىان ًظىرةه .ىكيك يجوهه يىػ ٍوىمئً وذ ىاب ًسىرةه ) .
َّه ٍم ىع ٍن ىرٌهبًً ٍم يىػ ٍوىمئً وذ لى ىم ٍح يجوبيو ىف ) .
إخبارا عن الكفار ( ىكبل إًنػ ي
كقولو تعاذل ن
ا١بواب بًىقولًًو لىن تىرًاين ي ًفيد أىنَّو ىال يػراه ى ىذا الٍوقٍ َّ ً
الرائًي ىحيِّا
ب يرٍؤيىػتىوي فً ًيو ،أ ٍىك أىنَّوي ىال يػيىرل ىما ىد ىاـ َّ
ي ي ي ىى ي ى ى ى
 قاؿ الشوكاين  :ىك ٍىى ي ٍ ٍ
ت الذم طىلى ى
ً
ت ًابٍألىح ًاد ً
ًيف ىدا ًر ُّ
ا١بً ىد ياؿ
السنَّةى الٍ يمطى َّهىرةى ،ىك ٍ
ؼ ُّ
يث الٍ يمتىػ ىواتًىرةً تىػ ىواتيػنرا ىال ٱبىٍ ىفى ىعلىى ىم ٍن يىػ ٍع ًر ي
الدنٍػيىا ،ىكأ َّىما يرٍؤيىػتيوي ًيف ٍاآلخىرةً فىػ ىق ٍد ثػىبىػتى ٍ
ى
ً ً ًو
ً ً
ا٢ب ًق ك ً
اض هح .
يف مثٍ ًل ىى ىذا ىكالٍ يمىر ىاك ىغةي ىال ىأتٍيت ب ىفائ ىدة ،ىكىمٍنػ ىه يج ٍى ٌ ى
 قاؿ الشنقيطي  :التحقيق الذم ال شك فيو الذم ٯبب على كل مسلم اعتقاده يف شأف رؤية هللا (جل كعبل) أهنا بدار
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شرعا ،أما جوازىا عقبلن فمن أعظم األدلة عليو :أف نيب هللا موسى طلبها من ربو ،كال ٱبفى على
الدنيا جائزة عقبلن غّب كاقعة ن
موسى ا١بائز عقبلن من ا٤بستحيل عقبلن ،فمن احملاؿ الباطل أف يكوف نيب هللا موسى ٯبهل ا٤بستحيل ٕبق هللا كيعلمو أشياخ
ك)
القدرية ا١بهلة الضُّبلؿ!! أشياخ ا٤بعتزلة ا١بهلة ُّ
ب أًىرًين أىنظيٍر إًلىٍي ى
الضبلٌؿ!! ىذا ٩با ال يكوف كال يقع!! فقوؿ موسى ( :ىر ًٌ
ٙبملها؛ ألف هللا ٤با ٘بلى للجبل انٍ ىد َّؾ
يدؿ على أف رؤية هللا يف دار الدنيا جائزة عقبلن ،كالذم منع منها عجز اآلدميْب عن ُّ
ا١ببل ،فما ابلك ابللحم كالدـ؟! فهي يف دار الدنيا جائزة عقبلن ،كأما يف اآلخرة فبل شك أهنا كاقعة ،كمن أنكرىا فهو ضاؿ
يمضل منابذ للسنة ا٤بتواترة كالقرآف العظيم .فبل شك أف ا٤بؤمنْب يركف رهبم يوـ القيامة أببصارىم .
( َولَ ِك ِن انَُّْر إِ َىل ا ْجلَبَ ِل ) مع قوتو كصبلبتو .
ِ
كٙبمل ٘بلٌ ٌي لو .
( فَِإف ْ
استَػ َق َّر َم َكانَوُ ) ٌ
ؼ تَػ َر ِاين ) فيمكن أف تراين .
س ْو َ
( فَ َ
كا٤بعُب  :أىنَّك ىال تىػثٍػبت لًرٍؤي ًٍب كىال يػثٍػبت ى٥با ما ىو أىعظىم ًمٍن ً
ً ً
ص ىبلبىةن ىكقيػ َّونة ،ىكيى ىو ٍ
ي ي ي ى ى ى ي ي ى ى يى ٍ ي ى
ى
ا١بىبى يل فىانٍظيٍر إًلىٍيو فىًإف ٍ
استىػ ىقَّر ىمكانىوي ىكىدلٍ
ك جٍرنما ىك ى
ً
ً
ف ،فىػه ىذا الٍ ىك ىبلـ ًٗبىٍن ًزلىًة ى ً
الس ىبل يـ
وسى ىعلىٍي ًو َّ
يىػتىػىزلٍىزٍؿ ًعٍن ىد يرٍؤيىًٍب لىوي فى ىس ٍو ى
ت ًمٍنوي أ ٍ
ف ىع ٍن ذىل ى
ؼ تىرًاين ىكإً ٍف ى
ض يع ى
ك فىأىنٍ ى
ي
ىض ىع ي ى
ضٍرب الٍ ىمثى ًل ل يم ى
ًاب ٍ١بىبى ًل .
ِ
َْببَ ِل َج َعلَوُ َد ِّكا ) فىػلى َّما ظى ىهىر ىربُّوي لًٍل ىجبى ًل ىج ىعلىوي ىد ِّكا  ،أم  :مدكوكان  ،قاؿ بعض العلماء  :رفااتن تراابن ٨بتلطان
( فَػلَ َّما ََتَلَّى َربُّوُ لل َ
ابألرض .
ص ِع ًقا ) أم  :مغشيان عليو .
موسى َ
( َو َخ َّر َ
كخر موسى صعقان ) فيو قوالف.
 قاؿ ابن اجلوزي  :قولو تعاذل ( َّ
أحدعلا  :مغشيان عليو  ،قالو ابن عباس  ،كا٢بسن  ،كابن زيد.
والثاين  :ميتان  ،قالو قتادة  ،كمقاتل.
كاألكؿ أصح  ،لقولو ( فلما أفاؽ ) كذلك ال يقاؿ للميت  ،كقيل  :بقي يف غشيتو يومان كليلة.

"الص ٍعق" ىو الغشي ىاىنا ،كما فسره ابن عباس كغّبه ،ال كما فسره قتادة اب٤بوت ،كإف كاف
 قاؿ ابن كثري  :كا٤بعركؼ أف َّ
ً
الصوًر فىصعًق من ًيف َّ ً
األر ً
اّللي يمثَّ نيًف ىخ فً ًيو
ذلك
ض إًال ىم ٍن ىشاءى َّ
الس ىم ىاكات ىكىم ٍن ًيف ٍ
صحيحا يف اللغة ،كقولو تعاذل ( ىكنيف ىخ ًيف ُّ ى ى ى ٍ
ن
اؽ )
يخىرل فىًإ ىذا يى ٍم قًيى هاـ يىػٍنظييرك ىف ) فإف ىناؾ قرينة تدؿ على ا٤بوت كما أف ىنا قرينة تدؿ على الغشي ،كىي قولو ( فىػلى َّما أىفى ى
أٍ
كاإلفاقة إ٭با تكوف من غشي.
( فَػلَ َّما أَفَا َؽ ) من الغشي .

ك ) تنزيها عن كل ما ال يليق بكمالك كجبللك  ،كمن ذلك أف يتحمل أحد رؤيتك يف دار الدنيا
( قَ َ
اؿ ُس ْب َحانَ َ
ك ) قاؿ بعض العلماء  :ألف موسى ٘بران على سؤاؿ الرؤية من غّب إذف  ،ككاف يظن أف قدرتو تتحملها .
ت إِلَْي َ
( تُػ ْب ُ

يك ) فيو ثبلثة أقاكيل :
ت إًلى ى
 قاؿ ادلاوردي  :قولو ( تيػٍب ي
أحدىا  :أنو اتب من اإلقداـ على ا٤بسألة قبل اإلذف فيها.
والثاين  :أنو اتب من اعتقاده جواز رؤيتو يف الدنيا.

والثالث  :أنو قاؿ ذلك على جهة التسبيح كعادة ا٤بؤمنْب عند ظهور اآلايت .الدالة على عظيم قدرتو.
 وقاؿ ابن اجلوزي  :قولو تعاذل ( سبحانك تبت إليك ) فيما اتب منو ثبلثة أقواؿ.
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أحدىا  :سؤالو الرؤية  ،قالو ابن عباس  ،ك٦باىد.
والثاين  :من اإلقداـ على ا٤بسألة قبل اإلذف فيها.
والثالث  :اعتقاد جواز رؤيتو يف الدنيا.
ِ
ني ) من بِب إسرائيل  ،كاختاره ابن جرير .
( َوأ َََّْ أ ََّو ُؿ ال ُْم ْؤمنِ َ
كقيل  :أنو ال يراؾ أحد .
ًً
ْب ) قوالف.
 قاؿ ابن اجلوزي  :قولو تعاذل ( ىكأ ىىانٍ أ َّىك يؿ الٍ يم ٍؤمن ى
أحدعلا  :أنك لن تيرل يف الدنيا  ،ركاه أبو صاحل عن ابن عباس.
والثاين  :أكؿ ا٤بؤمنْب من بِب إسرائيل  ،ركاه عكرمة عن ابن عباس.
الفوائد :

ُ -فضل موسى عليو السبلـ .
ِ-الوصية ابإلصبلح كعدـ الفساد .
ّ -إثبات الكبلـ هلل تعاذل إثبااتن يليق ٔببللو سبحانو .
ْ -أف هللا ال يرل يف الدنيا .
ٓ -من عقيدة أىل السنة كا١بماعة  :االعتقاد ا١بازـ أبف ا٤بؤمنْب يركف رهبم عياانن أببصارىم يف عرص ػ ػ ػ ػػة القيامة كيف ا١بنة ،
كيكلمهم كيكلمونو .
كىذه ا٤بسألة من ا٤بسائل الٍب كقع فيها النزاع بْب أىل السنة كغّبىم  ،كقد اتفق عليها األنبياء كا٤برسلوف كٝبيع الصحابة كالتابعوف
كأئمة اإلسبلـ على تتابع القركف .
أ-قاؿ تعاذل  ( :كجوه يومئذ انضرة  .إذل رهبا انظرة ) َّ ( .ضرة ) أم حسنة  ،من النضارة َّ ( .ظرة ) من النظر .
قاؿ شارح الطحاكية  :كىي من أظهر األدلة .
ب-كقاؿ تعاذل  ( :كبل إهنم عن رهبم يومئذ حملجوبوف ) .
قاؿ شارح الطحاكية  :احتج الشافعي كغّبه من األئمة رٞبهم هللا تعاذل هبذه اآلية على الرؤية ألىل ا١بنة  ،كسئل مالك عن ىذه
اآلية فقاؿ ٤ :با حجب أعداؤه فلم يركه ٘بلى ألكليائو حٌب يركه .
يف اآلية  :أف أعظم عذاب الكفار ىو ا٢بجاب عن رهبم  ،كأعظم نعيم ا١بنة ىو رؤية هللا عز كجل .
ج-كقاؿ تعاذل ( للذين أحسنوا ا٢بسُب كزايدة ) .
فاحلسىن  :ا١بنة  ،والزايدة  :ىي النظر إذل كجهو الكرمي فسرىا بذلك رسوؿ هللا  كما يف حديث صهيب عند مسلم .

د-عن جرير بن عبد هللا قاؿ  :كنا جلوسان مع النيب  إذ نظر إذل القمر ليلة البدر فقاؿ  ( :إنكم سَبكف ربكم عياانن كما تركف
ىذا القمر ال تضاموف يف رؤيتو  ،فإف استطعتم أال تغلبوا على صبلة قبل طلوع الشمس كقبل غركهبا فافعلوا ) متفق عليو  ،يعِب
العصر كالفجر  ( .ال تضاموف ) أم ال يلحقكم ضيم كال مشقة يف رؤيتو .

معُب [ كما تروف ىذا القمر ] يعِب يراه ا٤بؤمنوف يف ا١بنة كما يركف ىذا القمر  ،فليس ا٤بعُب أف هللا مثل القمر  ،ألف هللا ليس كمثلو شيء  ،بل ىو أعظم كأجل  ،لكن ا٤براد
من ا٤بعُب تشبيو الرؤية ابلرؤية  ،فكما أننا نرل القمر ليلة البدر رؤية حقيقية ليس فيو اشتباه  ،فإننا سنرل ربنا عز كجل كما نرل ىذا القمر رؤية حقيقية ابلعْب دكف اشتباه .

ىػ عن أيب ىريرة  : أف أانسان قالوا  :اي رسوؿ هللا  ،ىل نرل ربنا يوـ القيامة ؟ فقاؿ النيب  ( : ىل تضاركف يف رؤية القمر
ليلة البدر ؟ ) قالوا  :ال اي رسػوؿ هللا  .قاؿ  ( :ىل تضاركف يف رؤية الشمس ليس دكهنا سحاب ؟ ) قالوا  :ال  .قاؿ  ( :فإنكم
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تركنو كذلك )  .متفق عليو .
ك -كعن أيب موسى  .قاؿ  :قاؿ رسوؿ هللا  ( جنتاف من فضة آنيتهما كما فيهما  ،كجنتاف من ذىب آنيتهما كما فيهما ،
كما بْب القوـ كبْب أف يركا رهبم إال رداء الكربايء على كجهو يف جنة عدف ) متفق عليو .
كأحاديث الرؤية متواترة كما نص على ذلك غّب كاحد من أىل العلم  ،منهم :
ابن القيم يف حادم األركاح  ،كابن أيب العز يف شرح الطحاكية  ،كا٢بافظ ابن حجر يف فتح البارم .
ِ ِ
ك وُكن ِمن َّ ِ
ك َعلَى الن ِ ِ
ين (ٗٗٔ) ) .
( قَ َ
اصطََف ْيػتُ َ
وسى إِِّين ْ
اؿ َاي ُم َ
الشاك ِر َ
َّاس ب ِر َساالَِِت َوب َكالَمي فَ ُخ ْذ َما آتَػ ْيػتُ َ َ ّ َ

[ األعراؼ . ] ُْْ :
------------

وسى ) استئناؼ مسوؽ لتسليتو عليو السبلـ من عدـ اإلجابة إذل سؤالو على ما اقتضتو ا٢بكمة كأنو قيل  :إف منعتك
( قَ َ
اؿ َاي ُم َ
الرؤية فقد أعطيتك من النعم العظاـ ما أعطيتك فاغتنمو كَثبر على شكره .
ك َعلَى الن ِ
َّاس ) أم :اخَبتك كاجتبيتك كفضلتك كخصصتك بفضائل عظيمة  ،كمناقب جليلة .
اصطََف ْيػتُ َ
( إِِّين ْ

 قاؿ اآللوسي  :قولو تعاذل ( ىعلىى الناس ) ا٤بوجودين يف زمانك كىذا كما فضل قومو على عا٤بي زماهنم يف قولو سبحانو ( اي
ً
ضٍلتي يك ٍم ىعلىى العا٤بْب ) .
ىك فى َّ
ت ىعلىٍي يك ٍم ىكأ ٌ
بُب إسرائيل اذكركا ن ٍع ىم ًٍب الٍب أىنٍػ ىع ٍم ي
( برساالِت ) الٍب ال أجعلها ،كال أخص هبا إال أفضل ا٣بلق.

( وبكالمي ) إايؾ من غّب كاسطة  ،كىذه فضيلة اختص هبا موسى الكليم ،كعرؼ هبا من بْب إخوانو من ا٤برسلْب .
ك ) من النعم  ،كخذ ما آتيتك من األمر كالنهي ابنشراح صدر ،كتلقو ابلقبوؿ كاالنقياد .
( فَ ُخ ْذ َما آتَػ ْيػتُ َ
( وُكن ِمن َّ ِ
ين ) هلل على ما خصك كفضلك.
الشاك ِر َ
َ َّ

 يف ىذا فضل الشكر كمنزلة الشاكرين .
كالشكر  :ىو القياـ بطاعة ا٤بنعم اعَبافان ابلقلب  ،كثناء ابللساف  ،كطاعة ابألركاف .
ابلقلب  ،قاؿ تعاذل (كما بً يكم ًمن نًعم وة فى ًمن ًَّ
اّلل ) .
ىى ٍ ٍ ٍ ى ى
ً ً
ث).
ك فى ىح ًٌد ٍ
كابللساف  ،قاؿ تعاذل ( ىكأ َّىما بًن ٍع ىمة ىربًٌ ى
آؿ داكد ش ٍكران كقىلً ً ً ً
ور )  ،كحديث الباب .
م َّ
الش يك ي
يل م ٍن عبىاد ى
كاب١بوارح  ،قاؿ تعاذل ( ٍاع ىمليوا ى ى ي ى ي ى ه
كيف ذلك يقوؿ الشاعر :
يدم كلساين كالضمّب احملجبا
أفادتكم النعماءي مِب ثبلثةن
فنعمة العْب  :أف ال ينظر هبا إال فيما يرضي هللا  ،كشكر نعمة اليد أف ال يبطش هبا إال فيما يرضي هللا  ،كشكر نعمة ً
الرجل أف
ال ٲبشي هبا إال فيما يرضي هللا  ،كشكر نعمة ا٤باؿ  :أف ال يستعْب بو كيصرفو إال فيما يرضي هللا .
 كيف ٙبقيق الشكر ؟
أوالً  :سؤاؿ هللا ذلك .

ت ىعلى َّي ) .
كما قاؿ تعاذل عن سليماف  ( :ىكقى ى
ب أ ٍىكًز ٍع ًِب أى ٍف أى ٍش يكىر نً ٍع ىمتى ى
ك الًٍَّب أىنٍػ ىع ٍم ى
اؿ ىر ًٌ
كقاؿ ٤ بعاذ ( :اي معاذ  ،ال تدعن دبر كل صبلة أف تقوؿ  :اللهم أعِب على ذكرؾ كشكرؾ كحسن عبادتك)  .ركاه أبو داكد

اثنياً  :أف يعلم اإلنساف أف النعم إذا شكرت قرت كزادت .
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يدنَّ يك ٍم ) .
(كإً ٍذ ىأتىذَّ ىف ىربُّ يك ٍم لىئً ٍن ىش ىكٍريٍُت ىألى ًز ى
قاؿ تعاذل  :ى

اثلثاً  :أف يعلم اإلنساف أف هللا سيسألو يوـ القيامة عن شكر نعمو .
(مثَّ لىتي ٍسأىلي َّن يىػ ٍوىمئً وذ ىع ًن النَّعًي ًم) .
قاؿ تعاذل  :ي

قاؿ ابن كثري  :أم مث لتسألن عن شكر ما أنعم هللا بو عليكم من الصحة كاألمن كالرزؽ كغّب ذلك  ،ما ذا قابلتم بو نعمو من
شكر كعبادة .
رابعاً  :أف ينظر إذل من ىو دكنو يف أمور الدنيا  ،فإذا فعل ذلك استعظم ما أعطاه هللا .

قاؿ  ( : انظركا إذل من ىو أسفل منكم كال تنظركا إذل من ىو فوقكم  ،فإنو أجدر أف ال تزدركا نعمة هللا عليكم ) .
الشكر يكوف من هللا لعبده كمن العبد لربو .
ً
ًً
ؼ ٍاآل ً
فشكر العبد لربو كقولو تعاذل (كلىىق ٍد آتىػيػنىا ليٍقما ىف ًٍ
ايت لًىق ٍووـ يى ٍش يكيرك ىف ) .
صًٌر ي
ٍمةى أ ًىف ا ٍش يكٍر َّّلل )  .كقولو تعاذل ( ىك ىذل ى
ك ني ى
ا٢بك ى
ٍ ى
ى
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 .
ٔ -ينبغي ٤بن أنٍعًم عليو بنعمة أف يقوـ بشكرىا  ،لتزيد كتثبت .
ٍ
اح ِمن ُك ِل َ ي ٍء مو ِعََّةً وتَػ ْف ِ
سنِ َها َسأُ ِري ُك ْم َد َار
ك ََي ُ
ص ًيال لِ ُك ِّل َ ْيء فَ ُخ ْذ َىا بِ ُق َّوةٍ َوأْ ُم ْر قَػ ْوَم َ
ْخ ُذوا ِ ْ
( َوَكتَػ ْبػنَا لَوُ ِِف ْاألَل َْو ِ ْ ّ ْ َ ْ
َ
َح َ
ِِ
ني (٘ٗٔ) ) .
الْ َفاسق َ
[ األعراؼ . ] ُْٓ :
-----------اح ِم ْن ُك ِّل َ ْي ٍء ) أم  :ما ٰبتاج إليو موسى كقومو يف دينهم من ا٢ببلؿ كا٢براـ كاحملاسن كا٤بقابح.
( َوَكتَػ ْبػنَا لَوُ ِِف ْاألَل َْو ِ
 كا٤براد ابأللواح كما قاؿ ابن عباس -ألواح التوراة ،كاختلف يف عددىا فقيل :سبعة ألواح كقيل عشرة ألواح كقيل أكثر من
ذلك .كما اختلف يف شأهنا فقيل كانت من سدر ا١بنة ،كقيل كانت من زبرجد أك زمرد  ...إخل.
كالذم نراه تفويض معرفة ذلك إذل هللا -تعاذل -ألنو دل يرد نص صحيح عن رسوؿ هللا  يف عددىا أك كيفيتها.
 قاؿ ابن كثري  :كقيل :األلواح أعطيها موسى قبل التوراة ،فاهلل أعلم .كعلى كل تقدير كانت (ٓ) كالتعويض لو عما سأؿ
من الرؤية كمنع منو ،كهللا أعلم.
( َّمو ِعََّةً وتَػ ْف ِ
صيالً لّ ُك ِّل َ ْي ٍء ) فهو كالبياف للجملة الٍب قدمها بقولو ( ًمن يك ًٌل ىش ٍي وء ) كذلك ألنو تعاذل قسمو إذل ضربْب :
ْ
َ
ً
ً
أحدٮبا ( َّم ٍوعظىةن ) كاآلخر ( تىػ ٍفصيبلن ) ٤با ٯبب أف يعلم من األحكاـ  ،فيدخل يف ا٤بوعظة كل ما ذكره هللا تعاذل من األمور الٍب
توجب الرغبة يف الطاعة كالنفرة عن ا٤بعصية  ،كذلك بذكر الوعد كالوعيد  ،ك٤با قرر ذلك أكالن أتبعو بشرح أقساـ األحكاـ كتفصيل
ا٢ببلؿ كا٢براـ  ،فقاؿ ( كتىػ ٍف ً
صيبلن لٌ يك ٌل ىش ٍيء ) .
ى

 كا٤بعُب :ككتبنا ٤بوسى يف ألواح التوراة من كل شيء ٰبتاجوف إليو من ا٢ببلؿ كا٢براـ ،كاحملاسن كالقبائح  ،ليكوف ذلك
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موعظة ٥بم من شأهنا أف تؤثر يف قلوهبم ترغيبان كترىيبان كما كتبنا لو يف تلك األلواح تفصيل كل شيء يتعلق أبمر ىذه الرسالة
ا٤بوسوية.
( فَ ُخ ْذ َىا بُِق َّوةٍ ) أم بعزٲبة قوية كنية صادقة  ،كٔبد كمواظبة عليها .
 كالضمّب يف قولو تعاذل ( فى يخ ٍذىا بًيق َّوةو ) يعود إذل األلواح  ،كقلنا لو خذىا بقوة؛ أم ٔبد كحزـ ،كصرب كجلد ،ألنو قد
أرسل إذل قوـ طاؿ عليهم األمد كىم يف الذؿ كاالستعباد ،فإذا دل يكن ا٤بتورل إلرشادىم كإذل ما فيو ىدايتهم ذا قوة كصرب
كيقْب ،فإنو قد يعجز عن تربيتهم .كيفشل يف تنفيذ أمر هللا فيهم.
ً
َح ِ
ك ََي ُ ِ
ىح ىسنىوي ) .
( َوأْ ُم ْر قَػ ْوَم َ
ىح ىس ىن ىمآ أين ًزىؿ إًلىٍي يكم ٌمن َّربًٌ يك ٍم ) كقاؿ ( فىػيىػتَّبً يعو ىف أ ٍ
سن َها ) نظّبه ( كاتبعوا أ ٍ
ْخ ُذوا ْ َ
أحسن من االقتصاص.
الع ٍف يو
كى
ي
كالصرب أحسن من االنتصار.
ِِ
ني ) أم :سأريكم عاقبة من خالف أمرل ،كخرج عن طاعٍب ،كيف يصّب إذل ا٥ببلؾ كالدمار ،فتلك سنٍب
( َسأُ ِري ُك ْم َد َار الْ َفاسق َ
الٍب ال تتغّب كال تتبدؿ.
ًً
ً
ْب كما يقوؿ القائل ٤بن ٱباطبو :سأريك غدا ما يصّب إليو حاؿ من خالفِب على
دار الٍفاسق ى
 قاؿ ابن كثري :كإ٭با قاؿ ىسأيري يك ٍم ى
كجو التهديد كالوعيد ٤بن عصاه كخالف أمره .
وقيل  :ا٤براد بدار الفاسقْب دار فرعوف كقومو كىي مصر ،كيف أقفرت منهم كدمركا لفسقهم لتعتربكا فبل تفسقوا مثل فسقهم
فيصيبكم ما أصاهبم.
وقيل  :ا٤براد هبا منازؿ عاد كٜبود كاألقواـ الذين ىلكوا بسبب كفرىم.
وقيل  :ا٤براد هبا أرض الشاـ الٍب كاف يسكنها ا١بباركف  ،فإهنم دل يدخلوىا إال بعد أربعْب سنة من خركجهم من مصر على يد
يوشع بن نوف.
كاألرجح الرأم األكؿ  ،كهللا أعلم .
 قاؿ ابن اجلوزي  :فيها أربعة أقواؿ.
أحدىا  :أهنا جهنم  ،قالو ا٢بسن  ،ك٦باىد.

والثاين  :اهنا دار فرعوف كقومو  ،كىي مصر  ،قالو عطية العويف.
والثالث  :أهنا منازؿ من ىلك من ا١ببابرة كالعمالقة  ،يريهم إايىا عند دخو٥بم الشاـ  ،قالو قتادة.
والرابع  :أهنا مصارع الفاسقْب  ،قالو السدم.
كمعُب الكبلـ  :سأي ًريكم عاقبة من خالف أمرم  ،كىذا هتديد للمخالف  ،كٙبذير للموافق .

الفوائد :
ُ-أف هللا كتب يف التوراة كل ما ٰبتاجو الناس يف دينهم كدنياىم .
ِ-ينبغي على اإلنساف أف أيخذ األمر كالطاعة ٔبد كحزـ كقوة  ،كيف ا٢بديث ( ا٤بؤمن القوم خّب كأحب إذل هللا من ا٤بؤمن
الضعيف ) .
ّ-ا٢بث على األخذ أبفضل الشرائع من عفو كصفح .
ْ -هتديد للفاسقْب ا٤بكذبْب ابهلل كبرسولو .
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الر ْ ِد َال يػت ِ
ٍ
ِ
ؼ َع ْن آايِِت الَّ ِذين يَػتَ َكبَّػرو َف ِِف ْاأل َْر ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
َص ِر ُ
يل ُّ
َّخ ُذوهُ
( َسأ ْ
َ
َ َ َ
ُ
ض بغَ ِْري ا ْحلَ ِّق َوإ ْف يَػ َرْوا ُك َّل آيَة َال يُػ ْؤمنُوا هبَا َوإ ْف يَػ َرْوا َسب َ
ِِ
سبِ ًيال وإِ ْف يػروا سبِيل الْغَ ِي يػت ِ
ني (. ) )ٔٗٙ
َّخ ُذوهُ َسبِ ًيال َذلِ َ
ك َِنَّػ ُه ْم َك َّذبُوا ِِب َايتِنَا َوَكانُوا َع ْنػ َها غَافل َ
َ َ ََ ْ َ َ ّ َ
[ األعراؼ . ] ُْٔ :
-----------ؼ َعن ِ َّ ِ
ين يَػتَ َكبَّػ ُرو َف ِِف ْاأل َْر ِ
ض بِغَ ِْري ا ْحلَِّق ) أم :سأمنع فهم ا٢بجج كاألدلة على عظمٍب كشريعٍب كأحكامي
( َسأ ْ
َص ِر ُ ْ
آايِتَ الذ َ

قلوب ا٤بتكربين عن طاعٍب ،كيتكربكف على الناس بغّب حق ،أم :كما استكربكا بغّب حق أذ٥بم هللا اب١بهل ،كما قاؿ تعاذل( :
كنػي ىقلًٌ ً
اّللي قيػليوبىػ يه ٍم ) .
غ َّ
ص ىاريى ٍم ىك ىما ىدلٍ يػي ٍؤًمنيوا بًًو أىَّكىؿ ىمَّرةو ) كقاؿ تعاذل ( فىػلى َّما ىزا يغوا أ ىىزا ى
ب أىفٍئ ىدتىػ يه ٍم ىكأىبٍ ى
ى ي
قاؿ بعض السلف :ال يناؿ العلم حيي كال مستكرب.
كقاؿ آخر :من دل يصرب على ذؿ التعلم ساعة ،بقي يف ذؿ ا١بهل أبدا.
ؼ عن ً َّ ً
األر ً
ا٢بى ًٌق ) قاؿ :أنزع عنهم فهم القرآف ،كأصرفهم
ض بًغىًٍّب ٍ
كقاؿ سفياف بن يعيىينة يف قولو ( ىسأ ٍ
ين يىػتى ىكبَّػيرك ىف ًيف ٍ
ىص ًر ي ى ٍ ى
آاييتى الذ ى
عن آاييت.
قاؿ ابن جرير :كىذا يدؿ على أف ىذا خطاب ٥بذه األمة .
قلت :ليس ىذا ببلزـ؛ ألف ابن عيينة إ٭با أراد أف ىذا مطرد يف حق كل أمة ،كال فرؽ بْب أحد كأحد يف ىذا  ( .ابن كثّب ) .
ؼ عن ً َّ ً
ين  ) ..يف ىذه اآلية قوالف.
 قاؿ ابن اجلوزي  :قولو تعاذل ( ىسأ ٍ
ىص ًر ي ى ٍ ى
آاييتى الذ ى
أحدعلا  :أهنا خاصة ألىل مصر فيما رأكا من اآلايت.
والثاين  :أهنا عامة  ،كىو أصح.

 قاؿ الشوكاين  :كاختلف يف تفسّب اآلايت :
فقيل  :ىي ا٤بعجزات.
وقيل  :الكتب ا٤بنزلة.

وقيل  :ىي خلق السموات كاألرض  ،كصرفهم عنها أف ال يعتربكا هبا.
كال مانع من ٞبل اآلايت على ٝبيع ذلك ٞبل الصرؼ على ٝبيع ا٤بعاين ا٤بذكورة.
ً
ً َّ ً
ٍ
ِ ِ
ِ
ك ال يػي ٍؤًمنيو ىف ىكلىٍو ىجاءىتٍػ يه ٍم يك ُّل آيىوة ىح ٌَّب يىػىريكا
َّت ىعلىٍي ًه ٍم ىكل ىمةي ىربًٌ ى
ين ىحق ٍ
( َوإ ْف يَػ َرْوا ُك َّل آيَة ال يُػ ْؤمنُوا هبا )كما قاؿ تعاذل ( إ َّف الذ ى
اب األلً ىيم ) .
الٍ ىع ىذ ى
لفساد قلوهبم ،كحسدىم لغّبىم على ما آاته هللا من فضلو ،كتكربىم على الناس.
الر ْ ِد ال يػت ِ
ِ
ِ
َّخ ُذوهُ َسبِيالً ) أم :كإف ظهر ٥بم سبيل الرشد ،أم :طريق النجاة ال يسلكوىا .
يل ُّ
َ
( َوإ ْف يَػ َرْوا َسب َ
( وإِ ْف يػروا سبِيل الْغَ ِي يػت ِ
َّخ ُذوهُ َسبِ ًيال ) أم  :كإف ظهر ٥بم طريق ا٥ببلؾ كالضبلؿ يتخذكه سبيبلن .
َ ََ ْ َ َ ّ َ
ك َِنَّػ ُه ْم َك َّذبُوا ِِب َايتِنَا ) أم :كذبت هبا قلوهبم .
( ذَلِ َ
ِِ
ني ) أم :ال يعلموف شيئنا ٩با فيها.
( َوَكانُوا َع ْنػ َها غَافل َ

 يف ىذه اآلية خطر التكرب كأنو سبب للطبع على القلب .
فالكرب كاف أحد أىم العوائق الٍب عاك منها الرسل كاألنبياء كالدعاة يف دعوهتم.
ٍ
فهذا نوح  يشتكي إذل ربو كمواله من جفاء قومو كذكم قرابتو كتكربىم فيقوؿ كما أخرب عنو هللا -سبحانو كتعاذل ( ىكإًًٌين
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ًً
ً ً
ً
استًكٍبىاران ) .
استى ٍكبىػيركا ٍ
ىصُّركا ىك ٍ
ىصابً ىع يه ٍم ًيف آ ىذاهن ٍم ىك ٍ
استىػ ٍغ ىش ٍوا ثيىابػى يه ٍم ىكأ ى
يكلَّ ىما ىد ىع ٍوتيػ يه ٍم لتىػ ٍغفىر ى٥بيٍم ىج ىعليوا أ ى
كما ٱبرب ا٤بوذل -جل كعبل -عن حاؿ قوـ صاحل -عليو السبلـ -كقومو حْب آمنت طائفة منهم أعرضت طائفة بدافع االستكبار
ىف ص ً
اؿ الٍم ىؤلي الَّ ًذين است ٍكبػركا ًمن قىػوًم ًو لًلَّ ًذين است ٍ ً ً
ً
ا٢بنا يم ٍر ىس هل ًم ٍن
ى ٍي
ضع يفوا ل ىم ٍن ىآم ىن مٍنػ يه ٍم أىتىػ ٍعلى يمو ىف أ َّ ى
ى ٍ ى ىي ٍ ٍ
كالتعارل ،قاؿ سبحانو كتعاذل ( قى ى ى
ربًًو قىاليوا إً َّان ًٗبا أيرًسل بًًو مؤًمنو ىف (ٕٓ) قى ى َّ ً
استى ٍكبىػيركا إً َّان ًابلَّ ًذم ىآمٍنػتي ٍم بًًو ىكافًيرك ىف (ٕٔ) فىػ ىع ىقيركا النَّاقىةى ىك ىعتىػ ٍوا ىع ٍن أ ٍىم ًر ىرٌهبًً ٍم
ى ٍ ى يٍ ي
ين ٍ
ىٌ
اؿ الذ ى
كقىاليوا اي ً ً ً ً
ت ًم ىن الٍ يمٍر ىسلًْب ) .
صال يح ائٍتنىا ٗبىا تىع يد ىان إً ٍف يكٍن ى
ى ى ى
ً
ً
ً
ً
ً
َّك ىاي يش ىعٍي َّ
َّ
ين
كما عاك منو شعيب  من قومو ،كما قاؿ سبحانو كتعاذل ( قى ى
استى ٍكبىػيركا م ٍن قىػ ٍومو لىني ٍخ ًر ىجن ى
ين ٍ
ب ىكالذ ى
اؿ الٍ ىم ىؤلي الذ ى
ي
آمنيوا مع ى ً ً
اؿ أ ىىكلىٍو يكنَّا ىكا ًرًىْب ) .
ود َّف ًيف ًملَّتًنىا قى ى
ك م ٍن قىػٍريىتنىا أ ٍىك لىتىػ يع ي
ى ىى
سر إعراض فرعوف عن االستجابة لداعي ا٢بق ،كأنو الكرب كاالستعبلء ،فقاؿ كما حكى عنو هللا سبحانو
كما أدرؾ موسى ٌ 
ا٢بً ىساب ) .
ت بًىرًٌيب ىكىربًٌ يك ٍم ًم ٍن يك ًٌل يمتى ىكًٌورب ىال يػي ٍؤًم ين بًيىػ ٍوًـ ٍ
كتعاذل ( إًًٌين يع ٍذ ي
كما يكشف القرآف الكرمي للحبيب ا٤بصطفى  السر كراء إعراض بعض ا٤بعرضْب من قومو كغّبىم  ،كأف الدافع كراء ذلك ىو
الكرب على اتباع ا٢بق كاالحتقار ٤بن جاء بو .
اف أ ىىاتىم إً ٍف ًيف صدكًرًىم إًَّال كًبػر ما ىم بًبالًغً ًيو فى ً ً
فقاؿ سبحانو كتعاذل ( إً َّف الَّ ًذين يٯب ًادليو ىف ًيف ً
اّللً بًغى ًّب سٍلطى و
استىع ٍذ ًاب َّّلل إًنَّوي
ٍ
ى ى
ٍه ى ي ٍ ى
آايت َّ ٍ ي
ى
يي ٍ
يٍ
الس ًميع الٍب ً
صّب ) .
يى ىو َّ ي ى
كمن ىنا يتضح سر خطورة الكرب كشدة ٙبذير نصوص الكتاب كالسنة منو ،ككصفو أبنو ند لئلٲباف ،كقسيم لو ،ال ٯبتمع معو يف
قلب كاحد ،قاؿ هللا سبحانو كتعاذل ( إًَّ٭بىا يػؤًمن ًَبايتًنىا الَّ ًذ ً ً ً
ً ً ًً
ً
ٍربكف )
يٍ ي ى
ى
ين إذىا ذي ٌكيركا هبىا ىخُّركا يس َّج ندا ىك ىسبَّ يحوا ٕبى ٍمد ىرٌهب ٍم ىكيى ٍم ىال يى ٍستىك ي

 كالكرب حراـ كمن كبائر الذنوب  ،فهو :
أوالً  :من صفات أىل النار .

قاؿ  ( أال أخربكم أبىل النار ؟ كل عتل جواظ مستكرب ) ركاه مسلم .
كقاؿ  ( احتجت ا١بنة كالنار  ،فقالت النار  :يدخلِب ا١بباركف كا٤بتكربكف ) ركاه مسلم .

اثنياً  :ال يدخل ا١بنة .

قاؿ  ( ال يدخل ا١بنة من كاف يف قلبو مثقاؿ ذرة من كرب ) .
كقاؿ  ( العظمة إزارم كالكربايء ردائي فمن انزعِب كاحدان منهما ألقيتو يف جهنم كال أابرل ) ركاه مسلم .

اثلثاً  :عقوبتهم يطأىم الناس يوـ القيامة .
قاؿ  ( ا٤بتكربكف ٰبشركف يوـ القيامة أمثاؿ الذر يطأىم الناس أبقدامهم ) ركاه مسلم .
رابعاً  :ال ٰبب هللا ا٤بستكرب .

قاؿ تعاذل ( إنو ال ٰبب ا٤بستكربين ) .

خامساً  :ال ينظر هللا للمتكرب يف إزاره .

قاؿ  ( ال ينظر هللا إذل رجل ٯبر إزاره بطران ) متفق عليو .

ٰبذر ابنوي من الكرب
 لقما يف ي
ش ًيف ٍاأل ٍىر ً
َّاس ىكىال ٛبىٍ ً
َّؾ لًلن ً
ب يك َّل ٨بيٍتى واؿ فى يخور ) .
ض ىمىر نحا إً َّف َّ
ص ٌعًٍر ىخد ى
اّللى ىال يًٰب ُّ
قاؿ تعاذل ( ىكىال تي ى
اّلل ىكتيػ ٍع ًرض ىعٍنػ يه ٍم بًىو ٍج ًهك إً ىذا ىكلَّ يموؾ  ...ىكقىػ ٍولو " ىكىال ٛبىٍ ً
ص ٌعًر ىخ ٌدؾ لًلن ً
ش
َّاس " يىػ يقوؿ ىال تىػتى ىك َّرب فىػتى ٍحتى ًقر ًعبىاد َّ
ابن كث وّب  :ىكىال تي ى
قاؿ ي
ً
اؿ" إً َّف َّ ً
ىم
اّلل ىكً٥بىىذا قى ى
ك يػيٍبغًضك َّ
ىم يخيى ىبلء يمتى ىكًٌنربا ىجبَّ نارا ىعنً ن
يدا ىال تىػ ٍف ىعل ذىل ى
ب يك ٌل ٨بيٍتىاؿ فى يخور " أ ٍ
ًيف ٍاأل ٍىرض ىمىر نحا "  .أ ٍ
اّلل ىال يٰب ٌ
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اذل " ىكىال ٛبىٍ ً
ا١بًبىاؿ طي نوال "
ش ًيف ٍاأل ٍىرض ىمىر نحا إًنَّك لى ٍن ىٚبٍ ًرؽ ٍاأل ٍىرض ىكلى ٍن تىػٍبػليغ ٍ
ىم ىعلىى ىغ ٍّبه ىكقى ى
اؿ تىػ ىع ى
٨بيٍتىاؿ يم ٍع ىجب ًيف نىػ ٍفسو فى يخور أ ٍ
.ا.ىػ .
ً
كقاؿ ابن العريب  ( :كىال تي ً
يد أىقٍبًل علىي ًهم متىػو ً
ً
اض نعا  ،يم ٍؤنً نسا يم ٍستىأٍنً نسا  ،ىكإًذىا ىح َّدثىك
ى ى
ي
ص ٌعٍر ىخدَّؾ ) يىػ ٍع ًِب ىال يٛبٍلوي ىعٍنػ يه ٍم تى ىكبُّػنرا  ،يير ي ٍ ى ٍ ٍ ي ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
اّللي ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم
ك ىكا ىف يىػ ٍف ىع يل ىر يس ي
صلَّى َّ
وؿ َّ
ىص ًغ إلىٍيو  ،ىح ٌَّب ييكٍم ىل ىحديثىوي  ،ىكىك ىذل ى
ىح يد يى ٍم فىأ ٍ
اّلل ى
أى

 ماذا حدث لقارك ىف ا٤بتكرب؟
ظ * كقى ى َّ ً
قاؿ تعاذل  ( :فىخرج علىى قىػوًم ًو ًيف ًزينتً ًو قى ى َّ ً
ً
و
ً
ً
ا٢بىيىاةى ُّ
ين
يدك ىف ٍ
ين ييًر ي
ى
الدنٍػيىا ىاي لىٍي ى
ىى ى ى ٍ
اؿ الذ ى
ت لىنىا مثٍ ىل ىما أيكيتى قى يارك يف إنَّوي لى يذك ىح ٌ ى
اؿ الذ ى
اّللً خيػر لًمن آمن كع ًمل ً
ً
ً
ض فى ىما ىكا ىف لىوي ًم ٍن فًئى وة
َّاىا إًَّال َّ
صا٢بنا ىكىال يػيلىق ى
الصابًيرك ىف * فى ىخ ىس ٍفنىا بًو ىكبً ىدا ًرهً ٍاأل ٍىر ى
اب َّ ى ٍ ه ى ٍ ى ى ى ى ى ى
أيكتيوا الٍعٍل ىم ىكيٍػلى يك ٍم ثػى ىو ي
اّللً كما ىكا ىف ًمن الٍمٍنػتى ً
ً ً
ص ًرين ) .
يىػٍن ي
صيركنىوي م ٍن يدكف َّ ى ى
ى ي
ً
و ً
ً
اّللي بًًو فىػ يه ىو يىػتى ىجٍل ىج يل إً ىذل
وؿ  :قى ى
ىع ٍن أًىيب يىىريٍػىرىة يىػ يق ي
ف َّ
َّيب ( بىػٍيػنى ىما ىر يج هل ٲبىٍشي ًيف يحلَّة تيػ ٍعجبيوي نىػ ٍف يسوي يمىر ٌج هل يٝبَّتىوي ؛ إً ٍذ ىخ ىس ى
اؿ النً ُّ
يىػ ٍوًـ الٍ ًقيى ىامة ) متفق عليو .
الناس  .فمن مظى ً
اؿ ًيف الٍ ىم ٍش ًي  :ىكيى ىو يىػ ٍع ًِب التَّػبى ٍختيػر ىكالتػ ى ً
اللباس كالتفاخر على ً
فهذه عقوبةي الك ًرب يف الثر ًاء ك ً
ارل ًيف
اى ًر الٍ ًك ًٍرب ًاال ٍختًيى ي
ى
ى
َّع ى
ات الٍ ىف ً
السيَّار ً
ً
اؿ ًابللًٌب ً ً
ً ً
ً ً
ً
اخ ًر ي يكو يف أىيٍ ن ً
اخىرةً .
الٍم ٍشيىة ىكىك ىما يى يكو يف اال ٍختيى ي ى
اس الٍ ىف ى
ضا ب يفير ًش الٍبيػييوت  ،ىكبًيريكوب َّ ى
اؿ لًص ً
ً
ىعُّز نػى ىفنرا ).
ك٩با
احبً ًو ىكيى ىو يٰبىا ًكيرهي أ ىىان أى ٍكثىػير ًمٍن ى
ك ىم ناال ىكأ ى
يدخل ٙبت ىذه اآلية قولوي تعاذل ( ىكىكا ىف لىوي ىٜبىهر فىػ ىق ى ى
ي
اؿ قىػتادة  :تًٍلك كاى َّّلل أيمنًية الٍ ىف ً
اجر ىكثٍػىرة الٍ ىماؿ ىك ًعَّزة النَّػ ىفر .
قى ى ى ى
ى ى ٍى
 من أقواؿ السلف :
قاؿ مسركؽ  :كفى اب٤برء جهبلن أف يعجب بعملو .
كقاؿ بعضهم  :إذا رأيت الرجل ١بوجان ٩باراين معجبان برأيو فقد ٛبت خسارتو .
كعن دمحم بن علي قاؿ  :ما دخل قلب امر وئ من الكرب شيء إال نقص من عقلو مقدار ذلك .
إرل من أف أبيت قائمان كأصبح معجبان .
قاؿ مطرؼ بن عبد هللا  :ألف أبيت انئمان كأصبح انئمان أحب ٌ
قاؿ الذىيب  :ال أفلح كهللا من زكى نفسو أك أعجبتو .
قاؿ أبو سليماف الداراين  :من رأل لنفسو قيمة دل يذؽ حبلكة ا٣بدمة .
قاؿ أبو بكر  :ال ٰبقرف أح هد أحدان من ا٤بسلمْب  ،فإف صغّب ا٤بسلمْب عند هللا كبّب .
كقاؿ األحنف بن قيس  :ما تكرب أحد إال من ذلة ٯبدىا يف نفسو .
كقاؿ مالك بن دينار  :كيف يتكرب من أكلو نطفة ً
مذ ىرة  ،كآخره جيفة قى ًذ ىرة  ،كىو فيما بْب ذلك حامل ىع ًذرة .
كقاؿ حاُت األصم  :أصل ا٤بصيبة ثبلثة أشياء  :الكرب  ،كا٢برص  ،كا٢بسد .
ً
كمأكوؿ الَب ً
اي ابن الَب ً
كمشركب
مأكوؿ
أقصٍر فإنك
اب
ه
ى
اب غدان
ي
ى
كقاؿ عمر بن عبد العزيز  :إنو ليمنعِب من كثّب من الكبلـ ٨بافة ا٤بباىاة .
 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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كما فعلت األقواـ ا٤بكذبة مع رسلها ،فَبفعت عن االنقياد ٥بم كما حكى هللا عنهم (أنؤمن لبشرين مثلنا) كقاؿ تعاذل عنهم (إف
أنتم إال بشر مثلنا) .
وىذا الكرب قريب من األكؿ  ،كإف كاف دكنو .
الثالث  :التكرب على العباد .
كذلك أبف يستعظم نفسو كيستحقر غّبه .
كىذا دكف األكؿ كالثاين بكثّب  ،لكنو عظيم ألمرين :
أ -أف الكرب كالعز كالعظمة ال تليق إال اب٤بلك القادر  ،فأما العبد الضعيف ا٤بملوؾ العاجز ال يليق بو إال الذؿ هلل كاالنكسار .
ب -أنو يدعو إذل ٨بالفة هللا يف أكامره  ،ألف ا٤بتكرب إذا ٠بع ا٢بق من عباد هللا استنكف عن قبولو .
الفوائد :
ُ -ذـ التكرب  ،كأنو سبب ٤بنع العبد من فهم آايت هللا كاالعتبار هبا .
ِ -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 .
( والَّ ِذين َك َّذبوا ِِبايتِنا ولِ ِ
ت أَ ْعما ُذلُ ْم َى ْل ُْغل َزْو َف إِالَّ ما كانُوا يَػ ْع َملُو َف (. ) )ٔٗٚ
قاء ْاآل ِخ َرةِ َحبِطَ ْ
َ َ ُ
َ
[ األعراؼ . ] ُْٕ :
-----------َّ ِ
ين َك َّذبُوا ِِب َايتِنَا ) فلم يؤمنوا هبا .
( َوالذ َ
 كآايت هللا كونية كشرعية :
اآلية الكونية القدرية  ( .فهي ٩با نشاىده ٩با ال يستطيع البشر أف ٱبلقوا مثلها ) .
كىي ما نصبو هللا ( جل كعبل ) ليدؿ بو خلقو على أنو الواحد األحد ا٤بستحق للعبادة  ،كالشمس كالسماء كاألرض ك٫بوىا ،
ككل ما يف الكوف من ٨بلوقات هللا شاىد بكماؿ هللا كقدرتو كعزتو كأنو ا٤بستحق للعبادة .
ض كاختً ً
قاؿ تعاذل ( إ َّف ًيف خٍل ًق َّ ً
ًً
بلؼ اللٍَّي ًل كالنػ ى ً
ً َّ ً ً
اّللي ًم ىن
َّاس ىكىما أىنٍػىزىؿ َّ
الس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ً ى ٍ
ى
ى
َّهار ىكالٍ يفٍلك ال ًٍب ىٍ٘برم يف الٍبى ٍحر ٗبىا يىػٍنػ ىف يع الن ى
ً
و
السم ًاء ًمن م واء فىأىحيا بًًو ٍاألىرض بػع ىد موًهتىا كب َّ ً ً
ص ًر ً
السح ً
يف ًٌ
الس ىماء ىك ٍاأل ٍىر ً
ض
ْب َّ
اب الٍ يم ىس َّخ ًر بىػ ٍ ى
ث ف ىيها م ٍن يك ًٌل ىدابَّة ىكتى ٍ
الرىاي ًح ىك َّ ى
ٍى
ٍ ى ى ٍ ى ٍ ىى
َّ ى ٍ ى
ىآل و
ايت لًىق ٍووـ يىػ ٍع ًقليو ىف ) أم  :لعبلمات كاضحة جازمة قاطعة أبف من خلقها ىو رب ىذا الكوف  ،كىو ا٤بعبود كحده .
 الكفر ابآلايت الكونية يكوف أبمور  :أف ٯبحد أف ا٣بالق سبحانو خلقها فيدعي أف الذم خلقها  ،أك أف يعتقد أف لو
شريكان يف خلقو  ،أك أف لو معينان يف خلقو .
اآلايت الشرعية الدينية  ،كآايت ىذا القرآف العظيم  ( .ال يستطيع البشر أف أيتوا ٗبثلو ) .
ً
ت ًَّ
ً
ً
كمنو قولو تعاذل (رسوالن يػٍتػليو علىي يكم آاي ً
آايتًًو ) .
اّلل ) كقولو تعاذل ( يى ىو الَّذم بىػ ىع ى
ث ًيف ٍاأل ٌيميًٌ ى
ْب ىر يسوالن مٍنػ يه ٍم يىػٍتػليو ىعلىٍي ًه ٍم ى
ىي ى ىٍ ٍ ى
ك٠بيت آايت ٝ ،بع آية  ،ألهنا عبلمة على صدؽ من جاء هبا .
كالكفر ابآلايت الشرعية إما ٔبحودىا ،أك بتكذيبها ،أك ابالستكبار كالعناد  ،كما قالوا عن القرآف :إنو سحر ،كأساطّب األكلْب .
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( ولَِق ِاء ِ
اآلخ َرةِ ) فلم يؤمنوا ابآلخرة .
َ
ت أَ ْع َما ُذلُ ْم ) أم :من فعل منهم ذلك كاستمر عليو إذل ا٤بمات ،حبط عملو.
( َحبِطَ ْ
ِ
شرا فشر ،ككما تدين
( َى ْل ُْغل َزْو َف إال َما َكانُوا يَػ ْع َملُو َف ) أم :إ٭با ٪بازيهم ٕبسب أعما٥بم الٍب أسلفوىا ،إف ن
خّبا فخّب كإف ن
تداف.
الفوائد :
ُ -كجوب اإلٲباف َبايت هللا .
ِ-كجوب اإلٲباف ابآلخرة .
ّ -أف من دل يؤمن ابآلخرة فهو كافر ٧ببط عملو .
ْ-أف اإلنساف ٰباسب يوـ القيامة ٕبسب عملو .
الأربعاء  / 23 /رمضان 7341 /هـــ
ٓ -عدؿ هللا تبارؾ كتعاذل .
ِ ِ ِ ِِ ِ
ِ
َّ
س ًدا لَّوُ ُخ َو ٌار أَََلْ يَػ َرْواْ أَنَّوُ الَ يُ َكلِّ ُم ُه ْم َوالَ يَػ ْه ِدي ِه ْم َسبِيالً َّاُتَ ُذوهُ َوَكانُواْ
( واُتَ َذ قَػ ْوُـ ُم َ
وسى من بَػ ْعده م ْن ُحليّ ِه ْم ع َْبالً َج َ
ِ
ضلُّواْ قَالُواْ لَئِن ََّل يػرٓتَْنَا ربُّػنَا ويػغْ ِفر لَنَا لَنَ ُكونَ َّن ِمن ْ ِ
ين ()ٜٔٗ
ني (َ )ٔٗٛولَ َّما ُس ِق َ
ط َِف أَيْ ِدي ِه ْم َوَرأ َْواْ أَنَّػ ُه ْم قَ ْد َ
ظَال ِم َ
ْ َْ َ ََ ْ
اخلَاس ِر َ
َ
س أِ
ِ
اؿ بِئْسما َخلَ ْفتُم ِوين ِمن بػ ْع ِدي أ َ ِ
ِ
َخ َذ بَِرأْ ِ
َخ ِيو
وسى إِ َىل قَػ ْوِم ِو غَ ْ
اح َوأ َ
َ
َولَ َّما َر َج َع ُم َ
َعَبلْتُ ْم أ َْم َر َربّ ُك ْم َوأَلْ َقى األلْ َو َ
ُ
ضبَا َف أَس ًفا قَ َ َ َ
ِ ِ
ني (ٓ٘ٔ)
َغلُ ُّرهُ إِلَْي ِو قَ َ
استَ ْ
ادواْ يَػ ْقتُػلُونَِِن فَالَ تُ ْش ِم ْ
ض َع ُف ِوين َوَك ُ
ت ِ َّب األ ْع َداء َوالَ ََتْ َعل ِِْن َم َع الْ َق ْوـ الََّّال ِم َ
اؿ ابْ َن أ َُّـ إِ َّف الْ َق ْوَـ ْ
ب ا ْغ ِفر ِِل وأل ِ
الر ِِ
ني (ٔ٘ٔ) ) .
قَ َ
َنت أ َْر َح ُم َّ
َخي َوأَ ْد ِخلْنَا ِِف َر ْٓتَتِ َ
ك َوأ َ
آت َ
اؿ َر ِّ ْ َ
[ األعراؼ . ] ُُٓ -ُْٖ :
---------------ِ ِ ِ ِِ ِ
ِ
َّ
س ًدا لَّوُ ُخ َو ٌار ) ٱبرب تعاذل عن ضبلؿ من ضل من بِب إسرائيل يف عبادهتم
( واُتَ َذ قَػ ْو ُـ ُم َ
وسى من بَػ ْعده م ْن ُحليّ ِه ْم ع َْبالً َج َ

العجل ،الذم اٚبذه ٥بم السامرم من حلي القبط ،الذم كانوا استعاركه منهم ،فشكل ٥بم منو عجبلن مث ألقى فيو القبضة من
الَباب الٍب أخذىا من أثر فرس جربيل  فصار عجبلن جسدان لو خوار ،ك"ا٣بوار" صوت البقر.
 قولو تعاذل ( كاٚبذ قىػ ٍويـ موسى ًمن بىػ ٍع ًدهً ) أم من بعد انطبلقو إذل ا١ببل ( ًم ٍن يحلًيًٌ ًه ٍم ) الٍب استعاركىا من قوـ فرعوف.
ككانت بنو إسرائيل يف القبط ٗبنزلة أىل ا١بزية يف اإلسبلـ  ،ككاف ٥بم يوـ عيد يتزينوف فيو كيستعّبكف من القبط ا٢بلي فزامن ذلك
عيدىم فاستعادكا ا٢بلي للقبط فلما أخرجهم هللا من مصر كغرؽ فرعوف بقيت تلك ا٢بلي يف أيديهم فاٚبذ السامرم منها عجبلن
ً
٦بسد ال ركح فيو.
كىو كلد البقر ( ع ٍجبلن ىج ىسدان ) ٌ






عجبلن  :العجل كلد البقر .
قولو تعاذل ( ًع ٍجبلن ىج ىس ندا لَّوي يخ ىو هار ) أم  :اٚبذكا عجبلن جسدان إ٥بان معبودان من دكف هللا .
جسدا
قاؿ الشنقيطي  :كقولو ( ًع ٍجبلن ىج ىس ندا لَّوي يخ ىو هار ) مفعوؿ (اٚبذ) الثاين ٧بذكؼ لداللة ا٤بقاـ عليو ،أم :اٚبذكا عجبلن ن
معبودا من دكف هللا .فحذؼ ا٤بفعوؿ الثاين لداللة ا٤بقاـ عليو ،كىذا ىو التحقيق ،كالنكتة يف حذفو :أنو ال ينبغي أف
إ٥بنا ن
مصطنعا إ٥بنا فحذؼ ٥بذه النكتة كما قالو بعضهم.
يػيتىػلى َّف ىظ أبف عجبلن
ن
ككاف ىذا منهم بعد ذىاب موسى ٤بيقات ربو تعاذل ،كأعلمو هللا تعاذل بذلك كىو على الطور ،حيث يقوؿ تعاذل إخباران عن
اؿ فىًإ َّان قى ٍد فىػتػنَّا قىػوم ً ً
م).
نفسو الكرٲبة ( قى ى
الس ًام ًر ُّ
ىضلَّ يه يم َّ
ى ٍى ى
ك م ٍن بىػ ٍعد ىؾ ىكأ ى
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 كقد اختلف ا٤بفسركف يف ىذا العجل :ىل صار ٢بمان كدمان لو خوار ؟ أك استمر على كونو من ذىب  ،إال أنو يدخل فيو
ا٥بواء فيصوت كالبقر؟ على قولْب :
 قاؿ بعض العلماء  :دل تكن تلك الصورة ٢بمان كال دمان  ،كلكن إذا دخلت فيها الريح صوتت كخوار العجل .
كقاؿ بعضهم  :جعل هللا بقدرتو ذلك ا٢بلي ا٤بصوغ جسدان من ٢بم كدـ لظاىر اآلية ( عجبلن جسدان ) كرجحو الشنقيطي .
ً
ً
 قاؿ تعاذل يف سورة طوَّ :
وسى فىػنى ًس ىي ) فنسي موسى أف ىذا إ٥بو،
إف السامرم ٤بٌا اصطنعو ٥بم قاؿ ٥بم ( ىى ىذا إ ى٥بي يك ٍم ىكإلىوي يم ى
كذىب يطلبو يف موضع آخر.
ِ
كرب كل شيء
( أَََلْ يَػ َرْواْ أَنَّوُ الَ يُ َكلّ ُم ُه ْم ) ينكر تعاذل عليهم يف ضبل٥بم ابلعجل ،كذي يىو٥بم عن خالق السماكات كاألرض ٌ
جسدا لو يخ ىوار ال يكلمهم .
كمليكو ،أف عبدكا معو عجبلن ن

 قاؿ السعدي  :كعدـ الكبلـ نقص عظيم  ،فهم أكمل حالة من ىذا ا٢بيواف أك ا١بماد ،الذم ال يتكلم .
 كا٤بعبود ا٢بق ال بد أف يكوف ييكلم ،كمعبود أىل السماكات كاألرض اب٢بق يقوؿ عن كبلـ نفسو ( لٍَّو ىكا ىف الٍبى ٍحير ًم ىد نادا
ً
ً
ً ً ً
ض ًمن ىش ىجرةو
ات ىرًٌيب ىكلىٍو ًجٍئػنىا ٗبًًثٍلً ًو ىم ىد ندا )  ،كيف اآلية األخرل ( ىكلىٍو أىَّ٭بىا ًيف األ ٍىر ً
لٌ ىكل ىمات ىرًٌيب لىنىف ىد الٍبى ٍحير قىػٍب ىل أىف تىن ىف ىد ىكل ىم ي
ى
أىقٍبلىـ كالٍبحر ٲبدُّه ًمن بػع ًدهً سبػعةي أ ٍىٕب ور َّما نىًفد ً
اّللً ) ىذه صفة ا٤بعبود حقِّاٌ ،أما الذم ال يقدر على أف يتكلم
ات َّ
ى ٍ
ت ىكل ىم ي
ه ى ى ٍ ي ىي ي ى ٍ ى ٍ ى ي
كلمة كاحدة فهذا ليس ٗبعبود.
ِ
أعْب بصائرىم ىع ىمى ا١بهل كالضبلؿ .
( َوالَ يَػ ْهدي ِه ْم َسبِيالً ) أم  :كال يرشدىم إذل خّب  ،كلكن ىغطَّى على ي
 قاؿ السعدي  :قولو تعاذل ( ىكال يىػ ٍه ًدي ًه ٍم ىسبًيبل ) أم :ال يد٥بم طريقان دينيان  ،كال ٰبصل ٥بم مصلحة دنيوية  ،ألف من ا٤بتقرر
يف العقوؿ كالفطر ،أف اٚباذ إلو ال يتكلم كال ينفع كال يضر من أبطل الباطل ،كأ٠بج السفو .
ًً
م ) أما
اّللي يىػ ٍه ًدم لًٍل ىح ًٌق أىفى ىمن يىػ ٍه ًدم إً ىذل ٍ
 ا٤بعبود ىو الذم يهدم ،كما قاؿ تعاذل ( قي ًل َّ
ا٢بى ًٌق أ ى
ىح ُّق أىف يػيتػَّبى ىع أ َّىمن الَّ يىه ٌد ى
الذم ال يهدم سبيبلن أم :طري نقا كائننا ما كاف فبل ٲبكن أف يكوف برب كال ٗبعبود ،فلما قرر (جل كعبل) أف ىذا العجل
الذم اٚبذكه إ٥بنا تنتفي عنو الصفات ً
الٍب ٯبب أف تكوف لئللو صرح أبهنم عبدكه كىم ظا٤بوف يف ذلك فقاؿ ( َّاٚبى يذكهي )
ًً
ْب ) ظا٤بْب يف ذلك.
اٚبذكه إ٥بنا ( ىكىكانيواٍ ظىالم ى

 قاؿ هللا تعاذل يف سورة طو ردان عليهم كتقريعان ٥بم كبياانن لفضيحتهم كسخافة عقو٥بم فيما ذىبوا إليو
ً
ً
ضٌران ىكىال نىػ ٍفعان ) أم العجل  ،أفبل يركف أنو ال ٯبيبهم إذا سألوه كال إذا خاطبوه  ،كال
( أىفى ىبل يىػىرٍك ىف أَّىال يىػٍرج يع إًلىٍي ًه ٍم قىػ ٍوالن ىكىال ٲبىٍل ي
ك ى٥بيٍم ى
ٲبلك ٥بم ضران كال نفعان  ،أم يف دنياىم كال يف أخراىم .
كىذا يدؿ على أف ا٤بعبود ال ٲبكن أف يكوف عاجزان .
ً
ً
ً ًً ً ً ً
َّ
َّ
وسى من بىػ ٍعده م ٍن يحليًٌ ًه ٍم ع ٍجبلن ىج ىسدان لَّوي يخ ىو هار أىىدلٍ يىػىرٍكاٍ أىنَّوي الى يي ىكلٌ يم يه ٍم ىكالى يىػ ٍهدي ًه ٍم ىسبًيبلن اٚبى يذكهي
كما قاؿ تعاذل ( ىكاٚبى ىذ قىػ ٍويـ يم ى
ىكىكانيواٍ ظىالً ًمْب ) .
ككما قاؿ إبراىيم ألبيو (إً ٍذ قى ى ً ً
ت ًدل تىػعب يد ما ىال يسمع كىال يػب ً
ً
نك ىشٍيئان ) .
صير ىكىال يػي ٍغ ًِب ىع ى
اؿ ألىبًيو ىاي أىبى ى ٍ ي ى ى ٍ ى ي ى يٍ
اّلل ربُّ يكم لىو الٍمٍل َّ ً
ً
ً ًً ً ً ً ً
وى ٍم ىال يى ٍس ىم يعوا يد ىعاء يك ٍم ىكلىٍو ىً٠ب يعوا ىما
كقاؿ تعاذل (ذىل يك يم َّي ى ٍ ي ي ي
ين تى ٍد يعو ىف من يدكنو ىما ٲبىٍل يكو ىف من قطٍم وّب إًف تى ٍد يع ي
ك ىكالذ ى
ً
ك ًمثٍ يل خبّب )
استى ىجابيوا لى يك ٍم ىكيىػ ٍوىـ الٍقيى ىام ًة يى ٍك يفيرك ىف بً ًشٍركً يك ٍم ىكىال يػينىػبًٌئي ى
ٍ
ِ
ني ) أم  :مشركْب  ،ألهنم كضعوا العبادة يف غّب موضعها .
( َّاُتَ ُذوهُ َوَكانُواْ ظَال ِم َ
 ألف أصل الظلم كضع الشيء يف غّب موضعو  ،كا٤بشرؾ ظادل  ،ألنو كضع العبادة الٍب ىي حق هلل تعاذل كحده  ،كضعها يف
ا٤بخلوؽ الضعيف الفقّب أك كضعها لصنم أك حجر أك شجر .
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كما قاؿ تعاذل عن العبد الصاحل ( إف الشرؾ لظلم . ) ...
َّ ً
ىمن ىكيىم ُّمهتى يدك ىف ) قاؿ :
ين ءى ىامنيواٍ ىكىدل يىلبً يسواٍ إًٲبٰىنىػ يهم بًظيل وم أ ٍيكٰلىئً ى
ك ى٥بييم ٱأل ي
كثبت يف صحيح البخارم أف النيب  فسر قولو ( ٱلذ ى
لم ىع ًظيم ) .
ٱلش ى
بشرؾ  ،مث تبل قوؿ لقماف (إً َّف ًٌ
رؾ لىظي ه
كف ًَّ
ضُّرىؾ فىًإف فىػعلت فىًإن ى ً ٰ ً ً
كقاؿ تعاذل (كىال تىدع ًمن د ً
ْب ) .
ٱّلل ىما ىال يىن ىف يع ى
ك ىكىال يى ي
ى ي ي
َّك إًذا ٌم ىن ٱلظَّلم ى
ى ى
 الظلم ينقسم إذل ثبلثة أقساـ :
األوؿ  :الشرؾ .
كىو أعظم الظلم كأشده .
الشٍرىؾ لىظيٍل هم ىع ًظ هيم ) .
كما قاؿ تعاذل ( إً َّف ًٌ
كف ًَّ
ك كال يضُّرىؾ فىًإ ٍف فىػعٍلت فىًإن ى ً
ًً
كقاؿ تعاذل ( كال تى ٍدع ًمن د ً
ْب) أم  :من ا٤بشركْب .
اّلل ىما ال يىػٍنػ ىف يع ى ى ى ي
ى ي ٍ ي
َّك إًذان م ىن الظَّالم ى
ى ى
قاؿ ابن رجب  :فإف ا٤بشرؾ جعل ا٤بخلوؽ يف منزلة ا٣بالق  ،فعبده كأت٥بو  ،فوضع األشياء يف غّب موضعها  ،كأكثر ما ذكر يف
القرآف من كعيد الظا٤بْب  ،إ٭با أريد بو ا٤بشركوف كما قاؿ هللا تعاذل ( ىكالٍ ىكافًيرك ىف يى يم الظَّالً يمو ىف ) .

والثاين  :ظلم العبد نفسو اب٤بعاصي .
كما قاؿ تعاذل  ( :يمثَّ أىكرثٍػنا الٍكًت َّ ً
ص هد كًمٍنػهم سابًق ًاب ٍ٣بيػر ً
ً ً ًً ً
ً
ً ً ً ً
ات إبًً ٍذ ًف
ين ٍ
ٍى ى ى ى
اب الذ ى
اصطىىفٍيػنىا م ٍن عبىاد ىان فىمٍنػ يه ٍم ظىادله لنىػ ٍفسو ىكمٍنػ يه ٍم يم ٍقتى ى ي ٍ ى ه ىٍ ى
اّللً).
َّ

والثالث  :ظلم العبد لغّبه .
كما يف ا٢بديث ( قاؿ هللا تعاذل  :إين حرمت الظلم كجعلتو بينكم ٧برمان فبل تظا٤بوا ) ركاه مسلم .
كقاؿ  يف خطبتو يف حجة الوداع ( إف دماءكم كأموالكم كأعراضكم عليكم حراـ ،كحرمة يومكم ىذا ،يف شهركم ىذا ،يف
بلدكم ىذا) متفق عليو .
كعن ابن عمر  .قاؿ  :قاؿ  ( الظلم ظلمات يوـ القيامة ) متفق عليو .
ط ِِف أَيْ ِدي ِه ْم ) أم :ندموا على ما فعلوا .
( َولَ َّما ُس ِق َ
 قاؿ ابن اجلوزي  :قولو تعاذل ( ك٤با يس ًقط يف أيديهم ) أم  :ندموا  ،قاؿ الزجاج  :يقاؿ للرجل النادـ على ما فعل :
ا٤بتحسر على ما ٌفرط  ،قد يسقط يف يده  ،كأيسقط يف يده.
ضلُّوا ) يعِب كتيقنوا أهنم على الضبللة يف عبادهتم العجل .
( َوَرأ َْوا أَنَّػ ُه ْم قَ ْد َ
( قَالُوا لَئِ ْن ََلْ يَػ ْرٓتَْنَا َربُّػنَا) أم  :يتداركنا برٞبتو .
( َويَػ ْغ ِف ْر لَنَا ) الغفراف  :ىو ٧بو الذنوب حٌب ال يظهر ٥با أثر يتضرر بو صاحبها بعد ذلك .
( لَنَ ُكونَ َّن ِمن ْ ِ
ين ) أم :من ا٥بالكْب كىذا اعَباؼ منهم بذنبهم كالتجاء إذل هللا عز كجل.
اخلَاس ِر َ
َ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
وسى ل ىق ٍومو ىاي قىػ ٍوـ إًنَّ يك ٍم ظىلى ٍمتي ٍم أىنٍػ يف ىس يك ٍم ًاب ٌٚبىاذ يك يم الٍع ٍج ىل فىػتيوبيوا إً ىذل
كقد كانت توبتهم ما ذكره هللا يف سورة البقرة ( ىكإً ٍذ قى ى
اؿ يم ى
ً
ً ً
ً
الرًح ييم ) .
اب ىعلىٍي يك ٍم إًنَّوي يى ىو التػ َّ
اب َّ
َّو ي
ىاب ًرئ يك ٍم فىاقٍػتيػليوا أىنٍػ يف ىس يك ٍم ىذل يك ٍم ىخٍيػهر لى يك ٍم عٍن ىد ىاب ًرئ يك ٍم فىػتى ى
 قولو تعاذل (إً ىذل ىاب ًرئً يك ٍم ) قاؿ ابن كثّب  :يف ىذا تنبيو على عظم جرمهم  ،أم فتوبوا إذل الذم خلقكم كقد عبدُت معو غّبه
( فىاقٍػتيػليوا أىنٍػ يف ىس يك ٍم ) أم ليقتل بعضكم بعضان  ،كإ٭با عرب بقتل النفس  ،ألف ا٤بؤمن أخو ا٤بؤمن فكأنو ىو نفسو  ،فاألمة الواحدة
اجملتمعة على شيء ينزلوف منزلة النفس الواحدة .
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كقولو تعاذل (فىًإ ىذا ىد ىخٍلتي ٍم بػيييواتن فى ىسلًٌ يموا ىعلىى أىنٍػ يف ًس يك ٍم ) أم  :على من يف البيت .
كقولو تعاذل ( ىكال تىػٍل ًميزكا أىنٍػ يف ىس يك ٍم ) أم  :ال يلمز بعضكم بعضان .
ً
ً
ً
ات ًأبىنٍػ يف ًس ًه ٍم ىخ ٍّبان ) أم  :ظنوا إبخواهنًم خّبان .
كقولو تعاذل ( لىٍوال إً ٍذ ى٠ب ٍعتي يموهي ظى َّن الٍ يم ٍؤمنيو ىف ىكالٍ يم ٍؤمنى ي
كقولو تعاذل ( يمثَّ أىنٍػتم ىؤ ً
الء تىػ ٍقتيػليو ىف أىنٍػ يف ىس يك ٍم ) أم  :إخوانكم .
يٍ ى ي
عن ابن عباس (  ...فقاؿ هللا تبارؾ كتعاذل إف توبتهم أف يقتل كل رجل منهم كل من لقي من كالد أك ك و
لد 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
ما أمركا بو فغفر هللا للقاتل كا٤بقتوؿ .
 قيل  :فاجتلد القوـ فكاف من قتل من الفريقْب سبعوف ألفان  ،حٌب دعا موسى كىاركف  :ربنا أىلكت بِب إسرائيل  ،ربنا
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 .
ضبا َف أ ِ
ِِ
َس ًفا ) ٱبرب تعاذل أف موسى ،عليو السبلـ ،رجع إذل قومو من مناجاة ربو تعاذل كىو
وسى إِ َىل قَػ ْومو غَ ْ َ
( َولَ َّما َر َج َع ُم َ

غضباف أسف.
قاؿ أبو الدرداء "األسف" :أشد الغضب.
( قَ َ ِ
س َما َخلَ ْفتُ ُم ِوين ِمن بَػ ْع ِدي ) يقوؿ :بئس ما صنعتم يف عبادتكم العجل بعد أف ذىبت كتركتكم.
اؿ ب ْئ َ
 كىذا ا٣بطاب إ٭با يكوف لعبدة العجل من السامرم كأشياعو  ،أك لوجوه بِب إسرائيل  ،كىم  :ىاركف  كا٤بؤمنوف معو ،
كيدؿ عليو قولو ( اخلفِب ًيف قىػ ٍوًمي ) .
كعلى التقدير األكؿ  :يكوف ا٤بعُب بئسما خلفتموين حيث عبدُت العجل مكاف عبادة هللا .
كعلى ىذا التقدير الثاين  ،يكوف ا٤بعُب بئسما خلفتموين حيث دل ٛبنعوا من عبادة غّب هللا تعاذل .
َع َِبلْتُ ْم أ َْم َر َربِّ ُك ْم ) للعلماء يف ىذه اآلية أقو هاؿ متقاربة  ،كخّب ما يفسر بو القرآف :القرآف؛ ألف آية طو كالتفسّب آلية
( أَ
كعدا ،كقاؿ لكم على لساف نبيو :إف موسى يذىب إذل ا٤بوعد،
األعراؼ ىذه ،كعلى ذلك فا٤بعُب :أف هللا أمركم أبمر ،ككعدكم ن
عظيم من
كأف هللا يناجيو كينزؿ عليو ن
كتااب كفيو كل خّب ،ككل ىدل كنور ،يصلح هللا لكم بو دنياكم كدينكم كآخرتكم ،كىذا كع هد ه
ً
ً
ك الوعد ،أم :عجلتم عنو،
هللا  ... ،فلما كعدكم هللا ىذا الوعد العظيم الذم فيو كل ىذا من ا٣بّب ىعجٍلتي ٍم ٍأمىر ىربًٌ يكم بً ىذل ى
كسبقتموه ،كعبدُت العجل ،كدل تنتظركا ا٣بّب الذم كعدكم هللا بو ،كجئتم قبلو بكل شر كسوء كخبث .كالدليل على أ ٌف ىذا ىو
اؿ ىاي قىػ ٍوًـ أىىدلٍ يىعً ٍد يك ٍم ىربُّ يك ٍم ىك ٍع ندا ىح ىسننا
ضبىا ىف أ ًىس نفا قى ى
وسى إً ىذل قىػ ٍوًم ًو غى ٍ
تفسّب اآلية الصحيح :أ ٌف هللا قاؿ يف سورة طو ( فىػىر ىج ىع يم ى
دُت أىف ىًٰب َّل علىي يكم ىغض ً
ىخلى ٍفتيم َّم ٍو ًع ًدم ) .
أىفىطى ى
اؿ ىعلىٍي يك يم الٍ ىع ٍه يد أ ٍىـ أ ىىر ٍُّ
ب ٌمن َّربًٌ يك ٍم فىأ ٍ
ىٍ ٍ ى ه

اح ) قاؿ ابن عطية  :قاؿ سعيد بن جبّب عن ابن عباس  :كاف سبب إلقائو األلواح غضبو على قومو يف عبادهتم
( َوأَلْ َقى األل َْو َ

العجل كغضبو على أخيو يف إٮباؿ أمرىم .
كقاؿ قتادة إف صح عنو  :بل كاف ذلك ٤با رأل فيها من فضيلة أمة دمحم  فرغب أف يكوف ذلك ألمتو فلما علم أنو لغّبىا
غضب.
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قاؿ القاضي أبو دمحم  :كىذا قوؿ ردمء ال ينبغي أف يوصف موسى عليو السبلـ بو كاألكؿ ىو الصحيح  ( .احملرر الوجيز ) .
 قاؿ ابن كثري  :مث ظاىر السياؽ أنو إ٭با ألقى األلواح غضبنا على قومو ،كىذا قوؿ ٝبهور العلماء سلفان كخلفان .

كركل ابن جرير عن قتادة يف ىذا قوالن غريبنا ،ال يصح إسناده إذل حكاية قتادة ،كقد ىرٌده ابن عطية كغّب كاحد من العلماء ،كىو
ضاعوف كأفاكوف كزاندقة.
كك ٌ
جدير ابلرد ،ككأنو تىػلىقَّاه قتادة عن بعض أىل الكتاب ،كفيهم كذابوف ى

 وقاؿ ابن اجلوزي  :قولو تعاذل ( كألقى األلواح ) الٍب فيها التوراة  ،كيف سبب إلقائو إايىا قوالف.
أحدعلا  :أنو الغضب حْب رآىم قد عبدكا العجل  ،قالو ابن عباس.

والثاين  :أنو ٤با رأل فضائل غّب أيمتو من أيمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص اشتد عليو  ،فألقاىا  ،قالو قتادة  ،كفيو بيعد.
س أِ
َخ َذ بَِرأْ ِ
ك إً ٍذ ىرأىيٍػتىػ يه ٍم
صر يف هنيهم ،كما قاؿ يف اآلية األخرل ( قى ى
َخ ِيو َغلُ ُّرهُ إِلَْي ِو ) خوفنا أف يكوف قد قى َّ
( َوأ َ
اؿ ىاي ىى يارك يف ىما ىمنىػ ىع ى
ً
ً ً
ً
ً
ب
يت أى ٍف تىػ يق ى
ت أ ٍىم ًرم  .قى ى
ى
ت بىػ ٍ ى
وؿ فىػَّرقٍ ى
اؿ ىاي ابٍ ىن أيـَّ ال ىأتٍ يخ ٍذ بًل ٍحيىًٍب ىكال بًىرأٍسي إًًٌين ىخش ي
صٍي ى
ضلُّوا أىال تىػتَّبً ىع ًن أىفىػ ىع ى
يل ىكىدلٍ تىػٍرقي ٍ
ْب بىًِب إ ٍسىرائ ى
قىػ ٍوًرل ) .

 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 ) .
ادواْ يَػ ْقتُػلُونَِِن ) يعِب :أف القوـ الذين عبدكا العجل ٤با هناىم كما شهد هللا لو بذلك يف
( قَ َ
استَ ْ
ض َع ُف ِوين َوَك ُ
اؿ ابْ َن أ َُّـ إِ َّف الْ َق ْوَـ ْ
ً
الر ٍٞبن فىاتَّبًع ًوين كأى ًطيعوا أىم ًرم  .قىاليوا لىن نػَّبػرح علىيوً
ً ً
ً
سورة طو يف قولو ( ىكلىىق ٍد قى ى
ٍى ى ى ٍ
اؿ ى٥بيٍم ىى يارك يف من قىػٍب يل ىاي قىػ ٍوـ إًَّ٭بىا فيتنتيم بًو ىكإً َّف ىربَّ يك يم َّ ى ي ي ى ي ٍ
ًً
ً ً
وسى ) فلما انصبوه كقالوا لو علنان  :لن نربح عاكفْب على عبادة ىذا العجل حٌب يرجع موسى  ،دؿ
ىعاكف ى
ْب ىح ٌَّب يىػٍرج ىع إلىٍيػنىا يم ى
عاجزا عن مقاكمتهم.
تقوكا عليو كاستذلوه ،كرأكه ضعي نفا ن
ذلك على أهنم استضعفوه ،أمٌ :
 قاؿ ابن كثري  :كإ٭با قاؿ ( ابٍ ىن أ َّيـ ) لتكوف أرأؼ كأ٪بع عنده ،كإال فهو شقيقو ألبيو كأمو.
 وقاؿ ابن عطية  :كقولو ( اي ابن أـ ) استلطاؼ برحم األـ إذ ىو ألصق القراابت .
ت ِ َّب األ ْع َداء ) أم  :ال تفعل يب فعبلن يفرح بو أعدائي .
( فَالَ تُ ْش ِم ْ
فالشماتة  :ىي سركر العدك ٗبا يناؿ عدكه اآلخر من مكركه أك سوء .
ً
٧برمة ىمٍن ًه ّّي عنها.
 قاؿ القرطيب  :كالشماتة  :السركر ٗبا يصيب أخاؾ من ا٤بصائب يف ال ٌدين كالدنيا  ،كىي ٌ
 وقاؿ ابن عا ور  :كالشماتة  :يسركر النفس ٗبا يصيب غّبىا من اإلضرار  ،كإ٭با ٙبصل من العداكة كا٢بسد.

قاؿ  ( اللهم إين أعوذ بك من سوء القضاء  ،كدرؾ الشقاء  ،كجهد الببلء  ،كَشاتة األعداء ) .
ِ ِ
ني ) أم  :ال ٘بعلِب مع ىعبى ىدة العجل كأين ٩بالئ ٥بم كموافقهم على ذلك  ،فأان برمء من ذلك،
( والَ ََتْ َعل ِِْن َم َع الْ َق ْوـ الََّّال ِم َ
كقد نصحتهم غاية طاقٍب كجهدم.

 فلما قاؿ ىاركف ىذا ٤بوسى  ،رجع موسى كدعا لنفسو كألخيو :
ب ا ْغ ِفر ِِل وأل ِ
ب ا ٍغ ًفر ًرل ) كاغفر ( كأل ً
ً
ك ) اجعلنا ٩بن
( قَ َ
َخي َوأَ ْد ِخلْنَا ِِف َر ْٓتَتِ َ
ىخي) ىاركف ( ىكأ ٍىد ًخٍلنىا ًيف ىر ٍٞبىتً ى
اؿ َر ِّ ْ َ
ك ) ( ىر ٌ ٍ
ى
َشلتو رٞبتك الواسعة .
الر ِِ
ني ) أم :أرحم بنا من كل راحم  ،أرحم بنا من آابئنا  ،كأمهاتنا كأكالدان كأنفسنا .
َنت أ َْر َح ُم َّ
( َوأ َ
آت َ
 قاؿ الشوكاين  :طلب ا٤بغفرة لو ٌأكالن  ،كألخيو َثنيان  ،ليزيل عن أخيو ما خافو من الشماتة  ،فكأنو تذمم ٩با فعلو أبخيو ،
كأظهر أنو ال كجو لو  ،كطلب ا٤بغفرة من هللا ٩با فرط منو يف جانبو  ،مث طلب ا٤بغفرة ألخيو إف كاف قد كقع منو تقصّب فيما
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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
( أ ٍىر ىح يم الرٞبْب ) .

 قاؿ ابن عا ور  :كابتدأ موسى دعاءه فطلب ا٤بغفرة لنفسو أتدابن مع هللا فيما ظهر عليو من الغضب  ،مث طلب ا٤بغفرة
ألخيو فيما عسى أف يكوف قد ظهر منو من تفريط أك تساىل يف ردع عبدة العجل عن ذلك.

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 .
ٔ -أف من اتب توبة صادقة اتب هللا عليو .
ٕ -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 .
ُْ -كل أحد ٰبتاج إذل مغفرة هللا حٌب األنبياء .
ُٓ -أف اإلنساف إذا دعا فاألفضل أف يبدأ بنفسو .
ُٔ -أف هللا أرحم الراٞبْب .
ُٕ -سؤاؿ هللا الرٞبػػة .
َّ ِ
َّ ِ
ب ِّمن َّرّهبِِ ْم َو ِذلَّةٌ ِِف ا ْحلَياةِ ُّ
ين َع ِملُواْ
الدنْػيَا َوَك َذلِ َ
ين َّاُتَ ُذواْ ال ِْع َْب َل َسيَػنَا ُذلُ ْم غَ َ
ضٌ
ين (ٕ٘ٔ) َوالذ َ
ك َْصل ِزي ال ُْم ْف َِرت َ
( إِ َّف الذ َ
ك ِمن بػع ِدىا لَغَ ُف ِ
ِ ِ
َّ ِ
يم (ٖ٘ٔ) ) .
آمنُواْ إِ َّف َربَّ َ َ ْ َ
ٌ
السيِّئَات ُُثَّ ََبُواْ من بَػ ْعد َىا َو َ
ور َّرح ٌ
[ األعراؼ . ] ُّٓ -ُِٓ :
---------------َّ ِ
ين َّاُتَ ُذواْ ال ِْع َْب َل ) إ٥بان عبدكه من دكف هللا .
( إِ َّف الذ َ
ب ِّمن َّرّهبِِ ْم ) أم  :يغضب عليهم رهبم  ،كمن غضب هللا عليو فقد ىلك .
( َسيَػنَا ُذلُ ْم غَ َ
ضٌ
( َو ِذلَّةٌ ِِف ا ْحلَياةِ ُّ
الدنْػيَا ) الذلة  :الصغار كا٥بواف .
 اختلف العلماء يف ىذه اآلية  ،حيث من ا٤بعلوـ أف الذين عبدكا العجل اتبوا توبة صادقة  ،كقبل هللا توبتهم  ،فكيف قاؿ
ب ًٌمن َّرٌهبًً ٍم  ) ....؟
ىنا  ( :ىسيىػنىا ي٥بيٍم ىغ ى
ضه
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قيل  :ككاف ىذا القوؿ من موسى  قبل أف يتوب القوـ بقتلهم أنفسهم  ،فإهنم ٤با اتبوا كعفا هللا عنهم بعد أف جرل القتل
ٌ
العظيم كما تق ٌدـ بيانو يف "البقرة" أخربىم أف من مات منهم قتيبلن فهو شهيد  ،كمن بىًقي حيٌان فهو مغفور لو.
وقيل  :كاف ىمثَّ طائفة أ ٍش ًربوا يف قلوهبم العجل  ،أم يحبٌو  ،فلم يتوبوا ؛ فهم ا٤بعنًيٌوف بذلك  .إ
وقيل  :أراد من مات منهم قبل رجوع موسى من ا٤بًيقات.
وقيل  :أراد أكالدىم  ،كىو ما جرل على قيريظة ك ً
النضّب ؛ أم سيناؿ أكالدىم ( .تفسّب القرطيب ) .
كرجح الشنقيطي القوؿ الثاين فقاؿ  :قاؿ ٝباعة من العلماء  :ىذه اآلية من سورة األعراؼ يف طائفة من بِب إسرائيل أيشربت
ب العجل ،كدل يتوبوا فيمن اتب ،بل بقوا غّب اتئبْب ،كعدىم هللا ىذا الوعيد ،كىددىم ىذا التهديد ،كىذا ىو األظهر؛
قلوهبم يح ٌ
مفصلة يف سورة البقرة .
ألف ا٤بعركؼ أف أكثر اإلسرائيليْب اتب من عبادة العجل تلك التوبة العظيمة الٍب بيٌناىا َّ
ين ) قاؿ ابن عباس  :كذلك أيعاقب من اٚبذ إ٥بان دكين.
( َوَك َذلِ َ
ك َْصل ِزي ال ُْم ْف َِرت َ
قاؿ مالك بن أنس  :ما من مبتدع اال كىو ٯبد فوؽ رأسو ذلَّة  ،كقرأ ىذه اآلية.
كقاؿ سفياف بن عيينة  :ليس يف األرض صاحب بدعة إال كىو ٯبد ذلَّة تغشاه  ،قاؿ  :كىي يف كتاب هللا تعاذل  ،قالوا  :كأين
ىي؟ قاؿ  :أك ما ٠بعتم قولو ( إف الذين اٚبذكا العجل سينا٥بم غضب من رهبم كذلَّة يف ا٢بياة الدنيا ) قالوا  :اي أاب دمحم  ،ىذه
ألصحاب العجل خاصة  ،قاؿ  :كبل  ،اتلوا ما بعدىا ( ككذلك ٪بزم ا٤بفَبين ) فهي لكل مف وَب كمبتدع إذل يوـ القيامة.
َّ ِ
السيِئَ ِ
ات ) كالذين عبدكا العجل .
ين َع ِملُواْ َّ ّ
( َوالذ َ
( ُُثَّ ََبُواْ ِمن بَػ ْع ِد َىا ) أم :من بعد تلك السيئات  ،أبف ندموا على ما مضى  ،كأقلعوا عنو  ،كعزموا على أف ال يعودكا .
آمنُواْ ) داموا على إٲباهنم  ،أك أخلصوا يف إٲباهنم .
( َو َ

 شركط التوبة؛ كىي :
أح ُدىا  :أ ٍف يقلًع ع ًن ا٤ب ً
عصيى ًة .
َ
ي ى ى ى
قاؿ ابن القيم  :فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب .
والث ِ
َّاين  :أى ٍف يىػٍن ىد ىـ ىعلىى فً ٍعلً ىها .

قاؿ ابن القيم  :فأما الندـ ،فإنو ال تتحقق التوبة إال بو ،إذ من دل يندـ على القبيح فذلك دليل على رضاه بو ،كإصراره عليو ،كيف
ا٤بسند ( الندـ توبة ) .
َّالث  :أ ٍف يػع ًزـ أى ٍف ال يعود إًلىيػها أىبدان  .فىًإ ٍف فيًق ىد أىح يد الثَّبلثىًة ىدل تى ً
ص َّح تىوبىػتيوي.
والث ُ
ٍ
ىٍ ى
ى
ي ى ٍى ى
يعزـ عزمان مؤكدان أف ال يعود إليها مرة أخرل يف ا٤بستقبل .

 كللتوبة فضائل :

أوالً  :أِنا سبب حملبة هللا .
ً
ين ) .
قاؿ تعاذل ( إً َّف َّ
ْب ىكيًٰب ُّ
اّللى يًٰب ُّ
ب التػ َّ
َّوابً ى
ب الٍ يمتىطى ٌه ًر ى
اثنياً  :أِنا طاعة ومرادة هلل تعاىل .
وب ىعلىٍي يك ٍم ) .
قاؿ تعاذل ( ىك َّ
اّللي ييًر ي
يد أى ٍف يىػتي ى

اثلثاً  :أف التوبة سبب الفالح ،والفوز بسعادة الدارين:
اّللً ىً
ٝبيعان أىيػُّ ىها الٍ يم ٍؤًمنيو ىف لى ىعلَّ يك ٍم تيػ ٍفلً يحو ىف ) .
قػاؿ تعاذل ( ىكتيوبيوا إً ىذل َّ
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قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو هللا :فالقلب ال يصلح ،كال يفلح ،كال يتلذذ ،كال يسػر ،كال يطػيب ،كال يسكن ،كال يطمئن إال
بعبادة ربو كحبو ،كاإلانبة إليو .
رابعاً  :ابلتوبة تكفر السيئات :فإذا َب العبد توبة نصوحاً َّ
كفر هللا هبا ْتيع ذنوبو وخطاايه.
َّ ً
اّللً تىػوبةن نىصوحان عسى ربُّ يكم أى ٍف ي ىك ًٌفر عٍن يكم سيًئاتً يكم كي ٍد ًخلى يكمى جن و
ً
َّات ىٍ٘ب ًرم ًم ٍن ىٍٙبتً ىها
ين ىآمنيوا تيوبيوا إ ىذل َّ ٍ ى ي ى ى ى ٍ ي ى ى ٍ ى ٌى ٍ ى ي
ٍ
قاؿ تعاذل ( ىاي أىيػُّ ىها الذ ى
األىنٍػ ىه يار ) .
سنت التوبة بدَّؿ هللا سيئات صاحبها حسنات .
خامساً  :ابلتوبة تبدؿ السيئات حسنات :فإذا ح ُ
ا٢بان فىأيكلىئً ً
قاؿ تعاذل ( إًالَّ من ىاتب كآمن كع ًمل عمبلن ص ً
اّلل سيًئاهتًًم حسنى و
اّللي ىغ يفوران ىرًحيمان ) .
ات ىكىكا ىف َّ
ٍ ى
ى ٍ ى ى ى ى ى ى ى ىى ى
ك يػيبى ٌد يؿ َّي ى ٌى ٍ ى ى
كىذا من أعظم البشارة للتائبْب إذا اقَبف بتوبتهم إٲباف كعمل صاحل .
ك فىػٍتحان
ًح بشيء فىػىر ىحوي هبذه اآلية ٤با أنزلت ،كفرحو بنزكؿ ( إً َّان فىػتى ٍحنىا لى ى
قاؿ ابن عباس ػ رضي هللا عنهما ما رأيت النيب  فىر ى
ً ً
ىخىر ) .
ك ىكىما ىأت َّ
ك َّ
َّـ ًم ٍن ىذنٍبً ى
يمبًينان .ليىػ ٍغفىر لى ى
اّللي ىما تىػ ىقد ى
سادساً  :التوبة سبب للمتاع احلسن ،ونزوؿ األمطار ،وزايدة القوة ،واإلمداد ابألمواؿ والبنني .
قاؿ تعاذل ( كأى ٍف استىػ ٍغ ًفركا ربَّ يكم يمثَّ تيوبوا إًلىي ًو ٲبيىتًٌع يكم متىاعان حسنان إً ىذل أىج ول مس ِّمى كيػ ٍؤ ً
ضلىوي ) .
ض ول فى ٍ
ت يك َّل ًذم فى ٍ
ى ي ى ىي
ى ٍ ي ى ٍ ي ٍ ٍ ٍى ىى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
الس ىماءى ىعلىٍي يك ٍم م ٍد ىراران ىكيىًزٍد يك ٍم قيػ َّونة إ ىذل قيػ َّوت يك ٍم ىكال
استىػ ٍغ ًفيركا ىربَّ يك ٍم يمثَّ تيوبيوا إلىٍيو يػيٍرس ٍل َّ
كقاؿ تعاذل على لساف ىود  ( ىكىاي قىػ ٍوـ ٍ
تىػتىػ ىولٍَّوا يٍ٦ب ًرًمْب ) .
ً
ً
ً
ْب ىكىٍٯب ىع ٍل
استىػ ٍغ ًفيركا ىربَّ يك ٍم إًنَّوي ىكا ىف ىغفَّاران  .يػيٍرًس ٍل َّ
الس ىماءى ىعلىٍي يك ٍم م ٍد ىراران ىكٲبيٍد ٍد يك ٍم ًأب ٍىم ىو واؿ ىكبىن ى
كقاؿ على لساف نوح  ( فىػ يقٍل ي
ت ٍ
لى يكم جن و
َّات ىكىٍٯب ىع ٍل لى يك ٍم أىنٍػ ىهاران ) .
ٍ ى
سابعاً  :سبب لفرح هللا تعاىل .
ً ً ًً ً
أنس ب ًن و
ىح ًد يك ٍم ىس ىق ىط ىعلىى بىعًّبهً كقد أضلَّوي يف و
عن ً
أرض فىبلةو) يمتَّػ ىف هق عليو
اؿ ىر يس ي
اؿ :قى ى
مالك قى ى
وؿ هللا ( هللي أفٍػىر يح بتىػ ٍوبىة ىعٍبده م ٍن أ ى
ك ِمن بَػ ْع ِد َىا ) أم :تلك السيئات كالفعبلت ،كقاؿ بعضهم ( ًمن بىػ ٍع ًد ىىا ) أم :التوبة ا٤بفهومة من قولو ( ىاتبيواٍ)
( إِ َّف َربَّ َ
ور ) أم :كثّب ا٤بغفرة كالرٞبة لعباده.
( لَغَ ُف ٌ
ِ
يم ) بقبوؿ التوبة  ،كالتوفيق ألفعاؿ ا٣بّب كقبو٥با .
( َّرح ٌ
كىذه اآلية الكرٲبة تدؿ على َّ
ب السيئات العظاـ مث اتب إذل هللا اتب هللا عليو.
أف ىم ًن ٍارتى ىك ى
كهللا يقوؿ ( كإًًين لىغفَّار لًٌمن ىاتب كآمن كع ًمل ص ً
ا٢بنا )
ى ٌ ى ه ى ى ى ىى ىى ى ى
اّللً
كيقوؿ للذين قالوا :إف هللا َثلث ثبلثة -يستعطفهم ليتوب عليهم مع شناعة كفرىم حيث يقوؿ ٥بم ( أىفىبلى يىػتيوبيو ىف إً ىذل َّ
ور َّرًح هيم ) .
ىكيى ٍستىػ ٍغ ًفيركنىوي ىك َّ
اّللي ىغ يف ه
الفوائد :
ُ -هتديد لكل مشرؾ ابهلل .
ِ-التحذير من االفَباء كالكذب على هللا .
ّ -أف من اتب من سيئاتو كأخلص يف توبتو فإف هللا يقبل توبتو .
الخ
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ْ -سعة رٞبة هللا كفضلو .
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ِِ
ِ ِِ
ِ
وسى
ب أَ
وسى الْغَ َ
( َولَ َّما َس َك َ
ار ُم َ
ت َعن ُّم َ
ين ُى ْم ل َرّهب ْم يَػ ْرَىبُو َف (ٗ٘ٔ) َوا ْختَ َ
َخ َذ األَل َْو َ
اح َوِِف نُ ْس َخت َها ُى ًدى َوَر ْٓتَةٌ لّلَّذ َ
ضُ
ِ
ِ
الس َف َهاء ِمنَّا
الر ْج َفةُ قَ َ
َخ َذتْػ ُه ُم َّ
ي أَتُػ ْهلِ ُكنَا ِِبَا فَػ َع َل ُّ
ني َر ُجالً لِّ ِمي َقاتِنَا فَػلَ َّما أ َ
ب لَ ْو ِ ْئ َ
اؿ َر ِّ
قَػ ْوَموُ َس ْبع َ
ت أ َْىلَ ْكتَػ ُهم ّمن قَػ ْب ُل َوإِ َّاي َ
شاء أ ِ
ِ
ك تُ ِ
ب لَنَا
شاء َوتَػ ْه ِدي َمن تَ َ
ض ُّل ِهبَا َمن تَ َ
إِ ْف ِى َي إِالَّ فِ ْتػنَػتُ َ
َنت َوليُّػنَا فَا ْغ ِف ْر لَنَا َو ْارٓتَْنَا َوأَن َ
َ
ين (٘٘ٔ) َوا ْكتُ ْ
ت َخ ْيػ ُر الْغَاف ِر َ
ٍ
الدنْػيا حسنةً وِِف ِ
ِِ
ِِ
ِ
ين
ك قَ َ
يب بِ ِو َم ْن أَ َ اء َوَر ْٓتَِِت َو ِس َع ْ
اآلخ َرةِ إِ ََّّ ُى ْد ََّ إِلَْي َ
ِِف َىذه ُّ َ َ َ َ َ
سأَ ْكتُػبُػ َها للَّذ َ
اؿ َع َذ ِاّب أُص ُ
ت ُك َّل َ ْيء فَ َ
ِ ِ
َّ ِ
َّ ِ
وؿ النِ َّ ِ َّ ِ ِ
يَػتَّػ ُقو َف َويُػ ْؤتُو َف َّ
واب ِعن َد ُى ْم ِِف
الر ُس َ
ين يَػتَّبِ ُعو َف َّ
َّيب األ ُّم َّي الذي َغل ُدونَوُ َمكْتُ ً
ين ُىم ِِب َايتنَا يُػ ْؤمنُو َف ( )ٔ٘ٙالذ َ
الزَكا َة َوالذ َ
ِ
اىم َع ِن الْمن َك ِر وُِػل ُّل َذلُم الطَّيِب ِ
التػ َّْوَراةِ َوا ِإل ِْصل ِ
ات َوُػلَ ِّرُـ َعلَْي ِه ُم ْ
ص َرُى ْم
اخلَبَ ئِ َ
ث َويَ َ
ض ُع َع ْنػ ُه ْم إِ ْ
ُ َّ
يل ََي ُْم ُرُىم ِابل َْم ْع ُروؼ َويَػ ْنػ َه ُ ْ
َ
ُ
ت َعلَي ِهم فَالَّ ِذين آمنُواْ بِ ِو و َع َّزروهُ ونَصروهُ واتَّػبػعواْ الن َّ ِ
ك ُى ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َف (.))ٔ٘ٚ
ي أُن ِز َؿ َم َعوُ أ ُْولَئِ َ
َ ُ َ َُ َ َ ُ
َ َ
َواألَ ْغالَ َؿ الَِِّت َكانَ ْ ْ ْ
َ
ُّور الذ َ
[ األعراؼ . ] ُٕٓ -ُْٓ :
---------------ت ) أم :سكن .
( َولَ َّما َس َك َ

ب ) أم :غضبو على قومو .
وسى الْغَ َ
( َع ْن ُم َ
ضُ

اح ) أم :الٍب كاف ألقاىا من شدة الغضب على عبادهتم العجل ،غّبنة هلل كغضبنا لو .
(أَ
َخ َذ األل َْو َ
( َوِِف نُ ْس َختِ َها ) أم  :ا٤بنسوخ فيها  ،أم  :ا٤بكتوب فيها من التوراة من كبلـ رب العا٤بْب .
( ُى ًدى ) داللة كإرشاد إذل كل خّب .

( َوَر ْٓتَةٌ ) تقي عذاب هللا ٤بن عمل بو .

 قاؿ الشوكاين  :كا٥بدل ما يهتدكف بو من األحكاـ  ،كالرٞبة ما ٰبصل ٥بم من هللا عند عملهم ٗبا فيها من الرٞبة الواسعة.
( لَِرّهبِِ ْم يَػ ْرَىبُو َف ) أم  :ٱبافوف منو كٱبشونو .
كأما من دل ٱبف هللا  ،كال ا٤بقاـ بْب يديو  ،فإنو ال يزداد هبا إال عتوان كنفوران  ،كتقوـ عليو حجة هللا فيها .

 من فضل ا٣بوؼ :
أنو سبب يف إخبلص العمل هلل .
قاؿ تعاذل ( إًَّ٭بىا نيطٍعًم يكم لًوج ًو ًَّ
اؼ ًم ٍن ىربًٌنىا يىػ ٍومان ىعبيوسان قى ٍمطى ًريران ) .
يد ًمٍن يك ٍم ىجىزاءن ىكال يش يكوران  .إً َّان ى٬بى ي
اّلل ال نيًر ي
ي ٍ ىٍ
وسبب لعلو ا٥بمة يف العبادة .
ً
اِف جنوبػهم ع ًن الٍم ً
اى ٍم يػيٍن ًف يقو ىف ) .
قاؿ تعاذل ( تىػتى ىج ى ي ي ي ي ٍ ى ى ى
ضاج ًع يى ٍد يعو ىف ىربػَّ يه ٍم ىخ ٍوفان ىكطى ىمعان ىك٩بَّا ىرىزقٍػنى ي
قاؿ أبو سليماف الداراين  :ما فارؽ ا٣بوؼ قلبان إال خرب ؟
 قولو تعاىل ( لَِرّهبِِ ْم يَػ ْرَىبُو َف ) كجرت العادة يف القرآف أف هللا ٱبص ا٤بنتفعْب .
ً
اىا) كقولو ( إًَّ٭بىا تيػٍن ًذ ير ىم ًن اتػَّبى ىع ال ًٌذ ٍكر) اآلية ،مع أنو منذر لؤلسود كاألٞبر ،كإ٭با
ت يمٍنذ ير ىم ٍن ٱبىٍ ىش ى
كما يف قولو تعاذل ( إًَّ٭بىا أىنٍ ى
خص اإلنذار ٗبن ٱبشى كمن يتبع الذكر ألنو ا٤بنتفع بو .
ِ
ني َر ُجالً لِّ ِمي َقاتِنَا ) قاؿ بعض العلماء  :جاءكا لبلعتذار من عبادة العجل  ،كاختاره ابن جرير .
وسى قَػ ْوَموُ َس ْبع َ
ار ُم َ
( َوا ْختَ َ
 قاؿ ابن عطية  :قولو تعاذل ( كاختار موسى قومو ) معُب ىذه اآلية أف موسى عليو السبلـ اختار من قومو ىذه العدة
ليذىب هبم إذل موضع عبادة كابتهاؿ كدعاء ليكوف منو كمنهم اعتذار إذل هللا عز كجل من خطأ بِب إسرائيل يف عبادة العجل
كطلب لكماؿ العفو عمن بقي منهم .
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 كيف قولو ( لًٌ ًمي ىقاتًنىا ) قوالف :

أحدعلا  :أنو ا٤بيقات ا٤بذكور يف سؤاؿ الرؤية.

والثاين  :أنو ميقات غّب األكؿ كىو ميقات التوبة من عبادة العجل.
 قاؿ الرازي  :كاحتج القائلوف هبذا القوؿ على صحة مذىبهم أبمور  :األكؿ  :أنو تعاذل ذكر قصة ميقات الكبلـ كطلب
الرؤية مث أتبعها بذكر قصة العجل مث أتبعها هبذه القصة  ،كظاىر ا٢باؿ يقتضي أف تكوف ىذه القصة مغايرة للقصة ا٤بتقدمة
الٍب ال ينكر أنو ٲبكن أف يكوف ىذا عودان إذل تتمة الكبلـ يف القصة األكذل إال أف األليق ابلفصاحة إٛباـ الكبلـ يف القصة
الواحدة يف موضع كاحد مث االنتقاؿ منها بعد ٛبامها إذل غّبىا .
الثاين  :أف هللا تعاذل ذكر يف ميقات الكبلـ كالرؤية أنو خر موسى صعقان كأنو جعل ا١ببل دكان ،كأما ا٤بيقات ا٤بذكور يف ىذه اآلية،
فإف هللا تعاذل ذكر أف القوـ أخذهتم الرجفة  ،كدل يذكر أف موسى عليو السبلـ أخذتو الرجفة  ،ككيف يقاؿ أخذتو الرجفة  ،كىو
الذم قاؿ لو شئت أىلكتهم من قبل كإايم ؟ كاختصاص كل كاحد من ىذين ا٤بيقاتْب هبذه األحكاـ يفيد ظن أف أحدٮبا غّب
اآلخر.
ينهوا من عبد
َخ َذتْػ ُه ُم َّ
( فَػلَ َّما أ َ
الر ْج َفةُ ) قيل  :ألهنم عبدكا العجل  ،وقيل  :بسبب قو٥بم ( أران هللا جهرة )  ،وقيل  :أهنم دل ٍ

العجل .

وقيل  :أهنم ٤با خرجوا إذل ا٤بيقات ليتوبوا دعوا رهبم كقالوا أعطنا ما دل تعطو أحدان قبلنا  ،كال تعطيو أحدان بعدان  ،فأنكر هللا تعاذل
عليهم ذلك الكبلـ فأخذهتم الرجفة.
 قاؿ ابن عطية  :اختلف العلماء يف سبب ( الرجفة ) الٍب حلت هبم .
فقيل  :كانت عقوبة ٥بم على سكوهتم كإغضائهم على عبادة العجل .

وقيل  :كانت على عبادهتم العجل أبنفسهم كخفي ذلك عن موسى يف كقت االختيار حٌب أعلمو هللا  ،قالو السدم .
وقيل  :كانت عقوبة ٥بم ألهنم ٤با دنوا كعلموا أف موسى يسمع كبلـ هللا قالوا لو  :أران ربك فأخذهتم الرجفة .

وقيل  :كانت عقوبة لتشططهم يف الدعاء أبف قالوا اللهم أعطنا ما دل تعطو أحدان قبلنا كال تعطيو أحدان بعدانن  ،فأخذهتم الرجفة
ِ
رب أف
( قَ َ
ب لَ ْو ِ ْئ َ
اؿ َر ِّ
ي ) أم  :قاؿ موسى على كجو التضرع كاالستسبلـ ألمر هللا :لو شئت اي ًٌ
ت أ َْىلَ ْكتَػ ُهم ّمن قَػ ْب ُل َوإِ َّاي َ
لفعلت فًإ َّف عبيدؾ كٙبت قهرؾ كأنت تفعل ما تشاء .
هتلكنا قبل ذلك
ى
الس َف َهاء ِمنَّا ) أم :أهتلكنا كسائر بِب إسرائيل ٗبا فعل ىؤالء السفهاء السبعوف يف قو٥بم (أى ًرىان هللا ىج ٍهىرنة)؟
( أَتُػ ْهلِ ُكنَا ِِبَا فَػ َع َل ُّ
كاالستفهاـ استفهاـ استعطاؼ كتذلل فكأنو يقوؿ :ال تعذبنا اي أهلل بذنوب غّبان قاؿ الطربم يف ركاية السدم :إف هللا أمر موسى
 أف أيتيو يف و
انس من بِب إسرائيل يعتذركف إليو من عبادة العجل ،ككعدىم موعدان فاختار موسى من قومو سبعْب رجبلن على
عينو مث ذىب هبم ليعتذركا فلما أتوا ذلك ا٤بكاف قالوا :لن نؤمن لك اي موسى حٌب نرل هللا جهرة ،فًإنك قد كلمتو فأرانه
أىلكت خيارىم لو
فأخذهتم الصاعقة فماتوا ،فقاـ موسى يبكي كيدعو هللا كيقوؿ :رب ماذا أقوؿ لبِب إسرائيل إذا أتيتيهم كقد
ى
شئت أىلكتىهم من قبل كإايم؛ أقوؿ :إذا كاف ىذا قوؿ األخيار من بِب إسرائيل فكيف حاؿ األشرار منهم؟ نعوذ ابهلل من خبث

اليهود .
ك ) أم :ابتبلؤؾ كاختبارؾ كامتحانك .قالو ابن عباس ،كسعيد بن جبّب ،كأبو العالية ،كربيع بن أنس ،كغّب
( إِ ْف ِى َي إِالَّ فِ ْتػنَػتُ َ
ا٢بكم إال لك ،فما شئت كاف ،تضل
أمرؾ ،كإف ي
األمر إال ي
كاحد من علماء السلف كا٣بلف .كال معُب لو غّب ذلك؛ يقوؿ :إف ي
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ضل ٤بن ى ىديت ،كال م ً
من تشاء ،كهتدم من تشاء ،كال ىادم ٤بن أضللت ،كال م ً
عطي ٤با ىمنىعت ،كال مانع ٤با أعطيت ،فا٤بلك
ى
ي
ي
كلو لك ،كا٢بكم كلو لك ،لك ا٣بلق كاألمر.
( تُ ِ
شاء ) حسب حكمتك  ،تضل من تشاء بعدلك  ،كهتدم من تشاء بفضلك .
شاء َوتَػ ْه ِدي َمن تَ َ
ض ُّل ِهبَا َمن تَ َ
(أ ِ
ِ
ين ) الغى ٍفر ىو :السَب ،كترؾ ا٤بؤاخذة ابلذنب ،كالرٞبة إذا قرنت مع الغفر ،يراد
َنت َوليُّػنَا فَا ْغ ِف ْر لَنَا َو ْارٓتَْنَا َوأ َ
َ
َنت َخ ْيػ ُر الْغَاف ِر َ
ً
ين ) أم :ال يغفر الذنوب إال أنت .
هبا أال يوقعو يف مثلو يف ا٤بستقبل ( ىكأىنٍ ى
ت ىخٍيػير الٍغىاف ًر ى
الدنْػيا حسنةً وِِف ِ
ِِ
اآلخ َرةِ ) أم :أكجب لنا كأثبت لنا فيهما حسنة .
( َوا ْكتُ ْ
ب لَنَا ِِف َىذه ُّ َ َ َ َ َ

ا٤براد اب٢بسنة يف الدنيا  ،تشمل كل خّب الدنيا من التوفيق للعلم النافع كالعمل الصاحل  ،كمن ا٤بتاع ا٢بسن يف ىذه ا٢بياة  ،من
صحة يف البدف  ،كفسحة يف السكن  ،كسعة يف الرزؽ .
وا٢بسنة يف اآلخرة ا١بنة كما فيها من ألواف كأنواع النعيم  ،كأعبلىا النظر إذل كجو هللا الكرمي .

 كىذا الدعاء من أعظم األدعية كأٝبعها كأكملها .
عن أنس  .قاؿ ( كاف أكثر دعاء النيب  ( اللهم ربنا آتنا يف الدنيا حسنة كيف اآلخرة حسنة  ،كقنا عذاب النار ) .

كل مطلوب دنيوم  ،من عافية
كل شر فإف ا٢بسنة يف الدنيا
 قاؿ ابن كثري ٝ :بعت ىذه الدعوةي كلَّ خّب يف الدنيا  ،ى
تشمل ٌ
كصرفت ٌ
ي
 ،كدار رحبة  ،كزكجة حسنة  ،كرزؽ كاسع  ،كعلم انفع  ،كعمل صاحل  ،كمركب ىِبء  ،كثناء ٝبيل  ،إذل غّب ذلك ٩با اشتملت
ات ا٤بفسرين  ،كال منافاة بينها  ،فإهنا كلها مندرجة يف ا٢بسنة يف الدنيا .كأما ا٢بسنة يف اآلخرة فأعلى ذلك دخوؿ ا١بنة
عليو عبار ي
العىرصات  ،كتيسّب ا٢بساب كغّب ذلك من أمور اآلخرة الصا٢بة  ،كأما النجاة من النار فهو
كتوابعو من األمن من الفزع األكرب يف ى
يقتضي تيسّب أسبابو يف الدنيا  ،من اجتناب احملارـ كاآلَثـ كترؾ الشبهات كا٢براـ .

ك ) أم :تبنا كرجعنا كأنبنا إليك.
( إِ ََّّ ُى ْد ََّ إِلَْي َ
ِ
يب بِ ِو َم ْن أَ َ اء ) من عبادم ٤بن يستحق ذلك .
( قَ َ
اؿ َع َذ ِاّب أُص ُ
ٍ
ً
ت يك َّل ىش ٍي وء ىر ٍٞبىةن ىك ًع ٍل نما ) .
( َوَر ْٓتَِِت َو ِس َع ْ
إخبارا عن ىٞبىلة العرش كمن حولو أهنم يقولوف ( ىربػَّنىا ىكس ٍع ى
ت ُك َّل َ ْيء ) كقولو ن
وؾ فىػ يق ٍل ىربُّ يك ٍم ذيك ىر ٍٞبىوة ىك ًاس ىع وة ) .
كقاؿ تعاذل (فىًإ ٍف ىك َّذبي ى
قاؿ  ( إف هلل مائة رٞبة  ،أنزؿ منها رٞبة كاحدة بْب ا١بن كاإلنس كالبهائم كا٥بواـ فبها يتعاطفوف  ،كهبا يَباٞبوف  ،كهبا تعطف
الوحش على كلدىا  ،كأخر هللا تسعان كتسعْب رٞبة يرحم هبا عباده يوـ القيامة ) ركاه مسلم ،

 كرٞبة هللا تعاذل لعباده نوعاف :

األوىل  :رٞبة عامة .
كىي ١بميع ا٣ببلئق إبٯبادىم  ،كتربيتهم  ،كرزقهم  ،كإمدادىم ابلنعم كالعطااي  ،كتصحيح أبداهنم  ،كتسخّب ا٤بخلوقات من نبات
كحيواف كٝباد يف طعامهم كشراهبم  ،كمساكنهم  ،كلباسهم  ،كحركاهتم  ،كغّب ذلك من النعم الٍب ال تعد كال ٙبصى .
الثانية  :رٞبة خاصة .
كىذه الرٞبة ال تكوف إال للمؤمنْب فّبٞبهم هللا يف الدنيا بتوفيقهم إذل ا٥بداية كالصراط ا٤بستقيم  ،كيثبتهم عليو  ،كيدافع عنهم
كينصرىم على الكافرين كيرزقهم ا٢بياة الطيبة كيبارؾ ٥بم فيها  ،كٲبدىم ابلصرب كاليقْب عند ا٤بصائب  ،كيغفر ٥بم ذنوهبم  ،كيكفرىا
ًً
ْب
اب٤بصائب  ،كيرٞبهم يف اآلخرة ابلعفو عن سيئاهتم كالرضا عنهم كاإلنعاـ عليهم بدخوؿ ا١بنة  ،كما قاؿ تعاذل ( ىكىكا ىف ًابلٍ يم ٍؤمن ى
ىرًحيمان ) .

سأَ ْكتُػبُػ َها ) أم  :أقدرىا كأقضيها .
( فَ َ

188

ِِ
ين يَػتَّػ ُقو َف ) الذين يتقوف ،أم :الشرؾ كالعظائم من الذنوب.
( للَّذ َ
( َويُػ ْؤتُو َف َّ
الزَكا َة ) قيل :زكاة النفوس .كقيل :زكاة األمواؿ .كٰبتمل أف تكوف عامة ٥بما؛ فإف اآلية مكية .

 قاؿ ادلاوردي  :قولو تعاذل ( ىكيػي ٍؤتيو ىف َّ
الزىكا ىة ) فيها قوالف :

أحدعلا  :أهنا زكاة أموا٥بم ألهنا من أشق فرائضهم  ،كىذا قوؿ ا١بمهور.

والثاين  :معناه أم يطيعوف هللا كرسولو  ،قالو ابن عباس كا٢بسن  ،كذىبا إذل أنو العمل ٗبا يزكي النفس كيطهرىا من صا٢بات
األعماؿ.
َّ ِ
ين ُىم ِِب َايتِنَا يُػ ْؤِمنُو َف ) يصدقوف هبا  ،سواء اآلايت الشرعية أك اآلايت الكونية .
( َوالذ َ
َّ ِ
وؿ النِ َّ ِ َّ ِ ِ
واب ِعن َد ُى ْم ِِف التػ َّْوَراةِ َوا ِإل ِْصل ِ
يل ) قاؿ بعضهم  :ا٤براد بذلك أف يتبعوه
ين يَػتَّبِ ُعو َف ا َّلر ُس َ
َّيب األ ُّم َّي الذي َغل ُدونَوُ َمكْتُ ً
( الذ َ
ابعتقاد نبوتو من حيث كجدكا صفتو يف التوراة  ،إذ ال ٯبوز أف يتبعوه يف شرائعو قبل أف يبعث إذل ا٣بلق  ،كقاؿ يف قولو :
(كاإل٪بيل) أف ا٤براد سيجدكنو مكتوابن يف اإل٪بيل  ،ألف من احملاؿ أف ٯبدكه فيو قبل ما أنزؿ هللا اإل٪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.
كالقوؿ الثاين أقرب  ،ألف اتباعو قبل أف بعث ككجد ال ٲبكن.
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.
َّ ِ ِ
واب ِعن َد ُى ْم ِِف التػ َّْوَراةِ َوا ِإل ِْصل ِ
يل )كىدا يدؿ على أف نعتو كصحة نبوتو مكتوب يف التوراة كاإل٪بيل .
( الذي َغل ُدونَوُ َمكْتُ ً
َّيب ) قد اختلف العلماء يف التفريق بْب النيب كالرسوؿ على أقواؿ :
الر يس ى
 قولو تعاذل ( َّ
وؿ النً َّ
الذم عليو ٝبهور العلماء أف النيب ىو من أكحي إليو بشرع كدل يؤمر بتبليغو  ،أما الرسوؿ فهو من أكحى إليو بشرع كأمر بتبليغو .
وىذا الوجو ِف التفريق عليو إ كاالت :
قاؿ الشنقيطي يف أضواء البياف  :ما اشتهر على ألسنة أىل العلم  ،من أف النَّيب ىو من أكحى إليو كحي  ،كدل يؤمر بتبليغو ،كأف
الرسوؿ ىو النَّيب الذم أكحي إليو كأمر بتبليغ ما أكحى إليو غّب صحيح ،ألف قولو تعاذل (كمآ أىرسٍلنىا ًمن قىػبلً ى ً
و
ً
يب)
ٍ
ىى ٍ ى
ك من َّر يسوؿ ىكالى نى وٌ
يدؿ على أف كبلن منهما مرسل  ،كأهنما مع ذلك بينهما تغاير  ( .أضواء البياف ) .
كمقصود كبلمو – رٞبو هللا – أف اإلرساؿ للنيب كالرسوؿ يقتضي التبليغ كعدـ الكتماف .
كقد استبعد األشقر يف رسالتو الرسل كالرساالت (ص )ُٓ-ُْ/ىذا الوجو من ا٤بغايرة من عدة كجوه :
األوؿ  :أف هللا نص على أنو أرسل األنبياء كما أرسل الرسل يف قولو ( كما أىرسٍلنىا ًمن قىػبلً ى ً
و
ً
يب )...
ٍى ٍ ٍ
ك م ٍن ىر يسوؿ ىكال نى ٌ
فإذا كاف الفارؽ بينهما ىو األمر ابلببلغ  ،فاإلرساؿ يقتضي من النيب الببلغ .
الثاين  :أف ترؾ الببلغ كتماف لوحي هللا تعاذل  ،كهللا ال ينػزؿ كحيو ليكتم كيدفن يف صدر كاحد من الناس  ،مث ٲبوت ىذا العلم
ٗبوتو .
الثالث  :قوؿ الرسوؿ ( عرضت علي األمم فرأيت النيب كمعو الرىط كالنيب كمعو الرجل كالرجبلف  ،كالنيب كليس معو أحد )...
متفق عليو .
فدؿ ىذا على أف األنبياء مأموركف ابلببلغ كأهنم يتفاكتوف يف مدل االستجابة ٥بم .
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كقيل  :الرسوؿ  :من جاء بشريعة مستقلة ،كالنيب  :من جاء اتبعان لشريعة من سبقػو  ،كىذا اختيار ابن تيمية يف كتابو النبوات .
قاؿ ابن تيمية  :فالنيب ىو الذم ينبئو هللا كىو ينبئ ٗبا أنبأ هللا بو  ،فإف أرسل مع ذلك إذل من خالف أمر هللا ليبلغو رسالة من هللا
إليو فهو رسوؿ  ،كأما إذا كاف إ٭با يعمل ابلشريعة قبلو كدل يرسل ىو إذل أحد يبلغو عن هللا رسالة فهو نيب كليس برسوؿ قاؿ تعاذل
( كما أرسلنا من قبلك من رسوؿ كال نيب إال إذا ٛبُب ألقي الشيطاف يف أمنيتو ) كقولو ( من رسوؿ كال نيب ) فذكر إرساالن يعم
النوعْب  ،كقد خص أحدٮبا أبنو رسوؿ  ،فاف ىذا ىو الرسوؿ ا٤بطلق الذم أمره بتبليغ رسالتو إذل من خالف هللا كنوح  ،كقد
ثبت يف الصحيح أنو أكؿ رسوؿ بعث إذل أىل األرض  ،كقد كاف قبلو أنبياء كشيث كإدريس ػ عليهما السبلـ  .كقبلهما آدـ كاف
نبيان مكلمان .
كقاؿ األشقر يف رسالتو الرسل كالرساالت  :كالتعريف ا٤بختار  :أف الرسوؿ من أكحي إليو بشرع جديد  ،كالنيب ىو ا٤ببعوث لتقرير
شرع من قبلو .
رد شيخ اإلسبلـ ىذا القوؿ حيث قاؿ يف النبوات  :كليس من شرط الرسوؿ أف أييت بشريعة جديدة  ،فإف يوسف كاف
كقد ٌ
رسوالن  ،ككاف على ملة إبراىيم  ،كداكد كسليماف كاان رسولْب  ،ككاان على شريعة التوراة قاؿ تعاذل عن مؤمن آؿ فرعوف ( كلقد
جاءكم يوسف من قبل ابلبينات فما زلتم يف شك ٩با جاءكم بو حٌب إذا ىلك قلتم لن يبعث هللا من بعده رسوالن ) كقاؿ تعاذل
وح كالنَّبًيً ً ً ً
اؽ كيػع يقوب كاأل ً ً
ً ً ً ً ً
وب
(إً َّان أ ٍىك ىحٍيػنىا إًلىٍي ى
ك ىك ىما أ ٍىك ىحٍيػنىا إً ىذل ني و ى ٌ ى
يل ىكإً ٍس ىح ى ى ى ٍ ى ى ٍ
يسى ىكأىيُّ ى
ىسبىاط ىكع ى
ْب من بىػ ٍعده ىكأ ٍىك ىحٍيػنىا إ ىذل إبٍػىراى ىيم ىكإ ٍ٠بىاع ى
كيونيس كىارك ىف كسلىيما ىف كآتىػيػنىا داككد زبوران  .كرسبلن قى ٍد قىصصنىاىم علىي ى ً
وسى
ص يه ٍم ىعلىٍي ى
صٍ
ك ىكىكلَّ ىم ٌ
ى ٍ يٍ ى ٍ
ك من قىػٍب يل ىكير يسبلن َّدلٍ نػى ٍق ي
اّللي يم ى
ىي ي
ى ي ى ى ى ي ى ي ٍ ى ى ٍ ى ي ى ىي
تىكٍلًيمان ) .
ِ
اى ْم َع ِن ال ُْمن َك ِر ) ىذه صفة الرسوؿ  يف الكتب ا٤بتقدمة ،كىكذا كاف حالو ،عليو الصبلة
( ََي ُْم ُرُىم ِابل َْم ْع ُروؼ َويَػ ْنػ َه ُ
كالسبلـ ،ال أيمر إال ٖبّب ،كال ينهى إال عن شر .

 كيف ىذا فضل األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر .

أوالً  :مهمة الرسل .
اّلل ك ً
و
ً
وت ) .
اجتىنبيوا الطَّا يغ ى
قاؿ تعاذل ( ىكلىىق ٍد بىػ ىعثٍػنىا ًيف يك ًٌل أ َّيمة ىر يسوالن أىف ٍاعبي يدكا َّى ى ٍ
وؿ النً ً ً
َّ ً
ً
ً ً
ً
اى ٍم ىع ًن
ين يىػتَّبً يعو ىف َّ
الر يس ى َّ
َّيب ٍاأل ٌيم َّي الَّذم ىًٯب يدكنىوي ىمكٍتيوابن عٍن ىد يى ٍم ًيف التػ ٍَّوىراة ىك ٍاإل ٍ٪ب ًيل ىأيٍيميريى ٍم ًابلٍ ىم ٍعيركؼ ىكيىػٍنػ ىه ي
كقاؿ تعاذل ( الذ ى
الٍ يمٍن ىك ًر . ) ...

اثنياً  :من صفات ا٤بؤمنْب .
ً
ً
ً
ً
ً
الصبلةى ىكيػي ٍؤتيو ىف َّ
ض يه ٍم أ ٍىكلًيىاءي بىػ ٍع و
يمو ىف َّ
الزىكاةى
ات بىػ ٍع ي
قاؿ تعاذل ( ىكالٍ يم ٍؤمنيو ىف ىكالٍ يم ٍؤمنى ي
ض ىأيٍيميرك ىف ابلٍ ىم ٍعيركؼ ىكيىػٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن الٍ يمٍن ىك ًر ىكييق ي
اّللى ىكىر يسولىوي ) .
ىكيي ًط ييعو ىف َّ
الراكًعو ىف َّ ً
ً
ً
ا٢ب ًام يدك ىف َّ ً
ً
ً
ا٢بىافًظيو ىف
َّاىو ىف ىع ًن الٍ يمٍن ىك ًر ىك ٍ
الساج يدك ىف ٍاآلميرك ىف ًابلٍ ىم ٍعيركؼ ىكالن ي
السائ يحو ىف َّ ي
كقاؿ تعاذل ( التَّائبيو ىف الٍ ىعاب يدك ىف ٍى
ً٢ب يد ً
ًً
كد ًَّ ً
ْب ) .
اّلل_ ىكبى ٌش ًر الٍ يم ٍؤمن ى
ي
قاؿ الغزارل  :فقد نعت ا٤بؤمنْب أبهنم أيمركف اب٤بعركؼ كينهوف عن ا٤بنكر  ،فالذم ىجر األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر خارج
عن ىؤالء ا٤بؤمنْب ا٤بنعوتْب يف ىذه اآلية .
اثلثاً  :أف خّبية األمة مناطة هبذه الشعّبة .
قاؿ تعاذل ( يكٍنػتم خيػر أ َّيم وة أيخ ًرج ً
َّاس ىأتٍمرك ىف ًابلٍمعر ً
كؼ ىكتىػٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن الٍ يمٍن ىك ًر ىكتيػ ٍؤًمنيو ىف ًاب َّّللً ) .
ٍ ى ٍ
ى ٍي
ت للن ً ي ي
يٍ ىٍى
رابعاً  :من أكصاؼ سيد ا٤برسلْب .
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َّ ً
ً
وؿ النًَّيب ٍاأل ًيمي الَّ ًذم ىًٯب يدكنىو مكٍتيوابن ًعٍن ىدىم ًيف التػَّوراةً ك ًٍ ً
اى ٍم ىع ًن
ين يىػتَّبً يعو ىف َّ
الر يس ى َّ ٌ َّ
اإل ٍ٪ب ًيل ىأيٍيميريى ٍم ًابلٍ ىم ٍعيركؼ ىكيىػٍنػ ىه ي
يى
يٍ
ٍى ى
قاؿ تعاذل ( الذ ى
الٍمٍن ىك ًر كيًٰب ُّل ى٥بم الطَّيًب ً
ث).
ات ىكيٰبىًٌريـ ىعلىٍي ًه يم ٍ
ا٣بىبىائً ى
ي ى يي ٌى
خامساً  :من خصاؿ الصا٢بْب .
اب أ َّيمةه قىائًمةه يػٍتػليو ىف آاي ً
قاؿ تعاذل ( لىٍيسوا سواء ًمن أ ٍىى ًل الٍ ًكتى ً
آانءى اللٍَّي ًل ىكيى ٍم يى ٍس يج يدك ىف  .يػي ٍؤًمنيو ىف ًاب َّّللً ىكالٍيىػ ٍوًـ ٍاآل ًخ ًر
ت َّ
اّللً ى
ي ىى ن ٍ
ى
ى ى
كأيٍمرك ىف ًابلٍمعر ً
ًً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ْب ) .
كؼ ىكيىػٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن الٍ يمٍن ىكر ىكيي ىسار يعو ىف يف ٍ
ك م ىن َّ
ا٣بىٍيػىرات ىكأيكلىئ ى
الصا٢ب ى
ى ٍي
ى ى يي

سادساً  :من أسباب النصر كالتمكْب .
َّ ً
الزىكا ىة كأىمركا ًابلٍمعر ً
َّاى ٍم ًيف ٍاأل ٍىر ً
كؼ
صيرهي إً َّف َّ
صىر َّف َّ
ض أىقى ياموا َّ
اّللى لىىق ًو ّّ
ين إً ٍف ىم َّكن ي
اّللي ىم ٍن يىػٍن ي
قاؿ تعاذل ( ىكلىيىػٍن ي
م ىع ًز هيز  .الذ ى
الصبل ىة ىكآتىػ يوا َّ ى ى ي ى ٍ ي
كنىػهوا ع ًن الٍمٍن ىك ًر كًًَّ
ّلل ىعاقًبىةي ٍاأل ييموًر ) .
ى ىٍ ى ي ى

سابعاً  :من أسباب النجاة .
الس ً
َّ ً
ً ًً
وء ) .
ين يىػٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن ُّ
قاؿ تعاذل ( فىػلى َّما نى يسوا ىما ذي ٌكيركا بو أ ٍى٪بىٍيػنىا الذ ى
كلقولو  ( فمن أنكر فقد سلم ).
( وُِػل ُّل َذلُم الطَّيِب ِ
ات ) من ا٤بطاعم كا٤بشارب كا٤بناكح .
ُ َّ
َ
ِ
( َوُػلَ ِّرُـ َعلَْي ِه ُم ْ
ث ) من ا٤بطاعم  ،كا٤بشارب  ،كا٤بناكح  ،كاألقواؿ  ،كاألفعاؿ .
اخلَبَ ئ َ
ت َعلَْي ِه ْم ) أم :إنو جاء ابلتيسّب كالسماحة .
ص َرُى ْم َواألَ ْغالَ َؿ الَِِّت َكانَ ْ
( َويَ َ
ض ُع َع ْنػ ُه ْم إِ ْ
 كاآلصار ٝبع إصر (فً ٍعل) ٦بموع على (أىفٍػ ىعاؿ) كاإلصر يف اللغة العربية الٍب نزؿ هبا القرآف :الثقل الذم كاف من التكليف
على من قبلهم؛ َّ
آصار كأغبلؿ .اآلصار :األثقاؿ الٍب تثقل صاحبها  ،منها ما قدمنا
ألف ىم ٍن قىػٍبػلىنىا كانت عليهم من التكليف ه
ثقل عظيم ؛ ألنو ال حادث يف الدنيا أعظم من
أف توبة الذين عبدكا العجل دل يقبلها هللا إال بتقدٲبهم أنفسهم للموت ،فهذا ه
ا٤بوت.
و
ٲبر على ا١بًبًلَّ ٍو .
وت أعظى يم
حادث  ...فيما ُّ
كا٤بى ي
ب أعظم كفر كأشنع ذنب يكفيو أف يتوب إذل هللا ،كأف ييقلع
فرفع ىذا الثقل عن ىذه األمة صلى هللا على نبيٌها ،فصار ىم ًن ٍارتى ىك ى
عن الذنب ،كيندـ على ارتكابو ،كينوم أال يعود ،فيتوب عليو ربو بذلك ،فهذا من رفع اآلصار.
َواألَ ْغالَؿ ٝ :بع يغل ،كالغي ٌل ىو القيد ا٤بعركؼ؛ ألف التكاليف القوية الشديدة كأهنا أغبلؿ يػيغىلُّوف هبا ،مثل  :أف الواحد منهم
كاف ال يصلي إال اب٤باء ،كال يصلي إال يف الكنيسة ،كإذا مست النجاسة شيئنا من ثوبو لزـ أف يقرضو ٗبقراض ،إذل غّب ذلك من
كطهورا ،كأيجيز ٥با إزالة النجاسة اب٤باء،
مسجدا
فجعلت ٥با األرض كلها
ن
التشديدات ٖ ،ببلؼ ىذه األمة فقد يرفع عنها ذلك ،ي
ن
صعَّبنا على من قبلها .
كسهل ٥با كل شيء كاف يم ى
 كقد جاء يف ا٢بديث ( بعثت اب٢بنيفية السمحة) .
كقاؿ ألمّبيو معاذ كأيب موسى األشعرم٤ ،با بعثهما إذل اليمن ( بشرا كال تنفرا ،كيسرا كال تعسرا ،كتطاكعا كال ٚبتلفا ) .
كقاؿ صاحبو أبو برزة األسلمي :إين صحبت رسوؿ هللا  كشهدت تيسّبه.
َّ ِ
آمنُواْ بِ ِو ) أم  :صدقوا بو  ، كٗبا جاء بو .
ين َ
( فَالذ َ
عظيما.
( َو َع َّزُروهُ ) أم :مدحوه كأثنوا عليو ثناءن ن
قاؿ بعض العلماء ( :ىك ىعَّزيركهي ) أم :منعوه من أف ينالو أح هد بسوء ،حٌب ال يقول أح هد على أف يصل إليو ،كال يؤذيو أبذيَّوة ما.
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ص ُروهُ ) النصر يف لغة العرب :إعانة ا٤بظلوـ ،أم :أعانوه على أعدائو الذين ظلموه ككذبوه ،ككل من كذبو فهو ظادله لو .
( َونَ َ
( واتَّػبػعواْ الن َّ ِ
ي أُن ِز َؿ َم َعوُ ) أم :القرآف كالوحي الذم جاء بو مبلغنا إذل الناس .
َ َُ
َ
ُّور الذ َ
كما قاؿ تعاذل (اي أىيػُّ ىها النَّاس قى ٍد جاء يكم بػرىىا هف ًٌمن َّربًٌ يكم كأ ى ً
ورا ُّمبًيننا ) .
ي ى
ى
يٍ
ىنزلٍنىا إلىٍي يك ٍم ني ن
ٍى
قاؿ ابن عا ور  :ك ٌأما النور ا٤ببْب فهو القرآف لقولو ( كأنزلنا ) .

 قاؿ الرازي  :كالنور ا٤ببْب ىو القرآف  ،ك٠باه نوران ألنو سبب لوقوع نور اإلٲباف يف القلب.

 وقاؿ القرطيب  :النور ا٤بنزؿ ىو القرآف ؛ عن ا٢بسن ؛ ك٠باه نوران ألف بو تتبْب األحكاـ كيهتدل بو من الضبللة  ،فهو نور
مبْب  ،أم كاضح بىػًٌْب.
 وقاؿ اخلازف  :كإ٭با ٠باه نوران ألف بو تتبْب األحكاـ كما تتبْب األشياء ابلنور بعد الظبلـ كألنو سبب لوقوع نور اإلٲباف يف

القلب فسماه نوران ٥بذا ا٤بعُب.
ْب الٍ يقرآ يف الٍع ًظيم ؛ ًألىنَّو ي ًزيل ظيليم ً
 وقاؿ الشنقيطي  :الٍمر ياد ًهبى ىذا النُّوًر الٍمبً ً
ً
ُّور ٍ
ات ٍ
ا٢بً ًٌس ُّي ظيٍل ىم ػ ػ ػةى
ا١بى ٍه ػ ًل ىكالش ًٌ
يل الن ي
يي ي ى
ي
ٍ ى ي
يى
َّك ىك ىما ييز ي
اللٍَّي ًل .
 وقاؿ ابن اجلوزي  :كإ٭با ٠باه نوران  ،ألف األحكاـ تبْب بو بياف األشياء ابلنور .
ً
ً
ً
ً
اب كىال ًٍ
ك ركحان ًٌم ٍن أ ٍىم ًرىان ىما يك ى ً
َّشاء ًم ٍن
اإلٲبىا يف ىكلى ًكن ىج ىعٍلنىاهي نيوران نػ ٍَّهدم بًًو ىم ٍن ن ى
قاؿ تعاذل ( ىكىك ىذل ى
ك أ ٍىك ىحٍيػنىا إلىٍي ى ي
نت تى ٍدرم ىما الٍكتى ي ى
ً ً
َّك لىتىػه ًدم إً ىذل ًصر و
اط ُّم ٍستى ًقي وم ) .
عبىاد ىان ىكإًن ى ٍ
ى
ً
ً ًً
ً
اّللي ًٗبىا تىػ ٍع ىمليو ىف ىخبً هّب ) .
ىنزلٍنىا ىك َّ
كقاؿ تعاذل (فىآمنيوا ًاب َّّلل ىكىر يسولو ىكالنُّوًر الَّذم أ ى
 قاؿ ابن كثري  :كقد ٠بى هللا تعاذل الوحي الذم أنزلو نوران ٤با ٰبصل بو من ا٥بدل  ،كما ٠باه ركحان ٤با ٰبصل بو من حياة
القلوب .

ىنزلٍنىا إًلىٍي يك ٍم نيوران ُّمبًينان ) ىو القرآف  ،ك٠باه نوران ألنو يهتدم بو من ظلمة الضبلؿ .
 وقاؿ الشوكاين  :قولو تعاذل ( ىكأ ى
ك ُى ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َف ) أم :يف الدنيا كاآلخرة.
( أ ُْولَئِ َ
 كالفبلح يف لغة العرب يطلق إطبلقْب مشهورين  ،ككل منهما يدخل يف اآلية :

اإلطالؽ األوؿ  :أف العرب تقوؿ ( أفلح فبلف ) إذا فاز ٗبطلوبو األكرب  ،فكل إنساف كاف ٰباكؿ مطلوابن أعظم مث ظفر بو كفاز
ٗبا كاف يرجو فهذا قد أفلح .

اإلطالؽ الثاين  :أف ا٤براد ابلفبلح  :الدكاـ كالبقاء السرمدم يف النعيم  ،فكل من كاف لو دكاـ كبقاء يف النعيم تقوؿ العرب ( انؿ
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 .
ٓ -ٯبب التأدب مع هللا .
ٔ -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 .
َُ -ٯبب على أحد أف يؤمن ٗبحمد  ، كقد قاؿ  ( ال يسمع يب أحد من ىذه األمة ..
ُُ -من صفات الرسوؿ  األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر .
ُِ -أف ديننا اإلسبلـ دين اليسر كالسهولة .
ُّ -أف ىذا القرآف نور .
ال
خمعة  / 22 /رمضان 7341 /هـــ
ُْ -أنو منزؿ غّب ٨بلوؽ .
وؿ َِّ
السماو ِ
اَّلل إِلَْي ُكم َِ
ات َواأل َْر ِ
ض ال إِلَوَ إِالَّ ُى َو ُْػليِي
َّاس إِِّين َر ُس ُ
ْت ًيعا الَّ ِذي لَوُ ُمل ُ
ْ
ْك َّ َ َ
( قُ ْل َاي أَيُّػ َها الن ُ
َّيب األ ُِم ِي الَّ ِذي يػ ْؤِمن ِاب َِّ
ِِ
َّلل َوَكلِ َماتِِو َواتَّبِ ُعوهُ لَ َعلَّ ُك ْم تَػ ْهتَ ُدو َف (. ) )ٔ٘ٛ
ُ ُ
َوَر ُسولو النِ ِّ ّ ّ
[ األعراؼ . ] ُٖٓ :
-----------

يت فَ ِمنواْ ِاب َِّ
َّلل
َوُؽلِ ُ ُ

( قُ ْل ) يقوؿ تعاذل لنبيو كرسولو دمحم  ( قُ ْل ) اي دمحم .

َّاس ) كىذا خطاب لؤلٞبر كاألسود ،كالعريب كالعجمي .
( َاي أَيُّػ َها الن ُ
وؿ َِّ
اَّلل إِلَْي ُكم َِ
ْت ًيعا ) أمٝ :بيعكم ،كىذا من شرفو كعظمتو أنو خاُت النبيْب ،كأنو مبعوث إذل الناس كافة .
( إِِّين َر ُس ُ
ْ
اؾ إًَّال ىكافَّةن لًلن ً
َّاس ) .
(كىما أ ٍىر ىسٍلنى ى
قاؿ تعاذل ى
اّللً إًلىي يكم ىً
ٝبيعان ) .
َّاس إًًٌين ىر يس ي
وؿ َّ ٍ ٍ
كقاؿ تعاذل (قي ٍل ىاي أىيػُّ ىها الن ي
ً ً ًً
كقاؿ تعاذل (كأ ً
ىم :ىكأينٍ ًذ ىر ىم ٍن بىػلىغىوي.
يكح ىي إً ىَّ
رل ىى ىذا الٍ يقٍرآ يف ألينٍذ ىريك ٍم بو ىكىم ٍن بىػلى ىغ ) أ ٍ
ى
ً
ً
ً
ً
اؾ للن ً
يدا ) .
ىكقىاؿ تعاذل ( ىكأ ٍىر ىسٍلنى ى
َّاس ىر يس نوال ىكىك ىفى اب َّّلل ىشه ن
ًً ً
ً
ً ً
ْب نى ًذ نيرا ) .
ىكقى ى
اؿ تعاذل ( تىػبى ىارىؾ الَّذم نػىَّزىؿ الٍ يفٍرقىا ىف ىعلىى ىعٍبده ليى يكو ىف لٍل ىعالىم ى
ً ً
صرت ًاب ُّلر ٍع ً ً
اؿ  ( أ ٍيع ًطيت ٟبىٍسا ىدل يػعطىه َّن أ ً
ً
ً
َّيب
يت َّ
ىكقى ى
اعةى ،ىكىكا ىف النً ُّ
الش ىف ى
ىح هد م ىن ٍاألىنٍبًيىاء قىػٍبلي  :ني ٍ ي
ب ىمس ىّبىة ىش ٍه ور ،... ،ىكأ ٍيعط ي
ي ن ٍ يٍ ي ى
ث إً ىذل قىػوًم ًو خ َّ ً
ت إً ىذل الن ً
َّاس ىع َّامة ) متفق عليو .
يػيٍبػ ىع ي
اصةن ىكبيعثٍ ي
ٍ ى
كقاؿ  ( كأرسلت إذل ا٣بلق كافة ) ركاه مسلم  .كيف ركاية ( كبعثت إذل كل أٞبر كأسود ) .
قيل  :ا٤براد ابألٞبر العجم  ،كاألسود العرب  ،وقيل  :األٞبر اإلنس  ،كاألسود ا١بن
اؿ  ( ىال يسمع ًيب رجػل ًمن ى ًذهً ٍاأل َّيم ًة يػه ً
صىرًاينّّ يمثَّ ىال يػي ٍؤًم ين ًيب إًَّال ىد ىخ ىل النَّار ) ركاه مسلم .
ىكقى ى
ود ّّ
م ىكىال نى ٍ
ىٍىي ىي ه ٍ ى
ىي
كىو معلوـ من دين اإلسبلـ ضركرة أنو ،صلوات هللا كسبلمو عليو ،رسوؿ هللا إذل الناس كلهم.
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض ) أم  :كل ما يف السماكات كاألرض لو سبحانو كتعاذل خلقان كملكان كتدبّبان
الَّ ِذي لَوُ ُمل ُ
ْك َّ َ َ

 كالفائدة من إٲباننا أبف هلل ملك السموات كاألرض يفيد :

أوالً  :الرضا بقضاء هللا  ،كأف هللا لو قضى عليك مرضان فبل تعَبض  ،كلو قضى عليك فقران فبل تعَبض  ،ألنك ملكو يتصرؼ
فيك كما يشاء ..
يدؿ لذلك ما أمران هللا بو أف نقوؿ عند ا٤بصيبة ( الَّ ًذين إًذىا أىصابػٍتػهم م ً
صيبىةه قىاليوا إً َّان ًَّّللً ىكإً َّان إًلىٍي ًو ىر ًاج يعو ىف ) .
ى ى يٍ ي
ى
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كيدؿ لذلك أيضان ما بينٌو النيب  البنتو الٍب أشرؼ ابنها على ا٤بوت  ،حينما أرسلت إليو ليأيت  ،فأرسل يقرأ السبلـ كيقوؿ :
إف هلل ما أخذ كلو ما أعطى  ،ككل شيء عنده أبجل مسمى  ،فلتصرب كلتحتسب ) .
اثنياً  :الرضا بشرعو كقبولو كالقياـ بو  ،ألنك ملكو .

اثلثاً  :أف كل ما يف الكوف ملك هلل األحد سبحانو كتعاذل من غّب شريك  ،فما لدينا من ماؿ كمتاع كجاه ليس ملكان لنا بل ىو
ملك هلل  ،كإ٭با ٫بن مستخلفوف فيو لبلبتبلء كاالختبار  ،كما قاؿ تعاذل ( ًآمنيوا ًاب َّّللً كرسولًًو كأىنٍ ًف يقوا ً٩بَّا جعلى يكم مستىخلى ًفْب فًيوً
ىى ٍ ي ٍ ٍ ى
ىى ي ى
َّ ً
ً
ىجهر ىكبً هّب ) .
ين ىآمنيوا مٍن يك ٍم ىكأىنٍػ ىف يقوا ى٥بيٍم أ ٍ
فىالذ ى
كقاؿ  ( إف الدنيا حلوة خضرة  ،كإف هللا مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملوف  ) ..ركاه مسلم .
( ال إِلَوَ إِالَّ ُى َو ) ال إلو ٕبق إال هللا .

فهو اإللو ا٢بق الذم تتعْب أف تكوف ٝبيع أنواع العبادة كالطاعة كالتألو لو تعاذل ،لكمالو ككماؿ صفاتو كعظيم نعمو ،كلكوف
العبد مستحقا أف يكوف عبدان لربو٩ ،بتثبل أكامره ٦بتنبان نواىيو ،ككل ما سول هللا تعاذل ابطل ،فعبادة ما سواه ابطلة ،لكوف ما
سول هللا ٨بلوقان انقصان مدبران فقّبان من ٝبيع الوجوه ،فلم يستحق شيئان من أنواع العبادة .

 يف ىذه اآلية ٱبرب هللا أبنو منفرد ابأللوىية ،كذلك من قولو ( ال إلو إال ىو ) ىذه ٝبلة تفيد ا٢بصر كطريقة النفي كاإلثبات
ىذه من أقول صيغ ا٢بصر .
ففيها نفي استحقاؽ غّب هللا العبادة  ،كإثبات استحقاؽ األلوىية كالعبودية هلل تعاذل .
 قاؿ ابن كثري  :إخبار أبنو ا٤بنفرد ابإل٥بية ١بميع ا٣ببلئق .

 وقاؿ السعدي  :فأخرب أنو هللا  ،الذم لو ٝبيع معاين األلوىية  ،كأنو ال يستحق األلوىية كالعبودية إال ىو  ،كعبودية غّبه
ابطلة .

ً
ضي أَّىال يًٰب َّ ً
 قاؿ ابن رجب  :قىػوؿ  :ىال إًلىو إًَّال اى َّّلل  ،تىػ ٍقتى ً
اع  ،ى٧بىبَّةن ىك ىخ ٍوفنا ىكىر ىجاءن  .ىكًم ٍن ٛبىىاًـ
ب س ىواهي  ،فىًإ َّف اىًٍإللىوى يى ىو اىلَّذم ييطى ي
ى
ٍ
ي
ً
ً
ً
ً
ً
ًً
ً
يدهي ىكىال ص ٍدقيوي ًيف
ىح َّ
ٍم ٍل تىػ ٍوح ي
ى٧بىبَّتو ى٧بىبَّةي ىما يٰببُّوي  ،ىكىكىر ىاىةي ىما يىكىٍريىوي  ،فى ىم ٍن أ ى
ب ىشٍيػئنا ٩بَّا يىكىٍرهي اى َّّللي  ،أ ٍىك ىك ًرىه ىشٍيػئنا ٩بَّا يٰببُّوي اى َّّللي ىدلٍ يىك ي
ً
ً ً
ًً ً ً
ًً
ً ً
لشر ًؾ اى ٍ٣بىًف ًي ًٕبىس ً
ك ًأبىنػ يَّه يم
ىحبَّوي ً٩بَّا يىكىٍريىوي  .قى ى
اؿ تىػ ىعاذل ( ذىل ى
ب ىما ىك ًرىىوي ٩بَّا يٰببُّوي اى َّّللي  ،ىكىما أ ى
قىػ ٍولو  :ىال إلىوى إَّال اى َّّللي  ،ىكىكا ىف فيو م ٍن اى ٌ ٍ
ٌ ٍ
ىحبى ىط أ ٍىع ىما ى٥بيم ) .
ىس ىخ ىط َّ
اّللى ىكىك ًريىوا ًر ٍ
ض ىوانىوي فىأ ٍ
اتَّػبىػ يعوا ىما أ ٍ
 فضائل كلمة التوحيد :
ً ً
ص  ،ك ىشهادةي اى ٍ٢ب ًق كد ٍعوةي اى ٍ٢ب ًق  ،كبػراءةه ًمن اى ًٌ ً
ىجلً ىها يخلً ىق اى ٍ٣بىٍل يق .
لشٍرؾ  ،ىكًأل ٍ
أوالً  :ى ىي ىكل ىمةي اىًٍإل ٍخ ىبل ً ى ى ى ى ٌ ى ى ى ى ٌ ى ىى ٍ
اذل ( كىما ىخلى ٍق ي ً ً
س إًَّال لًيىػ ٍعبي يدكف ) .
ىك ىما قى ى
اؿ تىػ ىع ى ى
ت ا ٍ١ب َّن ىك ٍاإلنٍ ى
اثنياً  :كًأل ً ً
ب
ت اى ُّلر يس يل ىكأينٍ ًزلى ٍ
ىجل ىها أ ٍيرسلى ٍ
ى ٍ
ت اىلٍ يكتي ي
ً ً
وؿ إًَّال ني ً
ك ًمن رس و
اعبي يدكف ) .
قى ى
اؿ تىػ ىع ى
وحي إًلىٍي ًو أىنَّوي ال إًلىوى إًَّال أ ىىان فى ٍ
اذل ( ىكىما أ ٍىر ىسٍلنىا م ٍن قىػٍبل ى ٍ ى ي
ً
كح ًمن أىم ًرهً علىى من ي ىشاء ًمن ًعب ًادهً أى ٍف أىنٍ ًذركا أىنَّو ال إًلىو إًَّال أى ىان فىاتَّػ يق ً
وف ) .
ي ي ى
كقاؿ تعاذل ( يػينىػًٌزيؿ الٍ ىمبلئ ىكةى ًاب ُّلر ً ٍ ٍ ى ى ٍ ى ي ٍ ى
اثلثاً  :ىي ىٜبى ين اى ٍ١بىن ًَّة .
قاؿ  ( من ىكانىت ً
آخىر ىك ىبل ًم ًو ىد ىخ ىل اى ٍ١بىنَّة ) ركاه أبو داكد .
ىٍ ٍ
رابعاً  :كىي ى٪بىاةه ًم ٍن اىلنَّا ًر .
ً
اؿ ىخىر ىج ًم ٍن اىلنَّا ًر  .ىخَّر ىجوي يم ٍسلً هم
وؿ  :أى ٍش ىه يد أى ٍف ىال إًلىوى إًَّال اى َّّللي  ،فىػ ىق ى
َّيب  يم ىؤًذٌ نان يىػ يق ي
ىك ى٠ب ىع اىلنً َّ
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خامساً  :كىي أىحسن اى ٍ٢بسنى ً
ات :
ٍ ىي ىى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
اع ىم ٍل ىح ىسنىةن،
وؿ اى َّّلل ! ىعلٌ ٍم ًِب ىع ىمبلن يػي ىقًٌربيًِب م ىن اى ٍ١بىنَّة ،ىكيػيبىاع يدًين م ٍن اىلنَّا ًر ،قى ى
ت  :ىاي ىر يس ى
قى ى
ت ىسيًٌئىةن فى ٍ
اؿ  :إ ىذا ىعمٍل ى
اؿ أىبيو ىذ ٌور ( :قيػٍل ي
ً
ات ؟ قى ى ً
وؿ اى َّّللً  ،ىال إًلىو إًَّال اى َّّلل ًمن اى ٍ٢بسنى ً
ىح ىس ين اى ٍ٢بى ىسنىات ) .
ت  :ىاي ىر يس ى
فىًإنػ ىَّها ىع ٍشير أ ٍىمثىا٥بىا قيػٍل ي
اؿ ى ىي أ ٍ
ى
ي ى ىى
سادساً  :كًىي  :ي٘ب ًٌدد ما د ًرس ًمن اىًٍإلٲبى ً
اف ًيف اىلٍ ىق ٍل ً
ب.
ى ى ى يى ي ى ى
ً ً
ىف اىلنًَّيب  قى ى ً
ً
اؿ  :قيوليوا  :ىال إًلىوى إًَّال اى َّّلل ) .
ف ي٪بى ًٌد يد إًٲبىانىػنىا ؟ قى ى
ىص ىحابًو ( ىج ٌد يدكا إًٲبىانى يك ٍم قىاليوا ىكٍي ى
كما يف اىلٍ يم ٍسنىد أ َّ َّ
اؿ أل ٍ
ً
ً
لس ىم ًاء ىك ٍاأل ٍىر ً
ت هبًً َّن .
ت اى َّ
ض ىر ىج ىح ٍ
سابعاً  :ىكى ىي اىلًٍَّب ىال يىػ ٍعد ي٥بىا ىش ٍيءه ًيف اىلٍ ىوٍزًف  ،فىػلى ٍو يكًزنى ٍ
ً ً
ً
لسماك ً
ىف نيوحا قى ى ً ً ً ً ًً
ً
ً ً ً ًَّ
لسٍب ىع
ات اى َّ
ىك ىما ًيف اىلٍ يم ٍسنىد ىع ٍن ىعٍبد اى َّّلل بٍ ًن ىع ٍم ورك ىع ٍن اىلنًَّيب  ( أ َّ ن
اؿ البٍنو عٍن ىد ىم ٍوتو  :يآميرىؾ ب ىبل إلىو إال اى َّّللي  ،فىإ َّف اى َّ ى ى
و
و
ً
ص ىمٍتػ يه َّن ىال إًلىوى إًَّال اى َّّلل ) .
ْب اى َّ
ىك ٍاأل ىىرض ى
لسٍب ىع يك َّن ًيف ىحٍل ىقة يمٍبػ ىه ىمة قى ى
ًً
ضا ىع ٍن ىعٍب ًد اى َّّللً بٍ ًن ىع ٍم ورك  .ىع ٍن اىلنًَّيب  ( أ َّ
اؿ  :ىاي
وؾ بًًو  ،قى ى
وسى  قى ى
ب ىعلًٌ ٍم ًِب ىشٍيػئنا أىذٍ يكيرىؾ بًًو ىكأ ٍىد يع ى
اؿ  :ىاي ىر ُّ
ىكفيو أىيٍ ن
ىف يم ى
يد
اؿ  :قي ٍل ىال إًلىوى إًَّال اى َّّللي  .فىػ ىق ى
ب ! يك ُّل ًعبى ًاد ىؾ يىػ يقوليو ىف ىى ىذا  .قى ى
وسى ! قي ٍل ىال إًلىوى إًَّال اى َّّللي  ،قى ى
ت  ،إًَّ٭بىا أي ًر ي
اؿ  :ىال إًلىوى إًَّال أىنٍ ى
اؿ  :ىاي ىر ًٌ
يم ى
َّة  ،كىال إًلىو إًَّال اى َّّلل ًيف كًف و
ًو
ً
لسماك ً
ً
وسى ! لىٍو أ َّ
َّة ،
ص ًِب بًًو  .قى ى
ىشٍيػئنا ىٚبي ُّ
ات اى َّ
لسٍب ىع ىك ىعامىريى َّن ىغ ًٍّبم ىك ٍاأل ىىرض ى
ْب اىل َّسٍب ىع ًيف كف ى ى
اؿ  :ىاي يم ى
ي
ىف اى َّ ى ى
ت هبًً َّن ىال إًلىوى إًَّال اى َّّلل ) .
ىمالى ٍ
ً
ض يل اىل ًٌذ ٍك ًر .
اثمناً  :ىكى ىي أىفٍ ى
ىكما ًيف ح ًد ً
ض يل اىل ًٌذ ٍك ًر ىال إًلىوى إًَّال اى َّّلل ) ركاه الَبمذم .
يث ىجابً ور اىلٍ ىمٍرفيوع ( أىفٍ ى
ى
ى
َسعاً  :كمن أعظم فضائلها :
ما جاء ًيف اى َّ ً
يح ٍ ً
ك ىكلىوي اى ٍ٢بى ٍم يد ىكيى ىو
ْب ىع ٍن أًىيب يىىريٍػىرىة  ىع ٍن اىلنًَّيب  ىم ٍن قى ى
يك لىوي  ،لىوي اىلٍ يمٍل ي
اؿ ( ىال إًلىوى إًَّال اى َّّللي ىك ٍح ىدهي ىال ىش ًر ى
لصح ى
و
ً
و ً
ً
ً
و ً ً
ً ً و
ت لىوي ًحٍرنزا ًم ٍن
ب لىوي مائىةي ىح ىسنىة  ،ىكي٧ب ىي ىعنٍوي مائىةي ىسيًٌئىة ،ىكىكانى ٍ
ىعلىى يك ًٌل ىش ٍيء قىد هير  ،مائىةى ىمَّرةو ىكانى ٍ
ت لىوي ىع ٍد يؿ ىع ٍشر رقىاب  ،ىكيكت ى
ت ًأبىفٍ ً
ً
ك ح ٌَّب ٲبيٍ ًسي ،كىدل أيٍ ً
ً
ًً ً
ىح هد ىع ًم ىل أى ٍكثىػىر ًم ٍن ىذلًك ) .
ى
ض ىل ٩بَّا ىجاءى بو ،إَّال أ ى
ى ىٍ ى
اىلشٍَّيطىاف يىػ ٍوىموي ىذل ى ى
ً
س ًمن كلى ًد إً ٍ٠ب ً
و
اعيل ) .
ىكفي ًه ىما أىيٍ ن
وب  ،ىع ٍن اىلنًَّيب  قاؿ ( ىم ٍن قىا ى٥بىا ىع ٍشىر ىمَّرات ىكا ىف ىك ىم ٍن أ ٍىعتى ىق أ ٍىربىػ ىعةى أىنٍػ يف و ٍ ى ى
ضا ىع ٍن أىًيب أىيُّ ى
ً ًً
عا راً  :كًمن فى ًً
اب اى ٍ١بىن ًَّة اىلث ىَّمانًيى ًة .يى ٍد يخ يل ًم ٍن أىيًٌ ىها ىشاءى .
ى ٍ ى
ضائل ىها أىنػ ىَّها تىػ ٍفتى يح ل ىقائل ىها أىبٍػ ىو ى
و
ً
ً
ً
ىكما ًيف ح ًد ً
ىحد يىػتىػ ىو َّ
ضوءى ،يمثَّ يىػ يق ي
اؿ ىر يس ي
يث يع ىمر  .قى ى
ضأي ،فىػيي ٍسبً يغ اىلٍ يو ي
وؿ :أى ٍش ىه يد أى ٍف ىال إًلىوى إًَّال اى َّّللي ىك ٍح ىدهي
وؿ اى َّّلل  ( ىما مٍن يك ٍم م ٍن أ ى
ى
ى
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
يك لىوي ،ىكأى ٍش ىه يد أ َّ
ىخىر ىجوي يم ٍسلمه
ىال ىشر ى
ىف ي٧بى َّم ندا ىعٍب يدهي ىكىر يسوليوي ،إال فيت ىح ٍ
اب اى ٍ١بىنَّة" ) أ ٍ
ت لىوي أىبٍػ ىو ي
لص ًح ى ً
يك لىوي  ،ىكأ َّ
ً
ىف ي٧بى َّم ندا ىعٍب يدهي ىكىر يسوليوي ،
َّيب  قىاؿ ( ىم ٍن قى ى
ىكًيف اى َّ
اؿ أى ٍش ىه يد أى ٍف ىال إًلىوى إًَّال اى َّّللي ىك ٍح ىدهي ىال ىش ًر ى
يح ٍْب ىع ٍن يعبى ىادةى ىع ٍن اىلن ًٌ
ً
ىف ًعيسى ىعٍب يد اى َّّللً كىكلًمتيوي أىلٍ ىق ى ً
ىف اىلنَّ ىار ىح ّّق ىكأ َّ
ىف اى ٍ١بىنَّةى ىح ّّق ىكأ َّ
كح ًمٍنوي  ،ىكأ َّ
ت لىوي ىٜبىانًيىةى
ىف اى َّّللى يىػٍبػ ىع ي
ث ىم ٍن ًيف اىلٍ يقبيوًر فيت ىح ٍ
اىا إ ىذل ىمٍرىميى ىكير ه
ى ى
ىكأ َّ ى
أىبٍػو و
اب ًم ىن اى ٍ١بىن ًَّة يى ٍد يخ يل ًم ٍن أىيًٌ ىها .
ى
عمر أحد كال يينقص
( ُْػليِي َوُؽلِ ُ
يت ) أم  :بيده ا٣بلق كإليو يرجع األمر  ،كال ٰبيا أحد كال ٲبوت إال ٗبشيئتو كقدره  ،كال ييزاد يف ي
منو إال بقضائو كقدره .
ً
ا٤بوت ٤بن يشاء من حيث يشاء  ،كا٤بميت من يشاء كلما
ا٤بعجل ى
قاؿ الطربم  :يعِب جل ثناؤه بقولو ( :كهللا ٰبيي كٲبيت) كهللا ٌ
شاء  ،دكف غّبه من سائر خلقو.
ترغيب لعباده ا٤بؤمنْب على جهاد عدكه كالصرب على قتا٥بم  ،كإخراج ىيبتهم من صدكرىم  ،كإف قل
كىذا من هللا عز كجل
ه
كإعبلـ منو ٥بم أف اإلماتة كاإلحياء بيده  ،كأنو لن ٲبوت أح هد كال يقتل إال بعد فناء أجلو
عددىم ككثر عدد أعدائهم كأعداء هللا
ه
كهني منو ٥بم  ،إذ كاف كذلك  ،أف ٯبزعوا ٤بوت من مات منهم أك قتل من قتل منهم يف حرب ا٤بشركْب .أ ىػ
الذم كتب لو ه
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( فَ ِمنواْ ِاب َِّ
َّلل ) اإلؽلاف ابهلل يتضمن  :اإلٲباف بوجوده كبربوبيتو كأبلوىيتو كأب٠بائو كصفاتو .
ُ
( َوَر ُسولِ ِو ) اإلٲباف ابلرسوؿ يتضمن اتباعو فيما أمر  ،كاجتناب ما هنى عنو كزجر  ،كتصديقو فيما أخرب .
( النِ ِ ِ
نت تىػٍتػليو ًمن قىػٍبلً ًو ًمن كًتى و
اب ىكالى
َّيب األ ُّم ِّي ) ألمي :ىو الذم ال يقرأ كال يكتب؛ ألف نبينا  كاف ال يقرأ كال يكتب ( ىكىما يك ى
ّ
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
َّ
ب الٍ يمٍبطليو ىف ) ككونو ال يقرأ كال يكتب مع ىذه العلوـ الٍب ال ييطلع عليها إال ابلوحي يدؿ على أف ىذا
ىٚبيطُّوي بيىمين ى
ك إذنا ال ٍرىات ى
إ٭با ىعلً ىمو بوحي من هللا (جل كعبل).
( الَّ ِذي يػ ْؤِمن ِاب َِّ
َّلل ) ىذه صفاتو  ، كقد أجرل هللا العادة أنو يصف ا٤برسلْب كا٤ببلئكة ٗبا يصف بو مطلق عواـ ا٤بؤمنْب؛ ألف
ُ ُ
قولو( :الَّ ًذم يػي ٍؤًم ين ًاب َّّللً) كل عامي من ا٤بسلمْب يؤمن ابهلل ،كقد كصف نبيو  بصفة يتصف هبا ٝبيع ا٤بسلمْب ،كذلك لئليذاف
َّ ً
ً
ً ً
ش ىكىم ٍن ىح ٍولىوي يي ىسبًٌ يحو ىف ًٕبى ٍم ًد ىرٌهبًً ٍم ىكيػي ٍؤًمنيو ىف بًًو )
ين ىٍٰبمليو ىف الٍ ىعٍر ى
بشرؼ اإلٲباف ابهلل ككلماتو كعظىمو كما قاؿ جل كعبل ( الذ ى
ً ًً
ين ىآمنيوا ) كبْب أف ذلك اإلٲباف الذم اتصف بو ٞبلة العرش كأىل
كصفهم ابإلٲباف ككصف ا٤بسلمْب ابإلٲباف ( ىكيى ٍستىػ ٍغفيرك ىف للَّذ ى
األرض من بِب آدـ صار الرابطة العظمى بينهم الٍب عطفت قلوهبم عليهم من فوؽ سبع ٠باكات .
وؿ ًٗبىا أين ًزىؿ إًلىٍي ًو ًمن َّربًًٌو ىكالٍ يم ٍؤًمنيو ىف
الر يس ي
( َوَكلِ َماتِِو ) قاؿ بعض العلماء :معُب كلماتو :كتبو الٍب أنز٥با على خلقو ،كما قاؿ ( ىآم ىن َّ
يكلّّ ىآم ىن ًاب َّّللً ىكىمآلئً ىكتً ًو ىكيكتيبً ًو) كالتحقيق :أف كلمات هللا أعم من كتبو ،كأهنا ال ٰبصيها إال ىو (جل كعبل) كما َّنوه عنها يف
ً
ً
ً ً ً ً
ات ىرًٌيب ىكلىٍو
أيخرايت الكهف كأيخرايت لقماف يف قولو تعاذل (قيل لٍَّو ىكا ىف الٍبى ٍحير م ىد نادا لٌ ىكل ىمات ىرًٌيب لىنىف ىد الٍبى ٍحير قىػٍب ىل أىف تىن ىف ىد ىكل ىم ي
ض ًمن شجرةو أىقٍبلىـ كالٍبحر ٲبدُّه ًمن بػع ًدهً سبػعةي أ ٍىٕب ور َّما نىًفد ً
ًجٍئػنىا ٗبًًثٍلً ًو ىم ىد ندا) كقاؿ ( ىكلىٍو أىَّ٭بىا ًيف األ ٍىر ً
اّللً) ككلمات هللا
ات َّ
ى ٍ
ت ىكل ىم ي
ى ى ى ه ى ى ٍ ي ىي ي ى ٍ ى ٍ ى ي
مدادا لكلماتو لنفدت البحور كتبلشت قبل أف تنفذ كلماتو ( َواتَّبِ ُعوهُ ) أمر
ال يعلمها إال هللا (جل كعبل) ،كلو كانت البحور ن
ابتباع النيب  ، كمعُب اتباعو  :االقتداء بو فيما جاء بو من عقائد كأفعاؿ كأقواؿ .
( لَ َعلَّ ُك ْم تَػ ْهتَ ُدو َف ) أم  :ألجل أف هتتدكا .

 فيو كجوب متابعة الرسوؿ  ، كمتابعة الرسوؿ  سبب حملبة هللا .
ور ىرًح هيم ) .
اّللي ىكيىػ ٍغ ًفٍر لى يك ٍم ذينيوبى يك ٍم ىك َّ
اّللى فىاتَّبً يع ًوين يٍٰببًٍب يك يم َّ
( قي ٍل إً ٍف يكٍنػتي ٍم يًٙببُّو ىف َّ
اّللي ىغ يف ه
ىذه اآلية الكرٲبة حاكمة على كل من ادعى ٧ببة هللا ،كليس ىو على الطريقة احملمدية فإنو كاذب يف دعواه يف نفس األمر ،حٌب
يتبع الشرع احملمدم كالدين النبوم يف ٝبيع أقوالو كأحوالو ،كما ثبت يف الصحيح عن رسوؿ هللا  أنو قاؿ ( ىم ٍن ىع ًم ىل ىع ىمبل
س عليو ٍأميرىان فىػ يه ىو ىرُّد ) .
لىٍي ى
ٜ برات متابعة الرسوؿ : 
الثمرة األكذل ُْ ( :ػلبِْب ُك ُم َّ
اَّللُ ) ىذه الثمرة األكذل  ،كما أعظمها من ٜبرة .
 قاؿ الشنقيطي :قولو تعاذل ( قي ٍل إًف يكنتي ٍم يًٙببُّو ىف هللا فاتبعوين يٍٰببًٍب يك يم هللا ) اآلية.

صرح تعاذل  :يف ىذه اآلية الكرٲبة أف اتباع نبيو موجب حملبتو جل كعبل ذلك ا٤بتبع .

ً
كذلك يدؿ على أف طاعة رسوؿ هللا  ىي عْب طاعتو تعاذل  ،كصرح هبذا ا٤بدلوؿ يف قولو تعاذل ( َّم ٍن ييط ًع الرسوؿ فىػ ىق ٍد أىطىاعى
آات يك يم الرسوؿ فى يخ يذكهي ىكىما نىػ ىها يك ٍم ىعٍنوي فانتهوا ) .
هللا ) كقاؿ تعاذل ( ىكىمآ ى
قاؿ ابن القيم  :فجعل سبحانو متابعة رسولو سببا حملبتهم لو ككوف العبد ٧ببواب هلل أعلى من كونو ٧ببا هلل فليس الشأف أف ٙبب
هللا كلكن الشأف أف ٰببك هللا فالطاعة للمحبوب عنواف ٧ببتو
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 وقاؿ السعدي  :ىذه اآلية فيها كجوب ٧ببة هللا  ،كعبلماهتا  ،كنتيجتها  ،كٜبراهتا  ،فقاؿ ( قل إف كنتم ٙببوف هللا ) أم :
ادعيتم ىذه ا٤برتبة العالية  ،كالرتبة الٍب ليس فوقها رتبة فبل يكفي فيها ٦برد الدعول  ،بل ال بد من الصدؽ فيها  ،كعبلمة
الصدؽ اتباع رسولو  يف ٝبيع أحوالو  ،يف أقوالو كأفعالو  ،يف أصوؿ الدين كفركعو  ،يف الظاىر كالباطن  ،فمن اتبع الرسوؿ دؿ
على صدؽ دعواه ٧ببة هللا تعاذل  ،كأحبو هللا كغفر لو ذنبو  ،كرٞبو كسدده يف ٝبيع حركاتو كسكناتو  ،كمن دل يتبع الرسوؿ فليس
٧ببا هلل تعاذل  ،ألف ٧ببتو هلل توجب لو اتباع رسولو  ،فما دل يوجد ذلك دؿ على عدمها كأنو كاذب إف ادعاىا  ،مع أهنا على
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 .
الثمرة الثانية  ( :ىكيىػ ٍغ ًفٍر لى يك ٍم ذينيوبى يك ٍم ) ىذه الثمرة الثانية .

 سبب للهداية .
قاؿ تعاذل ( كإف تطيعوه هتتدكا ) .
الفوائد:

ُ -إثبات رسالة دمحم . 
ِ -أف رسالتو  عامة ١بميع الناس .
ّ -من خصائص النيب  أف دعوتو عامة ١بميع الناس .
ْ -عموـ ملك هللا لكل شيء .
ٓ-الذم بيده ا٢بياة كا٤بوت ىو هللا .
ٔ -كجوب اإلٲباف ابهلل .
ٕ -كجوب اإلٲباف ابلرسوؿ .
ٖ -كجوب متابعة الرسوؿ . 
ِ ِ
وسى أ َُّمةٌ يَػ ْه ُدو َف ِاب ْحلَ ِّق َوبِ ِو يَػ ْع ِدلُو َف (. ) )ٜٔ٘
( َومن قَػ ْوـ ُم َ
[ األعراؼ . ] ُٓٗ :
-----------ِ ِ
وسى أ َُّمةٌ ) أم ٝ :باعة .
( َومن قَػ ْوـ ُم َ
فائدة  :أطلقت األمة يف القرآف على عدة معاف اذكرىا ؟

أٗ-بعُب الطائفة .
كما قاؿ تعاذل ( ىكلىىق ٍد بىػ ىعثٍػنىا ًيف يك ًٌل أ َّيم وة ىر يسوالن . ) ...
ككما يف ىذا ا٢بديث .
بٗ-بعُب اإلماـ .
كما قاؿ تعاذل ( إً َّف إًبٍػىر ًاى ىيم ىكا ىف أ َّيمةن قىانًتان ًَّّللً ىحنًيفان ) .
جٗ-بعُب ا٤بلة .
ً
آابءى ىان ىعلىى أ َّيم وة . ) ...
كقولو تعاذل عن ا٤بشركْب ( إ َّان ىك ىج ٍد ىان ى
دٗ-بعُب الزمن .
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(ك َّاد ىكىر بىػ ٍع ىد أ َّيم وة . ) ...
كما قاؿ تعاذل ى
( يَػ ْه ُدو َف ِاب ْحلَ ِّق ) يعِب يهتدكف اب٢بق كيستقيموف عليو كيعملوف بو كيرشدكف إليو .
( َوبِ ِو يَػ ْع ِدلُو َف ) يعِب كاب٢بق ٰبكموف كابلعدؿ أيخذكف كيعطوف كيتصفوف.
 قاؿ اخلازف  :ا٤بختار يف تفسّب ىذه اآلية أهنا إما أف تكوف نزلت يف قوـ كانوا متمسكْب بدين موسى قبل التبديل كالتغيّب مث
ماتوا كىم على ذلك  ،كإما أف تكوف قد نزلت فيمن أسلم من اليهود على عهد رسوؿ هللا  كعبد هللا بن سبلـ كأصحابو
كهللا أعلم ٗبراده .
 قاؿ أبو حياف  :كيف قولو  ( :كمن قوـ موسى ) إشارة إذل التقليل كأ ٌف معظمهم ال يهدم اب٢بق كال يعدؿ بو كىم إذل اآلف،
كذلك دخل يف اإلسبلـ من النصارل عادل ال يعلم عددىم إال هللا تعاذل كأما اليهود فقليل من آمن منهم.
 قاؿ الشنقيطي  :ىذه اآلية الكرٲبة دلت على َّ ً ً
صر نحا بًًو يف آايت
وسى أمة طيبة ،على ا٢بق ،كىذا ا٤بعُب جاء يم َّ
أف م ٍن قىػ ٍوـ يم ى

كثّبة .
اب أ َّيمةه قىآئًمةه يػٍتػليو ىف آاي ً
كقولو تعاذل ( لىٍيسواٍ سواء ًمن أ ٍىى ًل الٍ ًكتى ً
آانء اللٍَّي ًل ىكيى ٍم يى ٍس يج يدك ىف (ُُّ) يػي ٍؤًمنيو ىف ًاب َّّللً ىكالٍيىػ ٍوًـ
ت َّ
اّللً ى
ي ىى ٌ ٍ
ى
ى ى
ً
ك ًمن َّ ًً
كؼ كيػٍنػهو ىف ع ًن الٍمن ىك ًر كيسا ًرعو ىف ًيف ٍ ً ً
ً
ْب ) .
اآلخ ًر ىك ىأيٍيميرك ىف ًابلٍ ىم ٍعير ى ى ى ٍ ى ي ى ي ى ي
الصا٢ب ى
ا٣بىٍيػىرات ىكأ ٍيكلىئ ى ى
ً
اشعًْب هلل الى ي ٍشتىػرك ىف ًَباي ً
ً
ً
ككقولو جل كعبل ( كإً َّف ًمن أ ٍىى ًل الٍ ًكتى ً
اّللً ىٜبىننا
ت َّ
اب لى ىمن يػي ٍؤم ين ًاب َّّلل ىكىما أين ًزىؿ إًلىٍي يك ٍم ىكىما أين ًزىؿ إًلىٍي ًه ٍم ىخ ى
ى ٍ
ى ي ى
ً
ً
ًً
ً
ً
ا٢ب ىساب ) .
يع ٍ
ند ىرٌهب ٍم إ َّف َّ
ىجيريى ٍم ًع ى
قىليبلن أ ٍيكلىئً ى
ك ى٥بيٍم أ ٍ
اّللى ىس ًر ي
ككقولو تعاذل ( قيل ًآمنيواٍ بًًو أىك الى تيػ ٍؤًمنيواٍ إً َّف الَّ ًذين أيكتيواٍ الٍعًٍلم ًمن قىػبلً ًو إًذىا يػٍتػلىى علىي ًهم ىًٱبُّرك ىف لًؤلى ٍذقى ً
اف يس َّج ندا (َُٕ) ىكيىػ يقوليو ىف
ٍ
ٍ
ي ىٍ ٍ
ى
ٍ
ى
يسٍب ىحا ىف ىربًٌنىا . ) ...
كقد ٌبْب القرآف أف ىذه الطائفة من أىل الكتاب -الٍب كانت متمسكة بشريعة موسى كٗبا يف التوراة إذا كانت على ذلك حٌب
آمنت بنبينا دمحم  أهنا تيؤتى أجرىا مرتْب ،أجر إٲباهنا األكؿ ٗبوسى ككتابو ،كإٲباهنا ٗبحمد ككتابو ،نص هللا على ىذا يف سورة
َّ ً
ً
اب ًمن قىػٍبلً ًو يىم بًًو يػي ٍؤًمنيو ىف (ِٓ) ىكإً ىذا يػيٍتػلىى
القصص يف قولو ( ىكلىىق ٍد ىك َّ
ين آتىػٍيػنى ي
اى يم الٍكتى ى
صٍلنىا ى٥بييم الٍ ىق ٍوىؿ لى ىعلَّ يه ٍم يىػتى ىذ َّكيرك ىف (ُٓ) الذ ى
ً
علىي ًهم قىاليوا آمنَّا بًًو إًنَّو ٍ ً
ك يػ ٍؤتىػو ىف أىجرىم َّمَّرتىػ ً ً
ً ًً ً ً
صبىػيركا ) .
ْب (ّٓ) أ ٍيكلىئ ى ي ٍ ٍ ى ي ٍ
ا٢بى ُّق من َّربًٌنىا إً َّان يكنَّا من قىػٍبلو يم ٍسلم ى
ي
ْب ٗبىا ى
ى
ىٍ ٍ

الفوائد :
ُ -أف العربة عند هللا ابإلٲباف كالصبلح .
ِ -عدؿ هللا  ،فمن آمن – من أم أمة – فهو الذم ا٤بفلح  ،كلو كانوا قلة .
ّ -ال تزاؿ طائفة على ا٢بق يف كل أمة كلو أكثرىا أىل عناد كعتو .
ْ -أف أىل ا٢بق كاإلٲباف قليل ابلنسبة ألىل الكفر كالفساد  .السبت  / 21 /رمضان 7341 /هـــ
اىم اثْػنَػِت َع ْشرَة أَسباطًا أُشلًَا وأَوح ْيػنَا إِ َىل موسى إِ ِذ استَس َقاهُ قَػوموُ أ ِ
ت ِم ْنوُ اثْػنَػتَا
صَ
َف ا ْ
س ْ
ض ِر ْ
ب بِ َع َ
( َوقَطَّ ْعنَ ُ ُ َ ْ َ ْ َ
ُْ
ُ َ
ََْ
ْ ْ
اؾ ا ْحلَ ََب َر فَانْػبَ ََب َ
السلْوى ُكلُوا ِمن طَيِب ِ
َع ْش َرَة َع ْيػنًا قَ ْد َعلِ َم ُك ُّل أ ََُّ ٍ
ات َما َرَزقػْنَا ُك ْم َوَما
س َم ْش َربَػ ُه ْم َوظَلَّلْنَا َعلَْي ِه ُم الْغَ َم َ
ْ َّ
اـ َوأَنْػ َزلْنَا َعلَْي ِه ُم ال َْم َّن َو َّ َ
ظَلَم َ ِ
س ُه ْم يََّْلِ ُمو َف (ٓ. ) )ٔٙ
ُ
وَّ َولَك ْن َكانُوا أَنْػ ُف َ
[ األعراؼ . ] َُٔ :
----------َسبَاطًا أُشلًَا ) أم  :كفرقنا بِب إسرائيل فجعلناىم قبائل شٌب  ،اثنٍب عشرة قبيلة  ،من اثُب عشر كلدان
( َوقَطَّ ْعنَ ُ
ِت َع ْش َرةَ أ ْ
اى ُم اثْػنَػ َ ْ
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من أكالد يعقوب .
 قاؿ أبو حياف  :أم فرقناىم كميزانىم أسباطان لّبجع أمر كل سبط أم  -قبيلة  -إذل رئيسو  ،ليخف أمرىم على موسى ،

كلئبل يتحاسدكا فيقع ا٥برج  ،ك٥بذا فجر ٥بم اثنٍب عشرة عينان لئبل يتنازعوا  ،كيقتتلوا على ا٤باء  ،كجعل لكل سبط نقيبان
لّبجعوا يف أمورىم إليو .

 قاؿ الرازي  :ك ا٤براد أنو تعاذل فرؽ بِب إسرائيل اثنٍب عشرة فرقة  ،ألهنم كانوا من اثِب عشر رجبلن من أكالد يعقوب  ،فميزىم
كفعل هبم ذلك لئبل يتحاسدكا فيقع فيهم ا٥برج كا٤برج  ،كقولو ( :وقطعناىم) أم صّبانىم (قطعاً) أم فرقان كميزان بعضهم من

بعض .

ىسبىاطان أ ىي٩بان ) ع ٌدد نعمو على بِب إسرائيل  ،كجعلهم أسباطان ليكوف أمر
 وقاؿ القرطيب  :قولو تعاذل ( ىكقىطَّ ٍعنى ي
اى يم اثنٍب ىع ٍشىرىة أ ٍ
كل سبط معركفان من جهة رئيسهم ؛ فيخف األمر على موسى  ،كيف التنزيل ( ىكبىػ ىعثٍػنىا ًم ينه يم اثِب ىع ىشىر نىًقيبان ) .
 يذكرىم هللا بعض نعمو عليهم يف التيو .

 سبب ىذا التيو  :أف هللا ٤با أ٪با موسى كقومو من فرعوف ،كفلق ٥بم البحر ،كأمرىم بقتاؿ ا١ببارين ،أصاهبم ا١بنب الذم قدمنا
ً
ك فىػ ىقاتًبل إً َّان ىاىنىا قى ً
اع يدك ىف )
ىنت ىكىربُّ ى
ىي
بأ ى
شرحو يف سورة ا٤بائدة ،كقالوا لنبيهم موسى ( لىن نَّ ٍد يخلى ىها أىبى ندا َّما ىد يامواٍ ف ىيها فىا ٍذ ىى ٍ
ً ًً
ً
ً ً
ْب ) فضرب هللا
ب إًًٌين ال أ ٍىمل ي
ْب الٍ ىق ٍوـ الٍ ىفاسق ى
ك إًالَّ نىػ ٍفسي ىكأىخي فىافٍػير ٍؽ بىػٍيػنىػنىا ىكبىػ ٍ ى
فأصاهبم ا١بنب كا٣بوؼ ،فقاؿ موسى ( ىر ًٌ
ً
ْب ىسنىةن يىتً ييهو ىف ًيف األ ٍىر ً
ض ) يصبحوف حيث أمسوا ،فإذا مشوا النهار
علبهم التيو أربعْب سنة ( قى ى
اؿ فىإًنػ ىَّها ي٧بىَّرىمةه ىعلىٍي ًه ٍم أ ٍىربىع ى
كلو أصبحوا من حيث كانوا أمس!! هللا ضرب عليهم ىذا التيو .كأصحاب األخبار كالتاريخ يطبقوف على أف موسى كىاركف
(عليهما كعلى نبينا الصبلة كالسبلـ) توفيا يف التيو  ،مث صار ا٣بليفة بعد موسى يوشع بن نوف .
( وأَوح ْيػنَا إِ َىل موسى إِ ِذ استَس َقاهُ قَػوموُ أ ِ
ت ِم ْنوُ اثْػنَػتَا َع ْش َرةَ َع ْيػنًا ) كيف سورة البقرة ( ىكإً ًذ
صَ
َف ا ْ
س ْ
ض ِر ْ
ب بِ َع َ
ُْ
ُ َ
ََْ
ْ ْ
اؾ ا ْحلَ ََب َر فَانْػبَ ََب َ
ً
وسى ل ىق ٍوًم ًو ) أم كاذكركا اي بِب إسرائيل حْب طلب موسى السقيا لقومو كقد عطشوا يف التيو .
ٍ
استى ٍس ىقى يم ى
 قاؿ الرازي ٝ :بهور ا٤بفسرين أٝبعوا على أف ىذا االستسقاء كاف يف التيو  ،ألف هللا تعاذل ٤با ظلل عليهم الغماـ كأنزؿ
عليهم ا٤بن كالسلول كجعل ثياهبم ٕبيث ال تبلى كال تتسخ خافوا العطش فأعطاىم هللا ا٤باء من ذلك ا٢بجر .
 قاؿ ابن عا ور  :تذكّب بنعمة أخرل ٝبعت ثبلث نعم كىي :
أ-الرم من العطش  ،كتلك نعمة كربل أشد من نعمة إعطاء الطعاـ كلذلك شاع التمثيل برم الظمآف يف حصوؿ ا٤بطلوب.
ب-ككوف السقي يف مظنة عدـ ٙبصيلو كتلك معجزة ٤بوسى ككرامة ألمتو ألف يف ذلك فضبلن ٥بم .
ج-ككوف العيوف اثنٍب عشرة ليستقل كل سبط ٗبشرب فبل يتدافعوا .
( أِ
اؾ ا ْحلَ ََب َر) أم :اضرب أم حجر كاف تتفجر بقدرتنا العيوف منو .
صَ
َف ا ْ
ض ِر ْ
ب بِ َع َ
اؾ ا ْحلَ ََب َر ) قيل ( أؿ ) للعهد  ،أم اضرب عصان معهودان معينان معركفان عندىم  ،لكن الصحيح أنو حجر
صَ
 قولو تعاذل (بِ َع َ
غّب معْب  ،كا٤براد أف يضرب أم حجر من غّب ٙبديد .
 قاؿ يف التسهيل  :قيل ىو جنس غّب معْب  ،كذلك أبلغ يف اإلعجاز .
أم حجر يكوف  ،كىذا أبلغ من القوؿ أبنو حجر معْب
 وقاؿ الشيخ ابن عثيمني  :ك ( ا٢بجر ) ا٤براد بو ا١بنس  ،فيشمل ٌ
 وقاؿ ابن اجلوزي  :كاختلفوا يف صفة ا٢بجر على ثبلثة أقواؿ :

أحدىا  :أنو كاف حجران مربعان ،والثاين  :كاف مثل رأس الثور ،والثالث  :مثل رأس الشاة.
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 قاؿ الرازي  -رٓتو هللا  -بعد ذكر بعض ىذه األقواؿ يف صفة ا٢بجر  :كاعلم أف السكوت عن أمثاؿ ىذه ا٤بباحث
كاجب ،ألنو ليس فيها نص متواتر قاطع ،كال يتعلق هبا عمل حٌب يكتفي فيها ابلظن ا٤بستفاد من أخبار اآلحاد فاألكذل تركها.
 وقاؿ اآللوسي  :بعد أف ذكر أكثر ىذه الركاايت يف صفة ا٢بجر  :كظاىر أكثرىا التعارض ،كال ينبئ على تعيْب ىذا ا٢بجر
أمر ديِب كاألسلم تفويض علمو إذل هللا .

 قولو تعاذل ( بعصاؾ ) قاؿ الشيخ ابن عثيمْب رٞبو هللا :
كىذه العصا كاف فيها أربع آايت :
أوالً  :أنو يلقيها فتكوف حية تسعى  ،مث أيخذىا فتعود عصا .
اثنياً  :أنو يضرب هبا ا٢بجر فينفجر عيوانن .

اثلثاً  :أنو ضرب هبا البحر  ،فانفلق فكاف كل فرؽ كالطود العظيم .

رابعاً  :أنو ألقاىا حْب اجتمع إليو السحرة  ،كألقوا حبا٥بم كعصيهم  ،فألقاىا فإذا ىي تلقف ما أيفكوف .
( فَانْػبَبس ْ ِ
ت ًمٍنوي اثٍػنىػتىا ىع ٍشىرةى ىعٍينان ) أم فضرب فتدفق ا٤باء منو بقوة
ت م ْنوُ اثْػنَػتَا َع ْش َرةَ َع ْيػنًا ) كيف سورة البقرة ( فىانٍػ ىف ىجىر ٍ
ََ َ
كخرجت منو اثنتا عشرة عينان بقدر قبائلهم .
 يف سورة األعراؼ كما ىنا ( فانٍػبجس ً
ت ًمٍنوي اثٍػنىػتىا ىع ٍشىرةى ىعٍينان ) قاؿ ابن
ت مٍنوي اثٍػنىػتىا ىع ٍشىرةى ىعٍينان ) كيف سورة البقرة (فىانٍػ ىف ىجىر ٍ
ىىى ٍ
ت ًمٍنوي ) ىذا أكؿ االنفجار  ،كأخرب ىهنا ٗبا آؿ إليو ا٢باؿ آخران كىو االنفجار .
كثّب قولو (فانٍػبى ىج ىس ٍ
كقاؿ بعض العلماء  :بل ٮبا ٗبعُب كاحد  ،فكل من اإلنبجاس كاالنفجار انشقاؽ كاسع ينحدر منو ا٤باء بقوة كرجحو الشنقيطي .
 ىذه معجزة كآية عظيمة ٤بوسى  ،قاؿ بعض العلماء  :إنو ما من معجزة أكتيها نيب من األنبياء إال كقد أكيت نبينا  من
جنسها .
فنبينا  أكيت معجزة تفجر ا٤باء من بْب أصابعو  ،كىذه ا٤بعجزة ال شك أقول من معجزة موسى عليو السبلـ  ،كذلك ألف
ا٢بجارة أصبلن ما يتفجر منو األهنار  ،لكن ليس من األصابع ما يتفجر من بينها ا٤باء .
سخر لو الرباؽ فانطلق بو من
سخرت لو الريح ٘برم أبمره رخاء حيث أصاب  ،كنبينا ٌ 
كمن ذلك  :سليماف عليو السبلـ ٌ ،
مكة إذل بيت ا٤بقدس  ،ككذلك يعرج برسوؿ هللا  إذل السموات  ،كدل ٰبدث ىذا لسليماف عليو السبلـ .
(قَ ْد َعلِ َم ُك ُّل أ ََُّ ٍ
س َم ْش َربَػ ُه ْم ) أم علمت كل قبيلة مكاف شرهبا لئبل يتنازعوا .
 كىذه من نعمة هللا على بِب إسرائيل  ،كىي من نعمة هللا على موسى  ،أما كوهنا نعمة على موسى فؤلهنا آية دالة على
رسالتو  ،كأما كوهنا نعمة على بِب إسرائيل فؤلنو مزيلة لعطشهم كلظمئهم .
اـ ) ٝبع غمامة ٠ ،بي بذلك ألنو يغيم السماء  ،أم  :يواريها كيسَبىا  ،كىو السحاب األبيض  ،ظللوا بو
( َوظَلَّلْنَا َعلَْي ِه ُم الْغَ َم َ
يف التًٌ ًيو ليقيىهم حر الشمس .
 ككاف ذلك ٤با كانوا يف التيو  ،كاشتكوا ا٢بر  ،دعا نيب هللا موسى ٥بم  ،فظلل هللا عليهم الغماـ  ،كىو غماـ أبيض رقيق
ييظلهم من الشمس .
 قاؿ الشيخ السبت ( الغماـ ) إف ما كرد من ٙبديده أنو سحاب أبيض فهو ٩با ً
أخذ من بِب إسرائيل ،كإال فإف كل ما
سَبؾ فإنو يقاؿ لو ىغماـ  ،كجاء يف ا٢بديث ( كأهنما غمامتاف ) .

 قاؿ الشوكاين  :كقد ذكر ا٤بفسركف أف ىذا جرل يف التيو بْب مصر  ،كالشاـ ٤با امتنعوا من دخوؿ مدينة ا١ببارين.
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 قاؿ الرازي  :قاؿ ا٤بفسركف ( ىكظىلٍَّلنىا ) كجعلنا الغماـ تظلكم  ،كذلك يف التيو سخر هللا ٥بم السحاب يسّب بسّبىم يظلهم

من الشمس .

 قاؿ ابن اجلوزي  ( :الغماـ ) السحاب ٠ ،بي غمامان  ،ألنو يغم السماء  ،أم  :يسَبىا  ،ككل شيء غطيتو فقد غممتو ،
كىذا كاف يف التيو .

 كصيغة ا١بمع يف قولو ( َوظَلَّلْنَا ) للتعظيم .
( َوأَنْػ َزلْنَا َعلَْي ِه ُم ال َْم َّن ) اختلفت عبارات ا٤بفسرين فيو  ،فقيل  :صمغة حلوة  ،كىذا قوؿ ٦باىد  .وقيل  :أنو كاف ينزؿ عليهم
على األشجار فيغدكف إليو فيأكلوف منو ما شاء ،كأنو العسل  ،قالو الشيخ ابن عثيمْب.

وقيل  :ىو العسل  ،كىذا قوؿ الشعيب .

 قاؿ ادلاوردي  :قولو عز كجل ( ىكأىنٍػىزلٍنىا ىعلىٍي يك يم الٍ ىم َّن  ) ....فيو سبعة أقاكيل :

ا٤بن ما سقط على الشجر فيأكلو الناس  ،كىو قوؿ ابن عباس.
أحدىا  :أف َّ
ا٤بن صمغة  ،كىو قوؿ ٦باىد.
والثاين  :أف َّ

ا٤بن شراب  ،كاف ينزؿ عليهم يشربونو بعد ً
مزج ًو اب٤باء  ،كىو قوؿ الربيع بن أنس .
والثالث  :أف َّ ه
ا٤بن عسل  ،كاف ينزؿ عليهم  ،كىو قوؿ ابن ز و
يد.
والرابع  :أف َّ

واخلامس  :أف ا٤بن ا٣ببز الرقاؽ  ،كىو قوؿ كىب .
والسادس  :أنو الز٪ببيل  ،كىو قوؿ السدم .

والسابع  :أنو الَب٪بْب.
 قاؿ ابن كثري  :كهللا أعلم أنو كل ما امًب هللا بو عليهم من طعاـ كشراب كغّب ذلك ٩با ليس فيو عمل كال كد  ،كيف ا٢بديث
من هللا بو على بِب إسرائيل  ،حيث إنو يوجد – فضبلن من هللا – من غّب تعب
قاؿ  ( الكمأة من ا٤بن ) أم  :من جنس ما ٌ
.
اك .
( َو َّ
السل َْوى ) عامة ا٤بفسرين على أف السلول طائر حلو اللحم  ،كىو ُّ
الس ىم ى

 قاؿ ابن عطية  :السلول طائر إبٝباع ا٤بفسرين .
( ُكلُوا ِمن طَيِب ِ
اّللً )أم من ىذا
ات َما َرَزقػْنَا ُك ْم ) أم  :من ىذا ا٤بن كالسلول  ،كقاؿ تعاذل يف سورة البقرة ( ىكا ٍشىربيوا ًم ٍن ًرٍزًؽ َّ
ْ َّ
ا٤باء من غّب و
كد منكم كال تعب  ،بل ىو رزؽ كنعمة من هللا .
كيف سورة البقرة ( كال تىػعثػوا ًيف ٍاألىر ً ً ً
ين ) أم كال تطغوا يف األرض أبنواع البغي كالفساد .
ٍ
ى ٍى ٍ
ض يم ٍفسد ى
 قاؿ ابن عا ور  :كقولو ( كال تعثوا يف األرض مفسدين ) ككجو النهي عنو أف النعمة قد تنسي العبد حاجتو إذل ا٣بالق
فيهجر الشريعة فيقع يف الفساد قاؿ تعاذل ( كبل إف اإلنساف ليطغى أف رآه استغُب ) .
( وما ظَلَم َ ِ
س ُه ْم يََّْلِ ُمو َف ) يف الكبلـ ٧بذكؼ تقديره  :فكفركا هبذه النعم ا١بليلة كما ظلموان بذلك  ،كلكن
ََ ُ
وَّ َولَك ْن َكانُوا أَنْػ ُف َ
ظلموا أنفسهم حيث عرضوىا ابلكفر لعذاب هللا .
الفوائد :
ُ -افتقار ا٣بلق إذل هللا كلو كاف أعلى أصناؼ ا٣بلق كىم الرسل .
ِ -مشركعية االستسقاء كطلب ا٤بطر من هللا .
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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 .
ٖٙ -برمي طلب الرزؽ من غّب هللا  ،ألف الرزؽ رزؽ هللا كىو الذم يرزؽ كٲبنع .
ٗ -ينبغي قسم ا٤باء عند الكثرة كتوزيعو ابلتساكم حٌب ال ٰبصل االزدحاـ كاالقتتاؿ .
ِ
( وإِ ْذ قِيل َذلم اس ُكنُواْ ى ِذهِ الْ َقريةَ وُكلُواْ ِم ْنػها حي ُ ِ
اب ُس ََّب ًدا نَّػغْ ِف ْر لَ ُك ْم َخ ِطيئَاتِ ُك ْم َسنَ ِزي ُد
َ
َ َْ
َ ُُ ْ
ث ْئػتُ ْم َوقُولُواْ حطَّةٌ َوا ْد ُخلُواْ الْبَ َ
َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ني (ٔ )ٔٙفَػبَد َ َّ
الس َماء ِِبَا َكانُواْ يََّْل ُمو َف
يل َذلُ ْم فَأ َْر َسلْنَا َعلَْي ِه ْم ِر ْجػ ػ ػ ًزا ّم َن َّ
ال ُْم ْحسنِ َ
َّؿ الذ َ
ين ظَلَ ُمواْ م ْنػ ُه ْم قَػ ػ ػ ػ ْوالً غَْيػ َر الذي ق َ
(ٕ. ) )ٔٙ
[ األعراؼ . ] ُِٔ – ُُٔ :
----------------ِ ِ
اس ُكنُوا َى ِذهِ الْ َق ْريَةَ ) أم  :كاذكركا اي بِب إسرائيل إذا قلنا ادخلوا ىذه القرية .
يل َذلُ ُم ْ
( َوإ ْذ ق َ
كالقرية  :ا٤بدينة  ،ك٠بيت بذلك ألهنا تقرت أم  :اجتمعت  ،كاختلف يف تعيْب ىذه القرية :
فقاؿ ا١بمهور  :ىي بيت ا٤بقدس  ،قاؿ ابن كثّب مرجحان ىذا القوؿ  :ك٥بذا كاف أصح القولْب أف ىذه البلدة ىي بيت ا٤بقدس
ً
ض
كما نص على ذلك السدم كالربيع بن أنس كقتادة كغّب كاحد  ،كقد قاؿ هللا تعاذل حاكيان عن موسى ( ىاي قىػ ٍوـ ٍاد يخليوا ٍاأل ٍىر ى
الٍم ىقد ى َّ
اّللي لى يك ٍم ىكال تىػٍرتى ُّدكا ) .
ب َّ
ي
َّسةى ال ًٍب ىكتى ى
كقاؿ آخركف  :ىي أرٰباء  ،قاؿ ابن كثّب  :كىذا بعيد  ،ألهنا ليست على طريقهم كىم قاصدكف بيت ا٤بقدس ال أرٰباء .

 قاؿ القرطيب  :كاختلف يف تعيينها ؛ فقاؿ ا١بمهور  :ىي بيت ا٤بقدس  ،كىذه نعمة أخرل  ،كىي أنو أابح ٥بم دخوؿ
البلدة كأزاؿ عنهم التًٌيو.

 ككاف ىذا بعد خركجهم من التيو بعد أربعْب سنة مع يوشع بن نوف  ، كفتحها هللا عليهم  ،ك٤با فتحوىا أمركا أف يدخلوا
الباب سجدان .
 قاؿ الشنقيطي  :ك٤با زاؿ عنهم التيو  ،كمات موسى كىاركف  ،ككاف ا٣بليفة بعدٮبا يوشع بن نوف  ،كجاءكا كجاىدكىم
رد هللا فيو الشمس ليوشع بن نوف  ،كفتحوا البلد  ،أمرىم هللا أف يشكركا ىذه النعمة و
بقوؿ يقولونو  ،و
كفعل
ا١بهاد ا٤بعركؼ الذم ٌ
يفعلونو  ،فبدلوا القوؿ الذم قيل ٥بم بقوؿ غّبه  ،كبدلوا أيضان الفعل الذم قيل ٥بم بفعل غّبه .
( َوُكلُوا ِم ْنػ َها ) أمر إابحة .
ث ِ ْئػتُ ْم ) أم  :يف أم مكاف كنتم يف البلد .
( َح ْي ُ
ث ًشٍئػتي ٍم ىر ىغدان ) أم  :أكبلن رغدان؛ أم  :كاسعان لذيذان ال عناء فيو كال تعب .
كيف سورة البقرة ( فى يكليوا ًمٍنػ ىها ىحٍي ي
 مث أمرىم هللا بقوؿ كفعل شكران لنعمة الفتح كىو قولو :
( َوقُولُوا ِحطَّةٌ ) ىذا القوؿ الذم أيمركا بو  ،أم  :مسألتنا حطة  ،كا٢بطة فعلة من ا٢بط الذم ىو الوضع  ،كا٤بعُب  :مسألتنا
لربنا ىي حطة لذنوبنا كأكزاران  ،فهي كلمة استغفار تؤذف ٕبط الذنوب ككضع األكزار .
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اب ُس ََّبداً ) أم  :أف يدخلوا ابب القرية سجدان شكران هلل على النعمة .
( َوا ْد ُخلُوا الْبَ َ

قيل  :ا٤براد ابلسجود ىنا الركوع تواضعان كا٫بناء كتعظيمان هلل .
وقيل  :ىو السجود على ا١ببهة .

وقيل  :ا٤براد مطلق التواضع لكنو قوؿ ضعيف .
 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
عليهم أربعْب سنة  ،لزمهم شكر ىذه النعمة أبف يدخلوا الباب ( ابب القرية ) سجدان .
كسجود الشكر مشركع يف شريعتنا  ،كقد سجده النيب  كسجد أصحابو  ،كعند الفتح أيضان صلى النيب ٜ باف ركعات .
( نَػغْ ِف ْر لَ ُك ْم َخ ِطيئَاتِ ُك ْم) ا٤بغفرة :سَب الذنب كالتجاكز عنو ،كا٣بطيئة :الذنب العظيم الذم يستحق صاحبو التنكيل ،كا٤بعُب:
نتجاكز كنسَب لكم ذنوبكم العظيمة .
ِ
ني ) حث عظيم على اإلحساف  ،اإلحساف مع ا٣بالق  ،كاإلحساف مع ا٤بخلوؽ .
( َسنَ ِزي ُد ال ُْم ْحسنِ َ
 كقد تقدمت مباحث اإلحساف  ،كأنو يشمل إحساف مع ا٣بالق  ،كإحساف مع ا٤بخلوؽ .

 قاؿ الشنقيطي  :فسر ذلك النيب  اإلحساف بقولو ٤با سألو جربيل ما اإلحساف ؟ ( أف تعبد هللا كأنك تراه  ،فإف دل تكن
تراه فإنو يراؾ ) ركاه مسلم .
كسؤاؿ جربيل ىذا ليعلم أصحاب النيب  معُب اإلحساف  ،كأف إحساف العمل إ٭با يكوف ٤بن راقب هللا كعلم يقينيان أف هللا مطلع
عليو .
ألف اإلحساف ىو الغاية الٍب من أجلها خلق ا٣بلق  ،كأنو سبحانو ٱبترب عباده يف إحساهنم للعمل .
كما قاؿ تعاذل يف أكؿ سورة ىود (كىو الَّ ًذم خلىق َّ ً
ض ًيف ًستَّػ ًة أ َّىايوـ ىكىكا ىف ىعٍر يشوي ىعلىى الٍ ىم ًاء ) مث ٌبْب ا٢بكمة فقاؿ
الس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ى
ى ى
ىيى
ً
ىح ىس ين ىع ىمبلن )  .كدل يقل أيكم أكثر عمبلن .
( ليىػٍبػلي ىويك ٍم أىيُّ يك ٍم أ ٍ
ً
كقاؿ تعاذل يف أكؿ سورة الكهف (إً َّان ىج ىعٍلنىا ىما ىعلىى ٍاأل ٍىر ً
ىح ىس ين ىع ىمبلن) .
ض ًزينىةن ى٥بىا) مث ٌبْب ا٢بكمة بقولو (لنىػٍبػلي ىويى ٍم أىيػُّ يه ٍم أ ٍ
ً
ً
ىح ىس ين ىع ىمبلن) .
ت ىك ٍ
كقاؿ تعاذل يف أكؿ سورة ا٤بلك (الَّذم ىخلى ىق الٍ ىم ٍو ى
ا٢بىيىاةى) مث ٌبْب ا٢بكمة فقاؿ (ليىػٍبػلي ىويك ٍم أىيُّ يك ٍم أ ٍ
فاإلحساف  :أف أييت ابلعمل حسنان متقنان ال نقص فيو كال كصم  ،كإحساف العمل ال ٲبكن إال ٗبراقبة خالق ىذا الكوف .
كا٤بعُب  :سنزيد يف جزاء أعماؿ احملسنْب  ،ألف العمل الذم يراقب صاحبو هللا قد يكوف ثوابو أكثر ٩بن ىو أقل منو مراقبة .
ِ
َّ ِ ِ
( فَػبد َ َّ ِ
يل َذلُ ْم ) بقوؿ غّبه  ،فالقوؿ الذم قيل ٥بم ىو ( حطة ) فبدلوه بقوؿ غّبه كقالوا
َ
َّؿ الذ َ
ين ظَلَ ُمواْ م ْنػ ُه ْم قَػ ْوالً غَْيػ َر الذي ق َ
( حبة يف شعّب ) .
كبدلوا الفعل بفعل غّبه  ،فالفعل الذم أمركا بو أف يدخلوا سجدان  ،فبدلوه فدخلوا يزحفوف على أستاىهم أم  :على ألياهتم
كعجائزىم  ،كىذا من كفرىم كعنادىم .
جاء يف صحيح البخارم عن أيب ىريرة  .قاؿ  :قاؿ النيب  ( قيل لبِب إسرائيل  :ادخلوا الباب سجدان كقولوا حطة  ،فدخلوا
يزحفوف على أستاىهم فبدلوا كقاؿ  :حبة يف شعّب ) .
َّ ً
ين ظىلى يموا ) أنفسهم كعصوا أمر رهبم  ،كأصل الظلم – كما سبق – كضع الشيء يف غّب موضعو  ،فهؤالء
 قولو تعاذل (الذ ى
كضعوا األمر يف غّب موضعو  ،حيث قابلوا نعم هللا ابلعصياف  ،كعصوا هللا .
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الس َماء ِِبَا َكانُواْ يََّْلِ ُمو َف ) أم :أنزؿ هللا عليهم رجزان من السماء ،كالرجز العذاب ،قاؿ العلماء:
( فَأ َْر َسلْنَا َعلَْي ِه ْم ِر ْجػ ػ ػ ًزا ِّم َن َّ
كىذا العذاب طاعوف أنزلو هللا عليهم  ،قاؿ بعض العلماء  :أىلك هللا بو منهم سبعْب ألفان .
كيؤيد ىذا قولو  ( الطاعوف رجس أيرسل على طائفة من بِب إسرائيل أك على من كاف قبلكم  ،فإذا ٠بعتم بو أبرض فبل تقدموا
عليو  ،كإذا كقع أبرض كأنتم هبا فبل ٚبرجوا فراران منو ) .
( ِِبَا َكانُواْ يََّْلِ ُمو َف ) ( الباء ) سببية  ،أم  :بسبب ظلمهم كفسقهم .
 فا٤بعاصي سبب لنزكؿ ا٤بصائب كزكاؿ النعم .
اّللً فىأى ىذاقىػها َّ ً
ت ًآمنىةن مطٍمئًنَّةن أيٍتًيها ًرٍزقيػها ر ىغدان ًمن يك ًل م ىك و
وع
ا١بي ً
اس ٍ
ت ًأبىنٍػ يع ًم َّ
ب َّ
اف فى ىك ىفىر ٍ
اّللي ىمثىبلن قىػٍريىةن ىكانى ٍ
قاؿ تعاذل ( ىك ى
ى
ضىر ى
ٍ ٌى
ي ى ى ى ى ى
اّللي لبى ى
كٍ ً ً
صنىػ يعو ىف ) .
ا٣بىٍوؼ ٗبىا ىكانيوا يى ٍ
ى
ً
و
ً
كقاؿ تعاذل (لىىق ٍد ىكا ىف لسبأ ًيف مس ىكنً ًهم آيةه جنػَّتى ً
اف ىع ٍن ىٲبً و
ور .
ْب ىكَشى واؿ يكليوا ًم ٍن ًرٍزًؽ ىربًٌ يك ٍم ىكا ٍش يكيركا لىوي بىػٍل ىدةه طىيًٌبىةه ىكىر ّّ
ب ىغ يف ه
ىى ى ٍ ٍ ى ى
و
ً
ً
ً
و
ضوا فىأ ٍىر ىسٍلنىا ىعلىٍي ًهم ىسٍيل الٍ ىع ًرًـ كبى َّدلٍنى ي ً ً
ً
ايت أي يك ول ٟبىٍط ىكأىثٍ ول ىك ىش ٍيء م ٍن س ٍد ور قىل ويل ) .
فىأ ٍىعىر ي
ى
اى ٍم ٔبىنَّػتىػٍيه ٍم ىجنَّػتىػ ٍْب ىذ ىك ىٍ
ٍ ى
ً
كقاؿ تعاذل ( كىكأىيًن ًمن قىػري وة عتىت عن أىم ًر رًٌهبا كرسلً ًو فىحاسبػنى ً
اىا ىع ىذاابن ني ٍكران ) .
اىا ح ىساابن ىشديدان ىك ىع َّذبٍػنى ى
ى ٌ ٍ ٍ ٍى ى ٍ ى ٍ ٍ ى ى ى ي ي ى ى ٍ ى
ً
ً
ً
ً
ىف أىىل الٍ يقرل آمنيوا كاتَّػ ىقوا لىىفتىحنىا علىي ًهم بػرىك و
ً
الس ىماء ىك ٍاأل ٍىر ً
َّ
ىخ ٍذ ىان يى ٍم ٗبىا ىكانيوا يىكٍسبيو ىف )
ات م ىن َّ
ض ىكلىك ٍن ىك َّذبيوا فىأ ى
كقاؿ تعاذل ( ىكلىٍو أ ٍ ى ى ى ى ٍ ٍ ى ٍ ٍ ىى
ً
ًً
ْب ) .
كقاؿ تعاذل (فىػلى َّما ىعتىػ ٍوا ىع ٍن ىما نػي يهوا ىعٍنوي قيػٍلنىا ى٥بيٍم يكونيوا قىرىدةن ىخاسئ ى
ىخ ٍذ ىان بً ىذنٍبً ًو ) .
كقاؿ تعاذل (فى يك ٌبلن أ ى
ً
ك ىآليىةن لًىق ٍووـ يىػ ٍعلى يمو ىف ) .
ك بػيييوتيػ يه ٍم ىخا ًكيىةن ًٗبىا ظىلى يموا إً َّف ًيف ىذل ى
كقاؿ تعاذل (فىتًٍل ى
الفوائد :

ُ -إثبات القوؿ هلل .
ِ -مشركعية السجود هلل عند ٘بدد النعم كاندفاع النقم .
ّ -أف النعم تستوجب ا٣بضوع كالذؿ هلل  ،كلذلك ٤با دخل النيب  مكة فاٙبان دخل كىو متواضع خاضع هلل .
ْ -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 .
ِ
تح ِ
الس ْب ِ
ت إِ ْذ ََتْتِي ِه ْم ِحيتَانُػ ُه ْم يَػ ْوَـ َس ْبتِ ِه ْم ُ َّرعاً َويَػ ْوَـ الَ يَ ْسبِتُو َف الَ
اض َرَة الْبَ ْح ِر إِ ْذ يَػ ْع ُدو َف ِِف َّ
( واَ ْسأَ ْذلُ ْم َع ِن الْ َق ْريَة الَِِّت َكانَ ْ َ
ك نَػ ْبػلُ ُ ِ
ت أ َُّمةٌ ِّم ْنػ ُه ْم َِلَ تَ ِعَُّو َف قَػ ْوًما َّ
اَّللُ ُم ْهلِ ُك ُه ْم أَ ْو ُم َع ِّذبُػ ُه ْم َع َذ ًااب َ ِدي ًدا
س ُقو َف (َٖ )ٔٙوإِ َذ قَالَ ْ
ََتْتِي ِه ْم َك َذلِ َ
وىم ِبَا َكانُوا يَػ ْف ُ
قَالُواْ مع ِذرةً إِ َىل ربِ ُكم ولَعلَّهم يػتَّػ ُقو َف (ٗ )ٔٙفَػلَ َّما نَسواْ ما ذُّكِرواْ بِ ِو أَصليػنا الَّ ِذين يػ ْنػهو َف ع ِن ُّ ِ
وء وأ َ َّ ِ
ين ظَلَ ُمواْ
َ َ َْ َ
َْ َ
َّ ْ َ َ ُ ْ َ
الس َ
َْ َ
َخ ْذ ََّ الذ َ
ُ َ ُ
ِ
ِ
اب بَئِ ٍ ِ
بِ َع َذ ٍ
ني (. ) )ٔٙٙ
س ُقو َف (٘ )ٔٙفَػلَ َّما َعتَػ ْواْ َعن َّما نُػ ُهواْ َع ْنوُ قُػلْنَا َذلُ ْم ُكونُواْ ق َر َدةً َخاسئِ َ
يس ِبَا َكانُواْ يَػ ْف ُ
[ األعراؼ . ] ُٔٔ -ُّٔ :
---------------اسأَ ْذلُ ْم َع ِن الْ َق ْريَِة ) أم كاسأؿ اي دمحم اليهود عن أخبار أسبلفهم كعن أمر القرية .
( َو ْ
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 قاؿ ابن اجلوزي  :كىذا سؤاؿ تقرير كتوبيخ ًٌ
يقررىم على قدمي كفرىم  ،ك٨بالفة أسبلفهم األنبياء  ،كٱبربىم ٗبا ال ييعلم إال
بوحي.
السبٌة عليهم.
 قاؿ القرطيب  :ككاف اليهود يكتموف ىذه القصة ٤با فيها من ُّ
تح ِ
اض َرةَ الْبَ ْح ِر ) مبنية على شاطئو ٕبضرتو قريبان منو .
( الَِِّت َكانَ ْ َ
 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 .
 كملخص قصتهم  :كانت ىذه القرية ٧برـ عليهم االصطياد يوـ السبت  -ابتبلء كاختباران من هللا  -ككاف يشتد قرمهم إذل
٢بم السمك  -ال ىقىرـ بفتحتْب :شهوة اللحم  -ككاف هللا افتتنهم فتنة ،كاف إذا كاف يوـ السبت جاءىم السمك على كجو
البحر أفواجان أفواجان ،فإذا غربت الشمس يوـ السبت ٛبنٌع يف البحر فبل يقدركف على شيء منو ،كىذا ابتبلء كامتحاف ٥بم،
فمكثوا من الزمن هبذا ما شاء هللا ،مث بعد ذلك اشتدت شهوهتم إذل اللحم ،فصاركا ٰبتلوف على السمك يوـ ا١بمعة – مثبلن –
جركف يف ا٤باء أخاديد يسيل فيها ا٤باء  ،فإذا انتهت حفركا يحفران عميقة  ،فإذا جاء ا٢بوت مع تلك األخاديد
فيحفركف فيي ي
ا٤بائية نزؿ يف ا٢بفر فبل يقدر على الرجوع فأخذكه يوـ األحد  ،ككاف بعضهم – فيما يقولوف – ٯبعل يف ذنب ا٢بوت خيطان
كيدؽ كتدان على الشاطئ  ،كٲبسك رأس ا٣بيط فيو  ،فيبقى ا٢بوت يف ا٤باء ٩بسكان اب٣بيط  ،فإذا غربت َشس يوـ السبت
جاء كأخذه  ،فلما فعلوا ىذه ا٢بيل كدل يعاجلهم العذاب كأهنم ٘برؤا كتشجعوا كقالوا  :لعل حرمة صيد السمك رفعها هللا ،
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 يوـ السبت كاصطياد السمك  ،كطائفة هنتهم عنو  ،كطائفة سكتت  ،كقد ٌبْب هللا
أف الذين اعتدكا يف السبت عذهبم عذاابن بئيسان كىو مسخهم قردة  ،كالطائفة الٍب هنتهم أ٪باىم  ،كسكت تعاذل عن الطائفة
الساكتة  ( .الشنقيطي ) .
الس ْب ِ
ت ) أم ٯباكزكف حدكد هللا  ،كينتهكوا أكامره ابصطياد السمك يوـ السبت .
( إِ ْذ يَػ ْع ُدو َف ِِف َّ
( إِ ْذ ََتْتِي ِه ْم ) أم حْب أتتيهم .
( ِحيتَانُػ ُه ْم يَػ ْوَـ َس ْبتِ ِه ْم ُ َّرعاً ) أم أتيت يوـ السبت مقبلة ظاىرة على كجو ا٤باء كأنو صفوؼ كثّبة حٌب تسَب كجو ا٤باء من كثرهتا
.
( َويَػ ْوَـ ال يَ ْسبِتُو َف ال ََتْتِي ِه ْم ) أم كيف غّب يوـ السبت – كىي سائر األايـ – ال أتتيهم  ،بل تغيب عنهم كٚبتفي .
ك نَػ ْبػلُ ُ ِ
س ُقو َف ) أم كذلك ٬بتربىم بسبب كوهنم فاسقْب  ،فقد ابتيلوا ابلطمع كدل ينجحوا  ،كقد ابتلوا
( َك َذلِ َ
وى ْم ِبَا َكانُوا يَػ ْف ُ
اب٣بوؼ كدل ينجحوا .
اّلل ،ك٤با
اّلل  ،كأف تكوف ٥بم ىذه احملنة ،كإال فلو دل يفسقوا ،لعافاىم ٌ
 قاؿ السعدي  :ففسقهم ىو الذم أكجب أف يبتليهم ٌ

عرضهم للببلء كالشر ،فتحيلوا على الصيد ،فكانوا ٰبفركف ٥با حفرا ،كينصبوف ٥با الشباؾ ،فإذا جاء يوـ السبت ككقعت يف تلك
ا٢بفر كالشباؾ ،دل أيخذكىا يف ذلك اليوـ ،فإذا جاء يوـ األحد أخذكىا ،ككثر فيهم ذلك ،كانقسموا ثبلث فرؽ .
ت أ َُّمةٌ ِم ْنػ ُه ْم َِلَ تَ ِعَُّو َف قَػ ْوماً َّ
اَّللُ ُم ْهلِ ُك ُه ْم أ َْو ُم َع ِّذبُػ ُه ْم َع َذاابً َ ِديداً ) قاؿ ابن كثّب  :ٱبرب تعاذل عن أىل ىذه القرية
( َوإِ ْذ قَالَ ْ

أهنم صاركا إذل ثبلث فرؽ  :فرقة ارتكبت احملظور كاحتالوا على اصطياد السمك يوـ السبت  ،كفرقة هنت عن ذلك كاعتزلتهم ،
اّللي يم ٍهلً يك يه ٍم ) إىبلؾ :استئصاؿ (أ ٍىك يم ىع ًٌذبػي يه ٍم ىع ىذاابن ىش ًديدان)
كفرقة سكتت فلم تفعل كدل تنو كلكنها قالت للمنكرة (ًدلى تىعًظيو ىف قىػ ٍومان َّ
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١براءهتم عليو كانتهاكهم حرماتو.
( قَالُوا َم ْع ِذ َرةً إِ َىل َربِّ ُك ْم ) قاؿ الناىوف  :أم كعظناىم ألجل ا٤بعذرة عند هللا كإقامة ا٢بجة .
( َولَ َعلَّ ُه ْم يَػتَّػ ُقو َف) كلرجائنا أيضان أف تؤثر فيهم ا٤بوعظة فيتقوا هللا كيكفوا عن ما ىم مصركف عليو من ارتكاب ىذا الذنب العظيم.
سوا َما ذُ ّكِ ُروا بِ ِو ) أم فلما تركوا ما ذ ٌكرىم بو صلحاؤىم كأعرضوا عن قبوؿ النصيحة .
( فَػلَ َّما نَ ُ
اؿ
 كا٤براد ابلنسياف ىنا الَبؾ كما قاؿ تعاذل ( نسوا هللا فنسيهم ) أم تركوه فَبكهم  ،ألف هللا ال ينسى كما قاؿ تعاذل (قى ى
اب ال ي ً
ًع ٍلمها ًعٍن ىد رًٌيب ًيف كًتى و
ض ُّل ىرًٌيب ىكال يىػٍن ىسى ) .
يى
ى
ى
ِ
َّ ِ
السوء ) أم ٪بينا الناىْب عن الفساد يف األرض .
ين يَػ ْنػ َه ْو َف َع ِن ُّ
( أ َْصلَْيػنَا الذ َ
( وأ َ َّ ِ
ين ظَلَ ُموا ) أم ارتكبوا ا١برٲبة كعصوا هللا كاصطادكا السمك يف السبت .
َ
َخ ْذ ََّ الذ َ
( بِ َع َذ ٍ
اب بَئِ ٍ
يس ) البئيس  :العذاب الشديد العظيم الذم كقٍعو شديد على صاحبو .
ِ
س ُقو َف ) أم بسبب فسقهم كخركجهم عن طاعة هللا .
( ِبَا َكانُوا يَػ ْف ُ
(فَػلَ َّما َعتَػ ْوا َع ْن َما نُػ ُهوا َع ْنوُ) أم فلما ٛبردكا كتكربكا عن ترؾ ما يهنوا عنو كىو صيد السمك يوـ السبت.

 قاؿ ابن عطية  :كالعتو " االستعصاء كقلة الطواعية .

( قُػلْنَا َذلُ ْم ) صيغة ا١بمع للتعظيم  ،كالقائل ىو هللا .
ِ
ِ
ني ) فأصبحوا قردة خاسئْب  .كا٣باسئ  :ىو ا٢بقّب الذليل ا٣بسيس .
( ُكونُوا ق َر َدةً َخاسئِ َ
 قاؿ الشنقيطي  :القردة ٝ :بع قرد  ،كىو ا٢بيواف ا٤بعركؼ  ،كىو من أخس ا٢بيواانت  ،كالدليل على أنو من أخس
ا٢بيواانت أف هللا مسخ يف صورتو من أراد إذال٥بم كإىانتهم كصغارىم  ،كىذا معركؼ أف القرد من أخس ا٢بيواانت .
 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 .
ً َّ ً
ً
السب ً
ت فىػ يقٍلنىا ى٥بيٍم يكونيوا قًىرىدةن
ين ٍاعتى ىد ٍكا مٍن يك ٍم ًيف َّ ٍ
 ذكر هللا ىذه القصة يف سورة البقرة ٨بتصرة قاؿ تعاذل ( ىكلىىق ٍد ىعل ٍمتي يم الذ ى
ً ً ً
ً
ًً
ْب ) .
ْب يى ىديٍػ ىها ىكىما ىخٍل ىف ىها ىكىم ٍوعظىةن لٍل يمتَّق ى
اىا نى ىكاالن ل ىما بػى ٍ ى
ىخاسئ ى
ْب  .فى ىج ىعٍلنى ى
 قاؿ الرازي  :ا٤بقصود من ذكر ىذه القصة أمراف :
(كلىىق ٍد ىعلً ٍمتي يم) كا٣بطاب لليهود الذين كانوا يف زماف دمحم  فلما أخربىم دمحم 
األوؿ  :إظهار معجزة دمحم  فإف قولو ى
عن ىذه الواقعة مع أنو كاف أميان دل يقرأ كدل يكتب كدل ٱبالط القوـ دؿ ذلك على أنو  إ٭با عرفو من الوحي.

الثاين  :أنو تعاذل ٤با أخربىم ٗبا عامل بو أصحاب السبت فكأنو يقوؿ ٥بم :أما ٚبافوف أف ينزؿ عليكم بسبب ٛبردكم ما نزؿ
عليهم من العذاب فبل تغَبكا ابإلمهاؿ ا٤بمدكد لكم .
اىا نى ىكاالن ) اختلف يف مرجع الضمّب على أقواؿ :
 قولو تعاذل (فى ىج ىعٍلنى ى

قيل  :العقوبة  ،وقيل  :القردة  ،وقيل  :القرية  ،كرجحو ابن كثّب  ،كقاؿ  :كالصحيح أف الضمّب عائد على القرية  ،أم فجعل
هللا ىذه القرية كا٤براد أىلها بسبب اعتدائهم يف سبتهم .
( نَ َكاالً ) أم عاقبناىا عقوبة فجعلناىا عربة .
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ِ
ني يَ َديْػ َها َوَما َخ ْل َف َها ) اختلف العلماء يف ا٤براد يف قولو  :بْب يديها كما خلفها  ،كالصحيح  :بْب يديها أم من ٕبضرهتا
( ل َما بَػ ْ َ
من القرل يبلغهم خربىا كما حل هبا كما قاؿ تعاذل (كلىىق ٍد أىىلىكٍنىا ما حولى يكم ًمن الٍ يقرل كصَّرفٍػنىا ٍاآل ً
ايت لى ىعلَّ يه ٍم يىػٍرًج يعو ىف ) فجعلهم
ى ٍ ى ىٍ ٍ ى ى ى ى
عربة كنكاالن ٤بن يف زماهنم  ،كما خلفها  :من أييت بعدىم اب٣برب ا٤بتواتر عنهم .
( ومو ِعََّةً لِل ِ
ني ) ا٤براد اب٤بوعظة ىنا الزاجر  ،أم جعلنا ما أحللنا هبؤالء من البأس كالنكاؿ يف مقابلة ما ارتكبوه من ٧بارـ
ْمتَّق َ
ََْ
ُ
هللا كما ٙبيلوا بو من ا٢بيل  ،فليحذر ا٤بتقوف صنيعهم لئبل يصيبهم ما أصاهبم .
الفوائد :

ُٙ -برمي ا٢بيل احملرمة كأف ذلك من صفات اليهود .
كا٢بيلة  :التوصل إذل أمر ٧برـ و
بفعل ظاىره اإلابحة  ،كا٢بيل حراـ لقولو  ( ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ٧بارـ هللا
أبدك ا٢بيل ) كألف ا٤بتحيل فيو نوع استهزاء ابهلل تعاذل .
كل من ٙبيل الرتكاب ٧برـ [ إما إبسقاط كاجب أك فعل ٧برـ ] فقد ارتكب مفسدتْب :

األوىل  :مفسدة التحايل  .الثانية  :مفسدة فعل احملرـ .
إسقاط كاجب  :سافر من أجل أف يفطر  [ ،فعل ٧برـ ] قلب الدين كما سبق .
كقد دؿ على التحرمي أدلة كثّبة :
منها  :اآلية الٍب معنا حيث عاقبهم هللا كمسخهم قردة .
كمنها  :قولو  ( ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود كتستحلوا ٧بارـ هللا أبدك ا٢بيل ) ركاه ابن أيب بطة .
كمنها  :أف هللا سبحانو أخرب عن أىل ا١بنة الذين ببلىم ٗبا ببلىم بو يف سورة ( القلم ) كأنو عاقبهم أبنو أرسل على جنتهم طائفان
كىو انئموف فأصبحت كالصرمي  ،كذلك ٤با ٙبيلوا على إسقاط نصيب ا٤بساكْب  ،أبف يصرموىا مصبحْب  ،قبل ٦بيء ا٤بساكْب ،
فكاف يف ذلك عربة لكل ٧بتاؿ على إسقاط حق من حقوؽ هللا تعاذل أك حقوؽ عباده .
ِ -يف اآلية ( قىاليوا ىم ٍع ًذ ىرةن إً ىذل ىربًٌ يك ٍم ىكلى ىعلَّ يه ٍم يىػتَّػ يقو ىف ) بياف ا٢بكمة من األمر اب٤بعرؼ كالنهي .
 قاؿ الشنقيطي  :كىذه اآلية جاء فيها بياف حكمتْب من ح ىكم األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر  ،ألف استقراء القرآف دؿ

على أف األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر لو ثبلث حكم  ،تضمنت ىذه اآلية من سورة األعراؼ من تلك ا٢بكم الثبلث اثنتْب
 ،فا٢بكم الثبلث :

األوىل  :أف يقيم اإلنساف عذره أماـ ربو  ،كٱبرج بذلك من عهدة التقصّب يف األمر اب٤بعركؼ لئبل يدخل يف قولو ( ىكانيوا ال
ً
و
س ىما ىكانيوا يىػ ٍف ىعليو ىف ) .
يىػتىػنى ى
اى ٍو ىف ىع ٍن يمٍن ىكر فىػ ىعليوهي لىبٍئ ى
كىذه ا٢بكمة أشار ٥با بقولو ( ىم ٍع ًذ ىرةن إً ىذل ىربًٌ يك ٍم ) .
احلكمة الثانية  :ىي رجاء انتفاع ا٤ب ىذ َّكر .
ً
ًً
ً
ْب )
كما قاؿ ىنا عنهم ( ىكلى ىعلَّ يه ٍم يىػتَّػ يقو ىف )  ،كذكر هللا ىذه ا٢بكمة يف قولو ( ىكذى ٌكٍر فىًإ َّف ال ٌذ ٍكىرل تىػٍنػ ىف يع الٍ يم ٍؤمن ى

احلكمة الثالثة  :ىي إقامة ا٢بجة هلل على خلقو يف أرضو نيابة عن رسلو .
ً
ًً
ين لًئى َّبل يى يكو ىف لًلن ً
الر يس ًل ) فأىل العلم يقيموف حجة هللا على خلقو
َّاس ىعلىى َّ
اّللً يح َّجةه بىػ ٍع ىد ُّ
ين ىكيمٍنذر ى
ألف هللا يقوؿ ( ر يسبلن يمبى ٌش ًر ى
إبقامة ا٢بجة كاألمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر .
ّ -اختلف العلماء يف الفرقة الساكتة يف ىبلكهم ك٪باهتم ؟
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اّللي يم ٍهلً يك يه ٍم ) فاختلف ا٤بفسركف يف ٪باهتم
 قاؿ السعدي  :كأما الفرقة األخرل الٍب قالت للناىْب ( ًدلى تىعًظيو ىف قىػ ٍونما َّ
اّلل خص ا٥ببلؾ ابلظا٤بْب ،كىو دل يذكر أهنم ظا٤بوف.
كىبلكهم ،كالظاىر أهنم كانوا من الناجْب ،ألف ٌ
فدؿ على أف العقوبة خاصة اب٤بعتدين يف السبت ،كألف األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر فرض كفاية ،إذا قاـ بو البعض سقط
ً
ً
عن اآلخرين ،فاكتفوا إبنكار أكلئك ،كألهنم أنكركا عليهم بقو٥بم( ًدل تىعًظيو ىف قىػوما َّ ً
يدا ) فأبدكا
اّللي يم ٍهل يك يه ٍم أ ٍىك يم ىع ٌذبػي يه ٍم ىع ىذ نااب ىشد ن
ٍن
ى
اّلل سيعاقبهم أشد العقوبة.
من غضبهم عليهم ،ما يقتضي أهنم كارىوف أشد الكراىة لفعلهم ،كأف ٌ

 وقاؿ ابن كثري  :كسكت عن الساكتْب  ،ألف ا١بزاء من جنس العمل  ،فهم ال يستحقوف مدحان فيمدحوا كال ارتكبوا عظيمان
فيذموا  ،كمع ىذا فقد اختلف األئمة فيهم .
ْ-أف إقامة شريعة األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر سبب للنجاة .
الس ً
َّ ً
وء ) .
ين يىػٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن ُّ
لقولو تعاذل ىنا (وأ ٍى٪بىٍيػنىا الذ ى
و
كد ًَّ ً ً
اؿ ( مثل الٍ ىقائًًم علىى ح يد ً
ًو
ً ً
استىػ ىه يموا ىعلىى
كعن النػ ٍ
اّلل ىكالٍ ىواق ًع ف ىيها ىك ىمثى ًل قىػ ٍوـ ٍ
ى ي
َّيب  قى ى ى ى ي
ُّع ىما ىف بٍ ىن بىشّب  -رضي هللا عنهما  -ىعن الن ًٌ
س ًفين وة  ،فىأىصاب بػعضهم أىعبلىىا كبػعضهم أىس ىفلىها  ،فى ىكا ىف الَّ ًذين يف أ ً
استىػ ىق ٍوا ًم ىن الٍ ىم ًاء ىمُّركا ىعلىى ىم ٍن فىػ ٍوقىػ يه ٍم فىػ ىقاليوا لى ٍو
ى ى
ىس ىفل ىها إًذىا ٍ
ٍ
ى ى ى ٍ ي ي ٍ ٍ ى ىى ٍ ي ي ٍ ٍ ى
ى
ٝبيعان  ،كإً ٍف أىخ يذكا علىى أىي ًدي ًهم ى٪بوا كى٪بوا ىً
صيبًنىا خرقان  ،كىدل نػي ٍؤًذ من فىػوقىػنىا  .فىًإ ٍف يػٍتػريكوىم كما أىرادكا ىلى يكوا ىً
أ َّىان خرقٍػنىا يف نى ً
ٝبيعان )
ى ي ي ٍ ىى ى ي ى
ى ى ى ٍ ٍ ىٍ ى ىٍ
ىٍ ى ٍ ى ٍ ٍ
ىى
ركاه البخارم .
 فضائل األمر ابدلعروؼ والنهي عن ادلنكر :
أوالً  :مهمة الرسل .
اّلل ك ً
و
ً
وت ) .
اجتىنبيوا الطَّا يغ ى
قاؿ تعاذل ( ىكلىىق ٍد بىػ ىعثٍػنىا ًيف يك ًٌل أ َّيمة ىر يسوالن أىف ٍاعبي يدكا َّى ى ٍ
وؿ النً ً ً
َّ ً
ً
ً ً
ً
اى ٍم ىع ًن
ين يىػتَّبً يعو ىف َّ
الر يس ى َّ
َّيب ٍاأل ٌيم َّي الَّذم ىًٯب يدكنىوي ىمكٍتيوابن عٍن ىد يى ٍم ًيف التػ ٍَّوىراة ىك ٍاإل ٍ٪ب ًيل ىأيٍيميريى ٍم ًابلٍ ىم ٍعيركؼ ىكيىػٍنػ ىه ي
كقاؿ تعاذل ( الذ ى
الٍ يمٍن ىك ًر . ) ...

اثنياً  :من صفات ا٤بؤمنْب .
ً
ً
ً
ً
ً
الصبلةى ىكيػي ٍؤتيو ىف َّ
ض يه ٍم أ ٍىكلًيىاءي بىػ ٍع و
يمو ىف َّ
الزىكاةى
ات بىػ ٍع ي
قاؿ تعاذل ( ىكالٍ يم ٍؤمنيو ىف ىكالٍ يم ٍؤمنى ي
ض ىأيٍيميرك ىف ابلٍ ىم ٍعيركؼ ىكيىػٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن الٍ يمٍن ىك ًر ىكييق ي
اّللى ىكىر يسولىوي ) .
ىكيي ًط ييعو ىف َّ
الراكًعو ىف َّ ً
ً
ً
ا٢ب ًام يدك ىف َّ ً
ً
ً
ا٢بىافًظيو ىف
َّاىو ىف ىع ًن الٍ يمٍن ىك ًر ىك ٍ
الساج يدك ىف ٍاآلميرك ىف ًابلٍ ىم ٍعيركؼ ىكالن ي
السائ يحو ىف َّ ي
كقاؿ تعاذل ( التَّائبيو ىف الٍ ىعاب يدك ىف ٍى
ً٢ب يد ً
ًً
كد ًَّ ً
ْب ) .
اّلل ىكبى ٌش ًر الٍ يم ٍؤمن ى
ي
قاؿ الغزارل  :فقد نعت ا٤بؤمنْب أبهنم أيمركف اب٤بعركؼ كينهوف عن ا٤بنكر  ،فالذم ىجر األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر خارج
عن ىؤالء ا٤بؤمنْب ا٤بنعوتْب يف ىذه اآلية .

اثلثاً  :أف خّبية األمة مناطة هبذه الشعّبة .
قاؿ تعاذل ( يكٍنػتم خيػر أ َّيم وة أيخ ًرج ً
َّاس ىأتٍمرك ىف ًابلٍمعر ً
كؼ ىكتىػٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن الٍ يمٍن ىك ًر ىكتيػ ٍؤًمنيو ىف ًاب َّّللً ) .
ٍ ى ٍ
ى ٍي
ت للن ً ي ي
يٍ ىٍى
رابعاً  :من أكصاؼ سيد ا٤برسلْب .
َّ ً
ً
وؿ النًَّيب ٍاأل ًيمي الَّ ًذم ىًٯب يدكنىو مكٍتيوابن ًعٍن ىدىم ًيف التػَّوراةً ك ًٍ ً
اى ٍم ىع ًن
ين يىػتَّبً يعو ىف َّ
الر يس ى َّ ٌ َّ
اإل ٍ٪ب ًيل ىأيٍيميريى ٍم ًابلٍ ىم ٍعيركؼ ىكيىػٍنػ ىه ي
يى
يٍ
ٍى ى
قاؿ تعاذل ( الذ ى
الٍمٍن ىك ًر كيًٰب ُّل ى٥بم الطَّيًب ً
ث).
ات ىكيٰبىًٌريـ ىعلىٍي ًه يم ٍ
ا٣بىبىائً ى
ي ى يي ٌى
خامساً  :من خصاؿ الصا٢بْب .
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اب أ َّيمةه قىائًمةه يػٍتػليو ىف آاي ً
قاؿ تعاذل ( لىٍيسوا سواء ًمن أ ٍىى ًل الٍ ًكتى ً
آانءى اللٍَّي ًل ىكيى ٍم يى ٍس يج يدك ىف  .يػي ٍؤًمنيو ىف ًاب َّّللً ىكالٍيىػ ٍوًـ ٍاآل ًخ ًر
ت َّ
اّللً ى
ي ىى ن ٍ
ى
ى ى
كأيٍمرك ىف ًابلٍمعر ً
ًً
ً
ً
ً
ً
ً
ْب ) .
كؼ ىكيىػٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن الٍ يمٍن ىك ًر ىكيي ىسار يعو ىف يف ٍ
ك م ىن َّ
ا٣بىٍيػىرات ىكأيكلىئ ى
الصا٢ب ى
ى ٍي
ى ى يي

سادساً  :من أسباب النصر كالتمكْب .
َّ ً
الزىكا ىة كأىمركا ًابلٍمعر ً
َّاى ٍم ًيف ٍاأل ٍىر ً
كؼ
صيرهي إً َّف َّ
صىر َّف َّ
ض أىقى ياموا َّ
اّللى لىىق ًو ّّ
ين إً ٍف ىم َّكن ي
اّللي ىم ٍن يىػٍن ي
قاؿ تعاذل ( ىكلىيىػٍن ي
م ىع ًز هيز  .الذ ى
الصبل ىة ىكآتىػ يوا َّ ى ى ي ى ٍ ي
كنىػهوا ع ًن الٍمٍن ىك ًر كًًَّ
ّلل ىعاقًبىةي ٍاأل ييموًر ) .
ى ىٍ ى ي ى

سابعاً  :من أسباب النجاة .
الس ً
َّ ً
ً ًً
وء ) .
ين يىػٍنػ ىه ٍو ىف ىع ًن ُّ
قاؿ تعاذل ( فىػلى َّما نى يسوا ىما ذي ٌكيركا بو أ ٍى٪بىٍيػنىا الذ ى
كحديث النعماف بن بشّب السابق .
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 ) .
ٕ-أت ارتكاب ا٤بنكر  ،كفعل احملظور نذير شؤـ  ،كطريق لغضب هللا .
ٖ-أف الداعية مطالب الدعوة كالنصح  ،كليس ىو مطالبان هبداية اآلخرين .
ٗ-الساكتوف عن ا٢بق يستحقوف اإلٮباؿ كاإلغفاؿ كالنسياف .
َُ-أف ا٢بيل من صفات اليهود .
ُُ-أف العقوبة تكوف ٦بانسة للعمل  ،فهؤالء القوـ ٤با ٙبيلوا على فعل احملرـ ٗبا ظاىره اإلابحة  ،قلبهم هللا إذل أقرب ا٢بيواانت
شبهان ابإلنساف كىي القردة .
ُِ-بياف قدرة هللا حيث قلب ىؤالء البشر من اإلنسانية إذل ا٢بيوانية البهيمية .
ُّ-أف ا٤بوعظة إ٭با ينتفع هبا ا٤بتقوف  ،فمن ليس و
ٗبتق ال ينتفع اب٤بوعظة  ،فكلما كاف اإلنساف أتقى هلل كاف أكعى للموعظة
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 فيلتزـ فينجح  ،كمنهم من يتبع ىواه فيعتدم فيسقط .
ُٕ-األ٠باؾ كا٢بيتاف الٍب توجهت ٤براكدة كإغراء أىل القرية  ،كانت جنودان هلل  ،أمرىا أف تقَبب منهم يوـ السبت  ،كأف تبتعد
يف ابقي األايـ .
اب وإِنَّو لَغَ ُف ِ
ِ ِ ِ ِ
ك لَس ِر ِ
وء ال َْع َذ ِ
يم ()ٔٙٚ
( َوإِ ْذ ََتَذَّ َف َربُّ َ
يع الْع َق ِ َ ُ ٌ
اب إِ َّف َربَّ َ َ ُ
سُ
ور َّرح ٌ
وم ُه ْم ُس َ
ك لَيَػ ْبػ َعثَ َّن َعلَيْ ِه ْم إ َىل يَػ ْوـ الْقيَ َامة َمن يَ ُ
[ األعراؼ . ] ُٕٔ :
----------ِ ِ ِ ِ
وء ال َْع َذ ِ
اب ) أم  :كاذكر اي دمحم حْب أعلم ربك ليسلطن على
( َوإِ ْذ ََتَذَّ َف َربُّ َ
سُ
وم ُه ْم ُس َ
ك لَيَػ ْبػ َعثَ َّن َعلَْي ِه ْم إ َىل يَػ ْوـ الْقيَ َامة َم ْن يَ ُ
اليهود إذل قياـ الساعة  ،من يذيقهم أسوأ العذاب بسبب عصياهنم ك٨بالفتهم أمر هللا .
 قاؿ الرازي  :اعلم أنو تعاذل ٤با شرح ىهنا بعض مصاحل أعماؿ اليهود كقبائح أفعا٥بم ذكر يف ىذه اآلية أنو تعاذل حكم
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عليهم ابلذؿ كالصغار إذل يوـ القيامة  ،قاؿ سيبويو  :أذف أعلم.
نصر  ،كقيل  :العرب  ،كقيل  :أ ٌيمة دمحم  كىو أظهر ؛ فإهنم
وم يه ٍم ) يذيقهم ؛ قيل  :ا٤براد ٖبيٍتى ٌ
 قاؿ القرطيب  :كمعُب ( يى يس ي
الباقوف إذل يوـ القيامة.

 قاؿ ابن عا ور  :قولو تعاذل ( يسومهم سوء العذاب ) معناه ما داموا على إعراضهم كعنادىم ككوهنم أتباع ملة اليهودية مع
عدـ الوفاء هبا  ،فإذا أسلموا كآمنوا ابلرسوؿ النيب األمي فقد خرجوا عن موجب ذلك التأذ يف كدخلوا فيما كعد هللا بو
ا٤بسلمْب.
يع ال ِْع َق ِ
اب ) أم٤ :بن عصاه كخالف أمره ك شرعو .
( إِ َّف َربَّ َ
س ِر ُ
ك لَ َ
( وإِنَّو لَغَ ُف ِ
يم ) أم٤ :بن اتب إليو كأانب.
َ ُ ٌ
ور َرح ٌ

كىذا من ابب قرف الرٞبة مع العقوبة ،لئبل ٰبصل اليأس ،فيقرف هللا تعاذل بْب الَبغيب كالَبىيب كثّبا؛ لتبقى النفوس بْب الرجاء
كا٣بوؼ.
ً
ً ً
ٱلرًح ييم ىكأ َّ
يم ) .
ور َّ
قاؿ تعاذل ( نىػًٌىب ٍء عبىادم أًٌ
ىف ىع ىذ ًايب يى ىو ٱلٍ ىع ىذ ي
ىك أ ىىان ٱلٍغى يف ي
اب ٱألىل ي
اب كإًنَّو لىغى يف ً
ك س ًر ً ً
ً
يم )
يع ٱلٍع ىق ى ي ه
كقولو تعاذل ( إ َّف ىربَّ ى ى ي
ور َّرح ه
الفوائد :

ُ -كعد هللا ابلذؿ على اليهود إذل يوـ القيامة .
ِ -أف ا٤بعاصي كالتحايل على دين هللا سبب لغضب هللا .
ّ-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 .
ٕ -إثبات ا٠بْب من أ٠باء هللا كٮبا  :الغفور كالرحيم .
ِ
ِ
ض أُشلًَا ِم ْنػهم َّ ِ
السيِئَ ِ
ك وبػلَوََّ ُىم ِاب ْحل ِ
اى ْم ِِف األ َْر ِ
ات لَ َعلَّ ُه ْم يَػ ْرِج ُعو َف ()ٔٙٛ
( َوقَطَّ ْعنَ ُ
سنَات َو َّ ّ
ّ ُُ
الصاحلُو َف َوم ْنػ ُه ْم ُدو َف َذل َ َ َ ْ ْ َ َ
ِ
ف ِمن بَػ ْع ِد ِى ْم َخل ٌ
فَ َخلَ َ
ض ُّمثْػلُوُ ََي ُ
اب ََي ُ
ض َى َذا األ ْد ََن َويَػ ُقولُو َف َسيُػ ْغ َف ُر لَنَا َوإِف ََيْهتِِ ْم َع َر ٌ
ْخ ُذو َف َع َر َ
ْخ ُذوهُ أَََلْ
ْف َوِرثُواْ الْكتَ َ
ِ
اب أَف الَّ يِ ُقولُواْ علَى َِّ
ِِ
ِِ
يػ ْؤ َخ ْذ َعلَي ِهم ِميثَا ُؽ ال ِ
ْكتَ ِ
ين يَػتَّػ ُقو َف أَفَالَ تَػ ْع ِقلُو َف
َ
ْ ّ
ُ
اَّلل إِالَّ ا ْحلَ َّق َو َد َر ُسواْ َما فيو َوالد ُ
َّار اآلخ َرةُ َخ ْيػ ٌر لّلَّذ َ
ضيع أَجر الْم ْ ِ ِ
( )ٜٔٙوالَّ ِذين ؽلَُ ِس ُكو َف ِابل ِ
ِ
ْكتَ ِ
ني (ٓ. ) )ٔٚ
اب َوأَقَ ُامواْ َّ
صلح َ
الصالَةَ إِ ََّّ الَ نُ ُ ْ َ ُ
َ َ ّ
[ األعراؼ . ] َُٕ -ُٖٔ :
---------------اى ْم ِِف األ َْر ِ
ض أُشلًَا ) يذكر تعاذل أنو فرقهم يف األرض أ٩بان  ،أم :طوائف كفرقنا ،كما قاؿ تعاذل ( ىكقيػٍلنىا ًم ٍن بىػ ٍع ًدهً لًبىًِب
( َوقَطَّ ْعنَ ُ
إًسرائًيل اس يكنيوا األرض فىًإ ىذا جاء ك ٍع يد ً
اآلخىرةً ًجٍئػنىا بً يك ٍم لىًفي نفا ) .
ٍ ى
ٍى ى ٍ
ى ىى
 قاؿ الرازي  :كمعُب (قطعناىم) أم فرقناىم تفريقان شديدان ،فلذلك قاؿ بعده (ًيف األرض أي٩بىنا) كظاىر ذلك أنو ال أرض
مسكونة إال كمنهم فيها أمة ،كىذا ىو الغالب من حاؿ اليهود ،كمعُب قطعناىم ،فإنو قلما يوجد بلد إال كفيو طائفة منهم.
الص ِ
احلُو َف ) قيل  :ا٤براد القوـ الذين كانوا يف زمن موسى عليو السبلـ ألنو كاف فيهم أمة يهدكف اب٢بق.
( ِم ْنػ ُه ُم َّ
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كقيل  :يريد الذين أدركوا النيب  كآمنوا بو .
ك ) أم  :كمنهم قوـ دكف ذلك  ،كا٤براد من أقاـ على اليهودية.
( َوِم ْنػ ُه ْم ُدو َف ذَلِ َ
 فإف قيل  :دل ال ٯبوز أف يكوف قولو ( ىكًمٍنػ يه ٍم يدك ىف ذلك ) من يكوف صا٢بان إال أف صبلحو كاف دكف صبلح األكلْب ألف
ذلك إذل الظاىر أقرب.
قلنا  :أف قولو بعد ذلك  ( :لى ىعلَّ يه ٍم يىػٍرًج يعو ىف) يدؿ على أف ا٤براد بذلك من ثبت على اليهودية كخرج من الصبلح.

( َوبَػلَ ْوََّ ُى ْم ) أم :اختربانىم .
السيِئَ ِ
( ِاب ْحل ِ
ات ) أم :ابلرخاء كالشدة ،كالرغبة كالرىبة ،كالعافية كالببلء .
سنَات َو َّ ّ
ََ
 قاؿ الرازي  :أم عاملناىم معاملة ا٤ببتلى ا٤بخترب اب٢بسنات  ،كىي النعم كا٣بصب كالعافية  ،كالسيئات ىي ا١بدب
كالشدائد  ،قاؿ أىل ا٤بعاين  :ككل كاحد من ا٢بسنات كالسيئات يدعو إذل الطاعة  ،أما النعم فؤلجل الَبغيب  ،كأما النقم
فؤلجل الَبىيب.
 وقاؿ ابن اجلوزي  :قولو تعاذل ( اب٢بسنات ) كىي  :ا٣بّب  ،كا٣بصب  ،كالعافية ( كالسيئات ) كىي  :ا١بدب  ،كالشر ،
النقم فلكشفها ،
كالشدائد ؛ فا٢بسنات كالسيئات ٙبث على الطاعة  ،أما النعم فطلب االزدايد منها  ،كخوؼ زكا٥با  ،ك ي
كالسبلمة منها.
( لَ َعلَّ ُه ْم يَػ ْرِج ُعو َف ) فيتوبوف كيستغفركف .
ْف ) ( خٍلف ) إبسكاف البلـ يستعمل يف األشهر يف الذـ كمنو قوؿ لبيد  [ :الكامل ]
ف ِمن بَػ ْع ِد ِى ْم َخل ٌ
( فَ َخلَ َ
ذىب الذين يعاش يف أكنافهم ...كبقيت يف خلف كجلد األجرب .
كا٣بلىف بفتح البلـ يستعمل يف األشهر يف ا٤بدح ،
ِ
اب ) قاؿ ا٤بفسركف  :ىم اليهود  ،كًرثوا كتاب هللا فقرؤكه كعلموه  ،كخالفوا حكمو كأتىػ ٍوا ٧بارمو مع دراستهم لو.
( َوِرثُواْ الْكتَ َ

فكاف ىذا توبيخان ٥بم كتقريعان.
ض َى َذا األ ْد ََن ) يعِب الرشوة على ا٢بكم يف قوؿ ا١بميع ك٠باه عرضان لقلة بقائو.
( ََي ُ
ْخ ُذو َف َع َر َ
كقوة هنمتهم  ،كاألدك  :مأخوذ
 قاؿ الشوكاين  :أخرب هللا عنهم أبهنم أيخذكف ما يعرض ٥بم من متاع الدنيا لش ٌدة حرصهم ٌ
الدنو  ،كىو القرب  ،أم أيخذكف عرض ىذا الشيء األدك  ،كىو الدنيا يتعجلوف مصا٢بها ابلرشاء  ،كما ىو ٦بعوؿ ٥بم
من ٌ
من السحت يف مقابلة ٙبريفهم لكلمات هللا  ،كهتوينهم للعمل أبحكاـ التوراة  ،ككتمهم ٤با يكتمونو منها.
كقيل  :إف األدك مأخوذ من الدانءة كالسقوط  ،أم إهنم أيخذكف عرض الشيء الدينء الساقط.
العىرض  :متاع الدنيا ؛ بفتح الراء.
 كى
كا٤براد هبذا العرض ما يؤخذكنو من الرشا يف ا٢بكومات كعلى ٙبريف الكبلـ .
كيف كصفو ابألدك كجهاف :
أحدعلا  :ألخذه يف الدنيا الدانية.

والثاين  :ألنو من احملرمات الدنية.

 قاؿ ابن اجلوزي  :كيف كصفو ابألدك قوالف.
أحدٮبا  :أنو من ُّ
الدنػي ًٌو.
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كالثاين  :أنو من الدانءة.
 قاؿ اخلازف  :كا٤بعُب أهنم كانوا أيخذكف الرشا يف األحكاـ على تبديل الكبلـ كتغيّبه  ،كذلك الذم أيخذكنو من حطاـ
الدنيا ىو الشيء التافو ا٣بسيس ا٢بقّب  ،ألف الدنيا أبسرىا فانية حقّبة  ،كالراغب فيها أحقر منها  ،فاليهود كرثوا التوراة
كعلموا ما فيها كضيعوا العمل ٗبا فيها كتركوه كأخذكا الرشا يف األحكاـ كيعلموف أهنا حراـ مث إهنم مع إقدامهم على ىذا
الذنب العظيم يصركف عليو .

 قاؿ ابن عا ور  :كمهد لذلك أبهنم كرثوا الكتاب ليدؿ على أهنم يفعلوف ذلك عن علم ال عن جهل ،كذلك أشد مذمة،
العىرض بفتح العْب كفتح الراء األمر الذم يزكؿ كال يدكـ  ،كيراد بو ا٤باؿ  ،كيراد
كما قاؿ تعاذل ( كأضلو هللا على عل وم )  ،ك ى
بو أيضان ما يعرض للمرء من الشهوات كا٤بنافع.
( َويَػ ُقولُو َف َسيُػغْ َف ُر لَنَا ) يعِب ذنوبنا فيتمنوف على هللا األماين الباطلة الكاذبة .
ْخ ُذوهُ ) فيو قوالف.
ض ُّمثْػلُوُ ََي ُ
( َوإِف ََيْهتِِ ْم َع َر ٌ
أحدعلا  :أف ا٤بعُب  :ال يشبعهم شيء  ،فهم أيخذكف لغّب حاجة  ،قالو ا٢بسن.
كالثاين  :أهنم أىل إصرار على الذنوب  ،قالو ٦باىد.

 قاؿ اخلازف  :كىذا إخبار عن حرصهم على الدنيا كإصرارىم على الذنوب  ،كا٤بعُب أهنم إذا أاتىم شيء من الدنيا أخذكه
حبلالن كاف أك حرامان  ،كيتمنوف على هللا ا٤بغفرة كإف كجدكا من الغد مثلو أخذكه.
( أَََل يػ ْؤ َخ ْذ َعلَي ِهم ِميثَا ُؽ ال ِ
ْكتَ ِ
اب ) يعِب أدل يؤخذ على ىؤالء ا٤برتشْب يف أحكامهم العهود كا٤بواثيق يف الكتاب كىو التوراة .
ْ ّ
ُْ
ِ
( أَف الَّ يِ ُقولُواْ َعلَى َّ
اَّلل إِالَّ ا ْحلَ َّق ) دكف ٙبريف أك تبديل ؟
( َو َد َر ُسواْ َما فِ ِيو ) أم  :قرؤكه  ،كىم قى ًريبيو عهد بو.
 قاؿ ابن عا ور  :كا٤بعُب  :أهنم قد أخذ عليهم ا٤بيثاؽ أبف ال يقولوا على هللا إالٌ ا٢بق  ،كىم عا٤بوف بذلك ا٤بيثاؽ  ،ألهنم
درسوا ما يف الكتاب فبمجموع األمرين قامت عليهم ا٢بجة.
 قاؿ الشوكاين  :كا٤بعُب  :أهنم تركوا العمل اب٤بيثاؽ ا٤بأخوذ عليهم يف الكتاب  ،كا٢باؿ أف قد درسوا ما يف الكتاب كعلموه ،
فكاف الَبؾ منهم عن علم ال عن جهل  ،كذلك أش ٌد ذنبان كأعظم جرمان.
( والدَّار ِ
اآلخ َرةُ ) يعِب كما يف الدار اآلخرة ٩با أعد هللا ألكليائو كأىل طاعتو العاملْب ٗبا أمرىم هللا بو من كتابو  ،كدل يغّبكا كدل
َ ُ
يبدلوا كدل يرتشوا يف األحكاـ .
ِِ
ين يَػتَّػ ُقو َف ) يعِب يتقوف هللا كٱبافوف عقابو .
( َخ ْيػ ٌر لّلَّذ َ
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 ) .
( أَفَالَ تَػ ْع ِقلُو َف ) االستفهاـ لئلنكار  ،أم  :أفبل ينزجركف كيعقلوف  ،كا٤براد أهنم لو كانوا عقبلء ٤با آثركا الفانية على الباقية .
( والَّ ِذين ؽلَُ ِس ُكو َف ِابل ِ
ْكتَ ِ
اب ) يعِب  :يعملوف ابلتوراة كال يغّبكهنا عن مواضعها .
َ َ ّ
 قاؿ ابن اجلوزي  :كىذه اآلية نزلت يف مؤمِب أىل الكتاب الذين حفظوا حدكده كدل يٰبًٌرفوه ،منهم عبد هللا بن سبلـ
كأصحابو.
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الصالَ َة ) أي  :أتوا هبا على كجو مستقيم بشركطها كأركاهنا كمستحباهتا .
( َوأَقَ ُامواْ َّ

 قاؿ الشيخ السعدم  :دل يقل  :يفعلوف الصبلة  ،أك أيتوف الصبلة  ،ألنو ال يكفي فيها ٦برد اإلتياف بصورهتا الظاىرة  ،فإقاـ
الصبلة  ،إقامتها ظػاىران إبٛباـ أركاهنا ككاجباهتا كشركطها  ،كإقامتها ابطنان إبقامة ركحها  ،كىو حضور القلب فيها  ،كتدبر ما
يقولو كيفعلو منها .
 دل أيمر هللا ابلصبلة إال بلفظ اإلقامة  ،كقػولو تعاذل ( كأقيمػوا الصبلة ) كقولو تعاذل ( كا٤بقيمْب الصبلة ) .
 إقامة الصبلة ليس ٦برد أداؤىا  ،كإ٭با ا٤براد إقامتها إبدائها بتدبر كحضور قلب كخشوع  ،كىذه ىي الصبلة الٍب قاؿ هللا عنها
( 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
يزيد بزايدتو كينقص بن قصو ) فعلى قدر إقامة العبد لصبلتو على قدر ما تؤثر فيو فتنهاه عن الفحشاء كا٤بنكر  ،كهبذا يزكؿ
اإلشكاؿ الذم يورده البعض  :كىو أف كثّب من ا٤بصلْب ال تنهاىم صبلهتم عن الفحشاء كا٤بنكر .
 فإف قيل  :التمسك ابلكتاب يشتمل على كل عبادة  ،كمنها إقامة الصبلة فكيف أفردت ابلذكر ؟
قلنا  :إظهاران لعلو مرتبة الصبلة  ،كأهنا أعظم العبادات بعد اإلٲباف.

 قاؿ اخلازف  :قولو تعاذل ( كأقاموا الصبلة ) يعِب كداكموا على إقامتها يف مواقيتها كإ٭با أفردىا ابلذكر كإف كانت الصبلة
داخلة يف التمسك ابلكتاب تنبيهان على عظم قدرىا كأهنا من أعظم العبادات بعد اإلٲباف ابهلل كبرسولو .
 وقاؿ الشوكاين  :كإ٭با كقع التنصيص على الصبلة مع كوهنا داخلة يف سائر العبادات الٍب يفعلها ا٤بتمسكوف ابلتوراة  ،ألهنا
رأس العبادات كأعظمها  ،فكاف ذلك كجهان لتخصيصها ابلذكر.
ضيع أَجر الْم ْ ِ ِ
ِ
ني ) أم  :ال يضيع أجر من أحسن عمبلن .
صلح َ
( إِ ََّّ الَ نُ ُ ْ َ ُ
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 .
ٓ -رٞبة هللا بعباده  ،حيث يبتليهم اب٤بصائب لّبجعوا إليو كينيبوا .
ٔ-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 معلوـ مشهور .
ٗ-ذـ من يشَبم الدنيا ابآلخرة  ،الدنيا ا٢بقّبة الزائلة  ( .فبل تشَبكا َباييت ٜبنان قليبلن ) .
َُ -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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( َوإِ ْذ نَػتَػ ْقنَا ا ْجلَبَ َل فَػ ْوقَػ ُه ْم َكأَنَّوُ ظُلَّةٌ َوظَنُّوا أَنَّوُ َواقِ ٌع هبِِ ْم ُخ ُذوا َما َآتَػ ْيػنَا ُك ْم بُِق َّوةٍ َواذْ ُك ُروا َما فِ ِيو لَ َعلَّ ُك ْم تَػتَّػ ُقو َف (ٔ. ) )ٔٚ

[ األعراؼ . ] ُُٕ :
-----------( َوإِ ْذ نَػتَػ ْقنَا ا ْجلَبَ َل ) أم  :قلعناه من أصلو كجعلناه فوقهم .
( َكأَنَّوُ ظُلَّةٌ ) أم  :كهيئة الغماـ .
( َوظَنُّواْ أَنَّوُ َواقِ ٌع هبِِ ْم ) أم  :أيقنوا ا١ببل كاقع هبم .
ً
ور ) يقوؿ تعاذل مذكران بِب إسرائيل
 ا٤براد اب١ببل الطور كما قاؿ تعاذل يف سورة البقرة ( ىكإً ٍذ أ ى
ىخ ٍذ ىان ميثىاقى يك ٍم ىكىرفىػ ٍعنىا فىػ ٍوقى يك يم الطُّ ى
ما أخذ عليهم من العهود كا٤بواثيق ابإلٲباف بو كحده ال شريك لو  ،كاتباع رسلو ،كأخرب تعاذل أنو ٤با أخذ عليهم ا٤بيثاؽ ،رفع
ا١ببل فوؽ رؤكسهم .

 قاؿ اآللوسي  :تذكّب بنعمة أخرل  ،ألنو سبحانو إ٭با فعل ذلك ٤بصلحتهم  ،كالظاىر من ا٤بيثاؽ ىنا العهد  ،كدل يقل :

مواثيقكم  ،ألف ما أخذ على كل كاحد منهم أخذ على غّبه فكاف ميثاقان كاحدان كلعلو كاف ابالنقياد ٤بوسى عليو السبلـ .
ا١بىبى ىل فىػ ٍوقىػ يه ٍم ىكأىنَّوي ظيلَّةه ىكظىنُّوا أىنَّوي ىكاقً هع هبًً ٍم يخ يذكا ىما
 فالطور ىو ا١ببل كما فسره بو يف األعراؼ يف قولو تعاذل ( ىكإً ٍذ نىػتىػ ٍقنىا ٍ
آتىػٍيػنىا يك ٍم بً يق َّوةو ىكاذٍ يكيركا ىما فً ًيو لى ىعلَّ يك ٍم تىػتَّػ يقو ىف )  .نتقنا  :أم رفعنا .
 قاؿ الشوكاين  :كالطور  :اسم ا١ببل الذم كلم هللا عليو موسى  ، كأنزؿ عليو التوراة فيو.

 قاؿ أبو حياف  :سبب رفعو امتناعهم من دخوؿ األرض ا٤بق ٌدسة  ،أك من السجود  ،أك من أخذ التوراة كالتزامها .

 قاؿ ِف التسهيل ٤ :با جاء موسى ابلتوراة أبوا أف يقبلوىا فرفع ا١ببل فوقهم كقيل ٥بم  :إف دل أتخذكىا كقع عليكم .
 قاؿ ابن اجلوزي  :كٝبهور العلماء على أنو إ٭با رفع ا١ببل عليهم إلابئهم التوراة .
 قيل  :إف هللا سبحانو اخَبع كقت سجودىم اإلٲباف  ،ال أهنم آمنوا كرىان  ،كقلوهبم غّب مطمئنة  ،قالو ابن عطية .

وقيل  :أكرىهم هللا على اإلٲباف  ،فآمنوا مكرىْب  ،كرفع عنهم العذاب هبذا اإلٲباف  ،كىو نظّب ما ثبت يف شرعنا من رفع
السيف عمن تكلم بكلمة اإلسبلـ  ،قالو الشوكاين .

( ُخ ُذوا َما آتَػ ْيػنَا ُك ْم ) أم التوراة .
( بِ ُق َّوةٍ ) أم  :أم ٔبد كعزٲبة كاملة كعدكؿ عن التغافل كالتكاسل .
( َواذْ ُك ُروا َما فِ ِيو ) يقوؿ :اقرؤكا ما يف التوراة كاعملوا بو .
 قاؿ القرطيب  ( :كاذكركا ىما فً ًيو) أم  :تدبٌركه كاحفظوا أكامره ككعيده  ،كال تنسوه كال تضيٌعوه.

العمل ٗبقتضاىا ال تبلكهتا ابللساف كترتيلها ؛ فإف ذلك نىػٍب هذ ٥با ؛ على ما قالو الشعيب كابن
قلت  :ىذا ىو ا٤بقصود من ال يكتب  ،ي
يعيىػٍينة .
( لَ َعلَّ ُك ْم تَػتَّػ ُقو َف ) ( لعل ) للتعليل  ،أم  :ألجل أف تتقوا ا٥ببلؾ يف الدنيا كاآلخرة .
الفوائد :

ُ -أف هللا أخذ العهود كا٤بواثيق على بِب آدـ أف يوحدكه كيؤمنوا بو .
ِ -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 :
أوالً  :التواين يف فعل ا٤بأمورات  :أبف نتكاسل يف فعل الواجبات كنَباخى يف فعل ا٤بندكابت .

اثنياً  :الضعف يف ترؾ ا٤بنهيات ٕ ،بيث يضعف اإلنساف أماـ الشهوة الدافعة إذل فعل ا٤بعصية .

ٓ -كجوب ذكر ما يف الكتب السابقة  ،من كعد ككعيد  ،كترغيب كهتديد  ،كىذا الذكر يكوف ابللساف كابلعمل كالتطبيق .
ٔ -إثبات فضل هللا على بِب إسرائيل .
ٕ -أف أخذ الشرائع بقوة كذكر ما فيها يكوف سببان للتقول .
َخ َذ ربُّ َ ِ
ت بَِربِّ ُك ْم قَالُواْ بَػلَى َ ِه ْد ََّ أَف تَػ ُقولُواْ يَػ ْوَـ
آد َـ ِمن ظُ ُهوِرِى ْم ذُ ِّريَّػتَػ ُه ْم َوأَ ْ َه َد ُى ْم َعلَى أَن ُف ِس ِه ْم أَلَ ْس َ
ك من بَِِن َ
( َوإِ ْذ أ َ َ
ِِ
ِ ِ
آاب ُؤََّ ِمن قَػ ْب ُل َوُكنَّا ذُ ِّريَّةً ِّمن بَػ ْع ِد ِى ْم أَفَػتُػ ْهلِ ُكنَا ِِبَا فَػ َع َل ال ُْم ْب ِطلُو َف
الْقيَ َامة إَِّ ُكنَّا َع ْن َى َذا غَافل َ
ني (ٕ )ٔٚأَ ْو تَػ ُقولُواْ إِ َّظلَا أَ ْ َر َؾ َ
صل اآلاي ِ
(ٖ )ٔٚوَك َذلِ َ ِ
ت َولَ َعلَّ ُه ْم يَػ ْرِج ُعو َف (ٗ. ) )ٔٚ
ك نُػ َف ّ ُ َ
َ
[ األعراؼ . ] ُْٕ -ُِٕ :
---------------َخ َذ ربُّ َ ِ
آد َـ ِمن ظُ ُهوِرِى ْم ذُ ِّريػَّتَػ ُه ْم ) قاؿ الطربم  :أم كاذكر اي دمحم إذ استخرج ربك أكالد آدـ من أصبلب
ك من بَِِن َ
( َوإِ ْذ أ َ َ

آابئهم .

ً
ً ًً ً
اف ًمن التَّػ ٍف ًس ًّب معركفى ً
ً
( وأَ ْ َه َد ُىم َعلَى أَن ُف ِس ِهم أَلَس َ ِ ِ
ِ
اف ًعٍن ىد الٍ يعلى ىم ًاء:
ْ
ْ ْ
َ
ت ب َربّ ُك ْم قَالُواْ بَػلَى َ ه ْدَّ ) يف ىىذه ٍاآليىة الٍ ىك ًرٲبىة ىك ٍج ىه ى
ى ٍي
و
ىف معُب أىخ ًذهً ذي ًريَّةى ب ًِب آدـ ًمن ظيهوًرًىم  :ىو إًٯب و ً
و
ين .
أ َح ُد ُعلَا  :أ َّ ى ٍ ى ٍ ٌ ى ى ى ٍ ي ٍ ي ى ى ي
اد قىػٍرف مٍنػ يه ٍم بىػ ٍع ىد قىػ ٍرف  ،ىكإًنٍ ىشاءي قىػ ٍوـ بىػ ٍع ىد ى
آخ ًر ى
ً و
ً
ً
ك ًمن ٍاآلاي ً
ً
ً
ف ًيف ٍاأل ٍىر ً
ت،
ين)  ،ىكقى ى
ىك ىما قى ى
اؿ تىػ ىع ى
(ى ىو الَّذم ىج ىعلى يك ٍم ىخ ىبلئ ى
اؿ :ي
اذل  ( :ىك ىما أىنٍ ىشأى يك ٍم م ٍن ذي ًٌريَّة قىػ ٍوـ ى
ض) ىكىٍ٫ب ىو ذىل ى ى ى
آخ ًر ى
ًً
ً ً ًَّ ً ً
ً
ت بًربًٌ يكم قىاليوا بػلىى )  :أ َّ ً
ًً
ب
ى
ىك ىعلىى ىى ىذا الٍ ىق ٍوؿ فى ىم ٍع ىُب قىػ ٍولو ( :ىكأى ٍش ىه ىد يى ٍم ىعلىى أىنٍػ يفسه ٍم أىلى ٍس ي ى ٍ
ىف إ ٍش ىه ىاد يى ٍم ىعلىى أىنٍػ يفسه ٍم إ٭بىا يى ىو ٗبىا نيص ى
ً
ً ً ً
ً
ً
ك بًلًس ً
ًً ً ً ً
اف ىحا٥بًً ٍم
ى٥بيٍم م ىن ٍاألىدلَّة الٍ ىقاط ىعة أبىنَّوي ىربػُّ يه يم الٍ يم ٍستىح ُّق مٍنػ يه ٍم ألى ٍف يىػ ٍعبي يدكهي ىك ٍح ىدهي  ،ىك ىعلىٍيو فى ىم ٍع ىُب (قىاليوا بىػلىى) أ ٍ
ىم :قىاليوا ذىل ى ى
لًظي يهوًر ٍاأل ًىدلًَّة ىعلىٍيو .
أحدا من
كالذين قالوا ىذا القوؿ -كاختاره غّب كاحد من احملققْب ا٤بتأخرين -قالوا :الدليل على أ ٌف ىذا ىو ا٤براد أف هللا دل ٱبلق ن
ذاكرا ا٤بيثاؽ ليلة ا٤بيثاؽ كىم كالذر ،كما ال يذكره اإلنساف ال يكوف حجة عليو ،كىذا كأنو جعل حجة مستقلة عليو،
بِب آدـ ن
ًً
ً ً
ً
آاب يؤ ىان ًمن قىػٍب يل ) فعلى ىذا القوؿ
كما يدؿ عليو قولو ( ىش ًه ٍد ىان أىف تىػ يقوليواٍ يىػ ٍوىـ الٍقيى ىامة إً َّان يكنَّا ىع ٍن ىى ىذا ىغافل ى
ْب  .أ ٍىك تىػ يقوليواٍ إَّ٭بىا أى ٍشىرىؾ ى
فأخذ ُّ
الذ ًٌرَّايت من ظهور بِب آدـ ىو إٯبادىم منهم قرنان بعد قرف ،كجيبلن بعد جيل عن طريق التناسل ا٤بعركؼ  ،كعلى ىذا القوؿ
الز٨بىٍش ًرم  ،كغّب ك و
احد
فاإلشهاد عليهم بلساف ا٢باؿ ٗبا نصب ٥بم من األدلة ،كما ركز فيهم من الفطرة .كاختار ىذا ابن كثّب  ،ك َّ ى
من ا٤بتأخرين.
ً
ً
ً
الذ ًر  ،كأى ٍشه ىدىم علىى أىنٍػ يف ًس ًهم بًلًس ً
ً
ال َْو ْجو ْاآل َخر ِِف َم ْع َىن ْاآليَِة  :أ َّ
اف
ىف َّ
اّللى أ ٍ
يع ذي ًٌريَّة ى
ورةً َّ ٌ ى ى ي ٍ ى
آد ىـ م ٍن ظي يهوًر ٍاآل ىابء ًيف ي
ىخىر ىج ىٝب ى
صى
ٍ ى
ً
الرسل م ىذ ٌكًرنة بً ىذلً ى ً ً ً ً
ً
ىح هد ًمٍنػ يه ٍم ىكيى ىو
ت بًىربًٌ يك ٍم قىاليوا بىػلىى) يمثَّ أ ٍىر ىس ىل بىػ ٍع ىد ىذل ى
الٍ ىم ىقاؿ ( :أىلى ٍس ي
ك الٍميثىاؽ الَّذم نىسيىوي الٍ يك ُّل ىكىدلٍ ييولى ٍد أ ى
ك ُّ ي ى ي ى
الرس ًل بًًو ىٰبصل بًًو الٍي ًقْب بًوج ً
ً
ً
ودهً.
ٍ يي ى ي يي
ىذاكهر لىوي ،ىكإ ٍخبى يار ُّ ي
ً
ً
السنَّةي  ( .أضواء البياف ) .
اب ىك ُّ
ى
كى ىذا الٍ ىو ٍجوي ٍاألىخ يّب يى يد ُّؿ لىوي الٍكتى ي
كىذا القوؿ قاؿ بو كثّب من السلف ،كدلت عليو أحاديث كثّبة من أصحها كأد٥با عليو ما ثبت يف الصحيحْب -صحيح
وؿ هللا ألىىو ىف أىى ًل النَّا ًر ع ىذااب يػوـ ً
القيى ىام ًة:
البخارم كصحيح مسلم -من حديث أنس بن مالك  أف النيب  قاؿ« :يىػ يق ي ي ٍ ى ٍ
ى ن ىٍ ى
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و
ً
ً
ك ًيف ظى ٍه ًر
وؿ :نىػ ىع ٍم .فىػيىػ يق ي
ت يم ٍفتى ًد ناي بًًو؟ فىػيىػ يق ي
ت ىعلىٍي ى
ك أ ٍىى ىو ىف ًم ٍن ىذل ى
ت ًمٍن ى
ىخ ٍذ ي
وؿ هللاي :أ ىىرٍد ي
ت لىٍو ىكا ىف عٍن ىد ىؾ يك ُّل ىش ٍيء أى يكٍن ى
أ ىىرأىيٍ ى
ك ،أ ى
ت إًالَّ أى ٍف تي ٍش ًرىؾ ًيب ) .
ى
آد ىـ أىالَّ تي ٍش ًرىؾ ًيب فىأىبىػٍي ى

 فاهلل تعاذل أرسل الرسل إلقامة ا٢بجة كالتذكّب اب٤بيثاؽ .
ً
ًً
ين لًئىبلَّ يى يكو ىف لًلن ً
الر يس ًل ) .
َّاس ىعلىى َّ
اّللً يح َّجةه بىػ ٍع ىد ُّ
ين ىكيمنذر ى
قاؿ تعاذل ( ُّر يسبلن ُّمبى ٌش ًر ى
اب ًمن قىػبلً ًو لىىقاليوا ربػَّنا لىوىال أىرسٍلت إًلىيػنا رسوالن فىػنػتَّبًع آايتًك ًمن قىػب ًل أىف ن ً
َّذ َّؿ ىكى٬بٍزل ) .
ى ى ٍ ٍ ى ى ٍى ى ي ى ى ى ى
كقاؿ تعاذل ( ىكلىٍو أ َّىان أ ٍىىلىكٍنى ي
ٍ
اىم بً ىع ىذ و ٌ ٍ
ًً
ً
ً ً
ً
ت أىيٍ ًدي ًهم فىػيػ يقوليوا ربػَّنىا لىوىال أ ٍىرسٍل ى ً
ْب )
آايتً ى
َّم ٍ
ك ىكنى يكو ىف م ىن الٍ يم ٍؤمن ى
ت إلىٍيػنىا ىر يسػوالن فىػنىػتَّبً ىع ى
ٍ ى ى ٍ ى
كقاؿ تعاذل ( ىكلىٍوىال أىف تيصيبىػ يهم ُّمصيبىةه ٗبىا قىد ى
الر يسل يف دار الدنيا ،كقطعت
جل كعبل -أبف ٝبيع أفواج النٌار الذين يدخلوهنا يوـ القيامة أهنم ٝبيعهم أنٍ ىذ ىرتٍػ يه يم ُّ
كقد َّ
صرح ٌ -
اءان نى ًذ هير فى ىك َّذبٍػنىا ىكقيػ ٍلنىا
أعذارىم قبل ا٤بوت ،كذلك يف قولو ( يكلَّ ىما أيلٍ ًق ىي فً ىيها فىػ ٍو هج ىسأى ى٥بيٍم ىخىزنػىتيػ ىها أىىدلٍ ىأيٍتً يك ٍم نى ًذ هير  .قىاليوا بػىلىى قى ٍد ىج ى
ما نىػَّزىؿ َّ ً
ض ىبل وؿ ىكبً وّب ) .
اّللي من شيء إً ٍف أىنتي ٍم إًَّال ًيف ى
ى
ً
ً
َّ
فقولو ( يكل ىما أيلٍق ىي ف ىيها فىػ ٍو هج ىسأى ى٥بيٍم ىخىزنىػتيػ ىها ) يدؿ على أف ٝبيع األفواج الٍب دخلت النار أنذرهتم الرسل يف دار الدنيا.
كقد صرح هللا بذلك يف سورة الزمر  -الٍب ذكر فيها القيامة كأنك تنظر إليها -قاؿ ( ك ًس َّ ً
ين ىك ىفيركا إً ىذل ىج ىهن ىَّم يزىمنرا ىح ٌَّب إً ىذا
ى ى
يق الذ ى
ٌ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
آايت ىربٌ يك ٍم ىكيينذ يركنى يك ٍم ل ىقاء يىػ ٍوم يك ٍم ىى ىذا قىاليوا بىػلىى
ت أىبٍػ ىوابػي ىها ىكقى ى
كىا فيت ىح ٍ
ىجاءي ى
اؿ ى٥بيٍم ىخىزنىػتيػ ىها أىىدلٍ ىأيٍت يك ٍم ير يس هل ٌمن يك ٍم يػىٍتػليو ىف ىعلىٍي يك ٍم ى
ً
كلى ًكن حق ً
ً
ين ) .
ى ٍ ى ٍ
َّت ىكل ىمةي الٍ ىع ىذاب ىعلىى الٍ ىكاف ًر ى
ِ
ِ
ِ
ِ
ني ) أم  :لئبل تقوؿ يوـ ا٢بساب إان كنا عن ىذا ا٤بيثاؽ كاإلقرار ابلربوبية غافلْب دل
( أَف تَػ ُقولُواْ يَػ ْوَـ الْقيَ َامة إِ ََّّ ُكنَّا َع ْن َى َذا غَافل َ
ننبو عليو .

آاب ُؤََّ ِمن قَػ ْب ُل َوُكنَّا ذُ ِّريَّةً ِّمن بَػ ْع ِد ِى ْم ) أم  :كلكيبل تقولوا يوـ القيامة أيضان ٫بن ما أشركنا  ،كإ٭با قلدان
( أ َْو تَػ ُقولُواْ إِ َّظلَا أَ ْ َر َؾ َ

آابءان كاتبعنا طريقتهم فنحن معذكركف .
( أَفَػتُػ ْهلِ ُكنَا ِِبَا فَػ َع َل ال ُْم ْب ِطلُو َف ) أم  :أفتهلكنا إبشراؾ من أشرؾ من آابئنا ا٤بضلْب بعد اتباعنا منهاجهم على جهل منا اب٢بق ؟
ِ
ِ
نبْب اآلايت ليتدبرىا الناس كلّبجعوا عما ىم عليو من
( َوَك َذلِ َ
ك نُػ َف ِّ
اآلايت َولَ َعلَّ ُه ْم يَػ ْرج ُعو َف ) أم  :ككما بينا ا٤بيثاؽ ٌ
ص ُل َ
اإلصرار على الباطل كتقليد اآلابء .

الفوائد :
ُ-أف هللا ال يعذب أحدان إال بعد إقامة ا٢بجة عليو .
ِ-كجوب اإلٲباف بربوبية هللا تعاذل .
ّ -أف هللا أخذ ا٤بيثاؽ على الناس ابإلٲباف بو كبربوبيتو .
ِ
( واتْل َعلَْي ِهم نَػبأَ الَّ ِذي آتَػ ْيػنَاهُ ِ
انسلَ َخ ِم ْنػ َها فَأَتْػبَػ َعوُ َّ
ين (َ٘ )ٔٚولَ ْو ِ ْئػنَا لََرفَػ ْعنَاهُ ِهبَا َولَكِنَّوُ
ْ َ
َ
الش ْيطَا ُف فَ َكا َف م َن الْغَا ِو َ
َ
آايتنَا فَ َ
َ ُ
ِ
ِ
َّ ِ
ض َواتَّػبَ َع َى َواهُ فَ َمثَػلُوُ َك َمثَ ِل الْ َكل ِ
أَ ْخلَ َد إِ َىل األ َْر ِ
ين َك َّذبُواْ ِِب َايتِنَا
ْب إِف ََتْ ِم ْل َعلَْي ِو يَػل َْه ْ
ث أ َْو تَػ ْتػ ُرْكوُ يَػل َْهث ذَّل َ
ك َمثَ ُل الْ َق ْوـ الذ َ
ص الْ َقصص لَعلَّ ُهم يػتَػ َف َّكرو َف ( )ٔٚٙساء مثَالً الْ َقوـ الَّ ِذ َّ ِ ِ
س ُه ْم َكانُواْ يََّْلِ ُمو َف (. ) )ٔٚٚ
فَاق ُ
َ َ
ُْ َ
ْص ِ َ َ َ ْ َ ُ
ين َكذبُواْ ِب َايتنَا َوأَن ُف َ
[ األعراؼ . ] ُٕٕ -ُٕٓ :
---------------( َواتْ ُل َعلَْي ِه ْم ) أم  :اقرأ عليهم .
( نَػبَأَ ) أم  :خرب .
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َّ ِ
آايتِنَا ) أكثر ا٤بفسرين يقولوف  :إهنا يف رجل علمو هللا الكتاب من بِب إسرائيل .
( الذي آتَػ ْيػنَاهُ َ
 قاؿ السعدي  :يقوؿ تعاذل لنبيو  ( كاتٍل علىي ًهم نىػبأى الَّ ًذم آتىػيػنىاه ً
اّلل ،فصار العادل الكبّب كا٢برب
آايتنىا ) أم :علمناه كتاب ٌ
ى ي ىٍ ٍ ى
ٍ ي ى
النحرير.
كا٤براد ابآلايت ىنا الشرعية .

 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" ،
أم ،
ا٤بعِب بو من وٌ
ا٤بعِب  -يوجب ا٢بجة  ،كال يف العقل داللة على أم ذلك ٌ ،
كجائز أف يكوف "أمية" كال خرب أبم الرجلْب ٌ
كنقر بظاىر التنزيل  ،على ما جاء بو الوحي من هللا .
فالصواب أف يقاؿ فيو ما قاؿ هللا ٌ ،
 قوؿ من يقوؿ إنو كاف نبيان ال يصح .

ث ىٍٯب ىع يل ًر ىسالىتىوي ) كذلك يدؿ على أنو تعاذل ال يشرؼ عبدان من
 قاؿ الرازي  :ىذا بعيد  ،ألنو تعاذل قاؿ ( هللا أ ٍىعلى يم ىحٍي ي
عبيده ابلرسالة  ،إال إذا علم امتيازه عن سائر العبيد ٗبزيد الشرؼ  ،كالدرجات العالية  ،كا٤بناقب العظيمة  ،فمن كاف ىذا
حالو  ،فكيف يليق بو الكفر ؟
 وقاؿ ادلاوردي عن ىذا القوؿ  :كىو غّب صحيح ألف هللا ال يصطفي لنبوتو إال من يعلم أف ال ٱبرج عن طاعتو إذل
معصيتو.
سلَ َخ ِم ْنػ َها ) خرج منها كالعياذ ابهلل كما تنسلخ ا٢بيٌة من ثػى ٍوًهبىا ،كدل يعلق بو منها شيء.
( فَانْ َ
اّلل  ،فإف العلم بذلك ،يصّب صاحبو متصفان ٗبكارـ
 قاؿ السعدي  :أم انسلخ من االتصاؼ ا٢بقيقي ابلعلم َبايت ٌ
اّلل كراء ظهره  ،كنبذ األخبلؽ الٍب
األخبلؽ ك٧باسن األعماؿ  ،كيرقى إذل أعلى الدرجات كأرفع ا٤بقامات  ،فَبؾ ىذا كتاب ٌ
أيمر هبا الكتاب  ،كخلعها كما ٱبلع اللباس .
( فَأَتْػبَػ َعوُ َّ
الش ْيطَا ُف ) اتٌبعو الشيطاف حٌب ٢بق بو كأدركو كجعلو قريننا لو يذىب معو حيث يذىب .

 قاؿ السعدي  :أم تسلط عليو حْب خرج من ا٢بصن ا٢بصْب ،كصار إذل أسفل سافلْب ،فأزه إذل ا٤بعاصي أزا.
ِ
ين ) أم  :صار من الغاكين .
( فَ َكا َف م َن الْغَا ِو َ
كالغاكم  :الضاؿ  ،فكاف من الضالْب أشد الضبلؿ .
( َولَ ْو ِ ْئػنَا لََرفَػ ْعنَاهُ ِهبَا ) أم  :لو شئنا رفع ىذا الذم آتيناه آايتنا بتلك اآلايت لوفقناه للعمل هبا فعمل هبا حٌب مات عليها
فكاف مرفوع الدرجة رفيع الذكر يف الدنيا كاآلخرة.
 قاؿ ابن اجلوزي  :قولو تعاذل ( ىكلىٍو ًشٍئػنىا لىىرفىػ ٍعنىاهي ًهبىا ) يف ىاء الكناية يف "رفعناه" قوالف.
أحدٮبا  :أهنا تعود إذل ا ًإلنساف 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.
كقاؿ الزجاج  :لو شئنا ٢بيٍلنا بينو كبْب ا٤بعصية.
َّ ً
( َولَ ِكنَّوُ أَ ْخلَ َد إِ َىل ْاأل َْر ِ
فسلى ىخوي هللا من آايتو
ض ) أم  :ركن كماؿ إذل لىذات ال ٌدنٍػيىا كحطامها كشهواهتا فآثػىىرىا على آايت هللا ى
اؿ إلىٍي ًو ،كأصل اإلخبلد :ىو مبلزمة الشيء كالدكاـ فيو .فالعرب
كم ى
(كالعياذ ابهلل) .كالعرب تقوؿ :أخلد إذل الشيء :إذا ىرىك ىن ى
كد ىاـ فًيو ،كىو معُب معركؼ يف كبلمها .
تقوؿ :أخلد هبذا ا٤بكاف :إذا ى
الزىموي ى
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يل النفس ،كال يكاد يطلق إال على ميلها ٤با ال ينبغي ،كقد ييطلق يف غّب ذلك  .كاتباع ا٥بول
( َواتَّػبَ َع َى َواهُ ) ا٥بول بفتحتْب :ىم ي

(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 .
كما قاؿ تعاذل (فىًإ ٍف ىدل يست ًجيبوا لىك فىاعلىم أىَّ٭بىا يػتَّبًعو ىف أىىواءىم كمن أ ً
ً ً
اّللً ) .
دل ًم ىن َّ
ٍ ى ٍى ي ى ٍ ٍ ى ي ٍ ى ىي ٍ ىى ٍ ى
ىض ُّل ٩بَّ ًن اتػَّبى ىع ىى ىواهي بغى ٍّب يى ن
َّ ً
ين ظىلى يموا أ ٍىى ىواءى يى ٍم بًغى ًٍّب ًعٍل وم ) .
كقاؿ تعاذل ( بى ًل اتػَّبى ىع الذ ى
اضطي ًرريٍُت إًلىي ًو كإً َّف ىكثًّبان لىي ً
ًَّ
ضلُّو ىف ًأب ٍىى ىوائً ًه ٍم بًغى ًٍّب ًعٍل وم ) .
(كقى ٍد فى َّ
ي
ص ىل لى يك ٍم ىما ىحَّرىـ ىعلىٍي يك ٍم إال ىما ٍ ٍ ٍ ى
كقاؿ تعاذل ى
كقاؿ تعاذل (كلىن تىػرضى عٍنك الٍيػهود كال النَّصارل ح ٌَّب تىػتَّبًع ًملَّتػهم قيل إً َّف ىدل ًَّ
ً
ت أ ٍىى ىواءى يى ٍم بىػ ٍع ىد الَّ ًذم
ى ىيٍ ٍ يى
اّلل يى ىو ا ٍ٥بيىدل ىكلىئ ًن اتَّػبىػ ٍع ى
ىى ى
ى ٍ ٍ ى ى ى ىي ي ى
جاء ىؾ ًمن الٍعًٍل ًم ما لى ى ً
اّللً ًمن كًورل كال نى ً
ص وّب ) .
ى
ك م ىن َّ ٍ ى ٌ ى
ىى ى
فاتباع ا٥بول ضبلؿ كىبلؾ .
َّاس ًاب ٍ٢ب ًق كال تىػتَّبً ًع ا ٍ٥بول فىػي ً
اؾ ىخلًي ىفةن ًيف ٍاأل ٍىر ً
اّللً ) .
ك ىع ٍن ىسبً ًيل َّ
(اي ىد ياكيد إً َّان ىج ىعٍلنى ى
ضلَّ ى
اح يك ٍم بىػ ٍ ى
ض فى ٍ
ىى ي
كما قاؿ تعاذل ى
ْب الن ً ى ٌ ى
كقاؿ  ( ثبلث مهلكات  :شح مطاع  ،كىول متبع  ،كإعجاب ا٤برء بنفسو ) .
قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  :فإف من الناس من يكوف حبو كبغضو كإرادتو ٕبسب ٧ببة نفسو كبغضها ال ٕبسب ٧ببة هللا كرسولو
كبغض هللا كرسولو  ،كىذا من نوع ا٥بول  ،فإف اتبعو اإلنساف فقد اتبع ىواه (كمن أ ً
ً ً
اّللً ) .
دل ًم ىن َّ
ىى ٍ ى
ىض ُّل ٩بَّ ًن اتػَّبى ىع ىى ىواهي بغى ٍّب يى ن
كنفس ا٥بول – ىو ا٢بب كالبغض الذم يف النفس – ال يبلـ عليو  ،فإف ذلك قد ال ٲبلك  ،كإ٭با يبلـ على اتباعو  ،كما قاؿ
َّاس ًاب ٍ٢ب ًق كال تىػتَّبً ًع ا ٍ٥بول فىػي ً
اؾ ىخلًي ىفةن ًيف ٍاأل ٍىر ً
اّللً ) .
ك ىع ٍن ىسبً ًيل َّ
(اي ىد ياكيد إً َّان ىج ىعٍلنى ى
ضلَّ ى
اح يك ٍم بىػ ٍ ى
ض فى ٍ
ىى ي
تعاذل ى
ْب الن ً ى ٌ ى
ت
ت ىم ًن َّاٚبى ىذ إً ى٥بىوي ىى ىواهي أىفىأىنٍ ى
كيقاؿ ٠بي ا٥بول ىول ألنو يهوم بصاحبو  ،كأكثر ما يستعمل يف ا٢بب ا٤بذموـ كما قاؿ تعاذل (أ ىىرأىيٍ ى
ًً
ً ً
س ىع ًن ا ٍ٥بىىول ) .
(كأ َّىما ىم ٍن ىخ ى
تى يكو يف ىعلىٍيو ىككيبلن ) كقاؿ تعاذل ى
اؼ ىم ىق ىاـ ىربٌو ىكنػى ىهى النَّػ ٍف ى
كينبغي على ا٤بكلف أف يتمرف على دفع ا٥بول ا٤بأموف العواقب  ،ليتمرف بذلك على ترؾ ما تؤذم عواقبو  ،كليعلم اللبيب أف
مدمِب الشهوات يصّبكف إذل حالة ال يلتذكف هبا كىم مع ذلك ال يستطيعوف تركها  ،ألهنا صارت عندىم ٗبنزلة العيش الذم ال بو
٥بم منو .
كليعلم العاقل أف ا٥بول حظار جهنم احمليط هبا حو٥با  ،فمن كقع فيو كقع فيها .
قاؿ  ( حفت النار ابلشهوات ) ركاه مسلم .
كقاؿ ٤ ( با خلق هللا ا١بنة  ،أرسل إليها جربيل ....اذىب إذل النار فانظر إليها كإذل ما أعددت ألىلها فيها  ،فإذا ىي يركب
بعضها بعضان  ،فرجع إليو فقاؿ  :كعزتك ال يسمع هبا أحد فيدخلها  ،فأمر هبا فحفت ابلشهوات  ،فقاؿ  :ارجع إليها  ،فرجع
إليها فإذا ىي قد حفت ابلشهوات  ،فرجع إليو فقاؿ  :كعزتك لقد خشيت أف ال ينجو منها أحد ) ركاه الَبمذم .
من أقواؿ السلف يف ذـ ا٥بول :
قاؿ ابن القيم ٨ :بالفة ا٥بول تورث العبد قوة يف بدنو كقلبو كلسانو .
كقاؿ بعض السلف  :الغالب ٥بواه أشد من الذم يفتح ا٤بدينة كحده .
كقاؿ بشر ا٢بايف  :الببلء كلو يف ىواؾ  ،كالشفاء كلو يف ٨بالفتك إايه .
كقيل للحسن البصرم  :اي أاب سعيد  ،أم ا١بهاد أفضل ؟ قاؿ  :جهاد ىواؾ .
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كقاؿ ابن القيم  :لكل عبد بداية كهناية  ،فمن كانت بدايتو اتباع ا٥بول كانت هنايتو الذؿ كالصغار كا٢برماف كالببلء ا٤بتبوع ٕبسب
ما اتبع من ىواه  ،بل يصّب لو يف ذلك عذاابن يعذب بو يف قلبو .
كقيل  :للمهلب بن أيب صفرة  ،مب نلت ما نلت ؟ قاؿ  :بطاعة ا٢بزـ كعصياف ا٥بول .
ْب  :طي ً
ب  كبي ىك ياؤهي ك ىخ ٍوفيوي  ،كىكا ىف يى ٍشتى ُّد ىخ ٍوفيوي ًم ًن اثٍػنىػتىػ ٍ ً
كىى ىذا ىعلً ُّي بٍن أًىيب طىالً و
وؿ ٍاألىىم ًل
اؿ  :فىأ َّىما طي ي
وؿ ٍاأل ىىم ًل  ،ىكاتًٌبى ًاع ا ٍ٥بىىول  ،قى ى
ى
ى
ي
ى
ى
ً
ً
ً
ا٢بى ٌقً
ص ُّد ىع ًن ٍ
فىػييػٍنسي ٍاآلخىرةى  ،ىكأ َّىما اتٌبى ي
اع ا ٍ٥بىىول فىػيى ي

( فَ َمثَػلُوُ ) أم :فصفتو (كالعياذ ابهلل) يف خساستو كقبحو كمبلزمتو ا٣بساسة يف ٝبيع األحواؿ .
( َك َمثَ ِل الْ َكل ِ
ث ) يقوؿ  :إف طردتو فهو يلهث ( أ ٍىك تىػٍتػيرٍكوي يىػ ٍل ىهث ) يعِب  :كإف تركتو
ث أ َْو تَػ ْتػ ُرْكوُ يَػل َْه ْ
ْب إِ ْف ََتْ ِم ْل َعلَْي ِو يَػل َْه ْ
فهو يلهث.
قاؿ القتيب  :كل شيء يلهث من إعياء أك عطش ما خبل الكلب  ،فإنو يلهث يف حاؿ الراحة كالصحة كا٤برض.
فضرب هللا تعاذل بو مثبلن يعِب  :كما أف الكلب إف طردتو أك تركتو يلهث فكذلك بلعم أك أمية بن أيب الصلت إف كعظتو دل يتعظ
كإف تركتو دل يفعل ( .السمرقندم ) .
ث الكلب
كدعة (يىػٍل ىه ٍ
 قاؿ الشنقيطي  ... :إف تشد عليو كتطرده يٍ
ث) كالعرب تقوؿ :ى٥بى ى
ك٘ب ًهده يلهث كإف (تىػٍتػيرٍكوي) يف رخاء ى
ً
س كيردىا
بفتح ا٥باء -يىػٍل ىهث -بفتحها؛ ألنو ىحٍلقي العْب -ى٥بٍثنا كي٥با نَث :إذا فتح فاه ىكم َّد لسانو كصار يلهث ،يطلع النَّػ ىف ى
ب ىش ًديد .كٝبيع ا٢بيواانت ال يلهث شيء منها إال إذا أصابو إً ٍعيىاء شديد ،أك تعب
بقوة كفعل الذم أصابو إعياء كتىػ ىع ه
دائما ،يف حالة ًٌ
م يىػ ٍل ىهث ،كيف حالة العطش يلهث ،كيف حالة
الر ٌ
شديد ،أك عطش شديد ،إال الكلب كحده فإنو يلهث ن
الشد عليو كالطرد كالتعب يلهث ،كيف حالة َّ ً
ً
س حاالتو؛
الر ىخاء يىػٍل ىهث ،فهو يبلزـ ٍ
اللهث يف ٝبيع حاالتو  .كاللهث م ٍن ى
أخ ٌ
ألنو فاتًح فاهً ّّ ،
ً
أخس ا٢باالت كأقبحها ،فضربو هللا مثبلن ٥بذا كإف تىػىرٍكتىوي دل
ه
ماد ل ىسانىوي ،ييطٍل ًع النَّػ ىفس كينز٥با بقوة ،كىذه م ٍن ٌ
يىػتَّعً ٍظ ،فهو مبلزـ -كالعياذ ابهلل -كفرانو كعصيانو على ٝبيع ا٢باالت .

 كأما قوؿ من قاؿ :إف بلعاـ بن ابعوراء ٤با دعا على نيب هللا موسى اندلع لسانو فصار على صدره ،فصار لسانو متدلينا -
كلساف الكلب  -يلهث كلهاث الكلب ،كأف ىذا معُب قولو( :فىمثىػليوي ىكمثى ًل الٍ ىكٍل ً
ث  )...اآلية .ىذا
ب إًف ىٍٙب ًم ٍل ىعلىٍي ًو يىػٍل ىه ٍ
ى ى
التفسّب غّب صحيح ،بل الصحيح أنو مثل مضركب كما بيٌػنَّا .
ث ) فا٤بعُب أف ىذا الكلب إف شد عليو كىيج ٥بث كإف ترؾ أيضان ٥بث ،
 قاؿ الرازي  :قولو تعاذل ( إًف ىٍٙب ًم ٍل ىعلىٍي ًو يىػٍل ىه ٍ
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.
 قاؿ ابن اجلوزي  :قولو تعاذل ( فمثلو كمثل الكلب إف ٙبمل عليو يلهث أك تَبكو يلهث ) معناه  :أف ىذا الكافر  ،إف
كٞبل عليو ابلطرد كاف الىثان  ،كإف
زجرتىو دل ينزجر  ،كإف تركتىو دل يهتد  ،فا٢بالتاف عنده سواء كحالٍب الكلب  ،فانو إف طيرد ي
تيرؾ كربض كاف أيضان الىثان  ،كالتشبيو ابلكلب البلىث خاصة ؛ فا٤بعُب  :فمثلو كمثل الكلب الىثان  ،كإ٭با شبهو ابلكلب
أخس األمثاؿ على أخس ا٢باالت كأبشعها.
البلىث  ،ألنو ُّ
كقاؿ ابن قتيبة  :كل الىث إ٭با يلهث من إعياء أك عطش  ،إال الكلب  ،فانو يلهث يف حاؿ راحتو كحاؿ كبللو  ،فضربو هللا
مثبلن ٤بن َّ
كذب َبايتو  ،فقاؿ  :إف كعظتو فهو ضاؿ  ،كإف دل تعظو فهو ضاؿ  ،كالكلب إف طردتو كزجرتو فسعى ٥بث  ،أك تركتو
على حالو رابضان ٥بث.
ِ َّ ِ
ين َك َّذبُوا ِِب َايتِنَا ) يعِب  :ذلك صفة الذين جحدكا نبوة النيب  كالقرآف  ،أم  :يف مبلزمتهم حالة
( ذَلِ َ
ك َمثَ ُل الْ َق ْوـ الذ َ
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الكفر كالتكذيب القبيحة كمثل ىذا الكلب يف مبلزمتو حالة اللهث القبيحة يف ٝبيع أحوالو.
ْص ِ
ص) أم :ىذا ا٣برب كخرب بلعاـ بن ابعوراء كغّبه .
ص الْ َق َ
( فَاق ُ
ص َ
ص ) أم  :اقصص عليهم اي نيب هللا (الٍ ىق ى
ص ى
( لَ َعلَّ ُه ْم يَػتَػ َف َّك ُرو َف ) أم :ألجل أف يتفكركا كييعملوا أفكارىم فيتعظوا ٗبثبلت هللا كما أكقعو ابلذين عصوه يف الزمن ا٤باضي
لينزجركا كينكفوا.
َّ
علما ،كميزىم على من
 قاؿ ابن كثري  :قولو تعاذل (لى ىعلَّ يه ٍم يىػتىػ ىفكيرك ىف) ام :فيحذركا أف يكونوا مثلو ؛ فإف هللا قد أعطاىم ن
عداىم من األعراب ،كجعل أبيديهم صفة دمحم  يعرفوهنا كما يعرفوف أبناءىم ،فهم أحق الناس كأكالىم ابتباعو كمناصرتو
كمؤازرتو ،كما أخربهتم أنبياؤىم بذلك كأمرهتم بو؛ ك٥بذا من خالف منهم ما يف كتابو ككتمو فلم يعلم بو العباد ،أحل هللا بو
ذال يف الدنيا موصوال بذؿ اآلخرة.
( ساء مثَ ًال الْ َقوـ الَّ ِذ َّ ِ ِ
س ُه ْم َكانُوا يََّْلِ ُمو َف ) (ساء) ٗبعُب :بئس .ك (مثبلن) ٩بيىيًٌز .ك (القوـ) فاعل بئس ( ،ىمثىبلن
َََ
ُْ َ
ين َكذبُوا ِب َايتنَا َوأَنْػ ُف َ
ً
ً
َّ
ين ىك َّذبيواٍ ًَب ىايتنىا) ساء مثلهم كالعياذ ابهلل؛ ألنو مثل السوء .
الٍ ىق ٍويـ الذ ى
 قاؿ ابن كثري  :يقوؿ تعاذل ساء مثبل مثل القوـ الذين كذبوا َبايتنا ،أم :ساء مثلهم أف شبهوا ابلكبلب الٍب ال ٮبة ٥با إال
يف ٙبصيل أكلة أك شهوة ،فمن خرج عن ىحيًٌز العلم كا٥بدل كأقبل على شهوة نفسو ،كاتبع ىواه ،صار شبيها ابلكلب،
كبئس ا٤بثل مثلو؛ ك٥بذا ثبت يف الصحيح أف رسوؿ هللا  قاؿ :ليس لنا مثل السوء ،العائد يف ىبتو كالكلب يعود يف قيئو .
س ُه ْم َكانُوا يََّْلِ ُمو َف ) أم :ما ظلمهم هللا ،كلكن ىم ظلموا أنفسهم ،إبعراضهم عن اتباع ا٥بدل ،كطاعة ا٤بوذل ،إذل الركوف
( َوأَنْػ ُف َ
إذل دار البلى ،كاإلقباؿ على ٙبصيل اللذات كموافقة ا٥بول.
الفوائد :

اّلل لصاحبو ،كعصمة من الشيطاف  ،كالَبىيب من عدـ العمل بو،
ُ -ا٢بث كالَبغيب يف العمل ابلعلم  ،كأف ذلك رفعة من ٌ
كأنو نزكؿ إذل أسفل سافلْب ،كتسليط للشيطاف عليو .
 قاؿ الواحدي  :كىذه اآلية من أشد اآلايت على أصحاب العلم ،كذلك ألنو تعاذل بعد أف خص ىذا الرجل َبايتو كبيناتو،
كعلمو االسم األعظم  ،كخصو ابلدعوات ا٤بستجابة ٤ ،با اتبع ا٥بول انسلخ من الدين كصار يف درجة الكلب  ،كذلك يدؿ
على أف كل من كانت نعم هللا يف حقو أكثر  ،فإذا أعرض عن متابعة ا٥بدل كأقبل على متابعة ا٥بول  ،كاف بعده عن هللا
أعظم  ،كإليو اإلشارة بقولو " : من ازداد علمان ،كدل يزدد ىدل دل يزدد من هللا إال بعدان" أك لفظ ىذا معناه.
 وقاؿ ابن اجلوزي  :كىذه اآلية من أشد اآلايت على أىل العلم إذا مالوا عن العلم إذل ا٥بول.

 فالعمل ىو ٜبرة العلم  ،فبل بد مع العلم بدين اإلسبلـ من العمل بو  ،فإف الذم معو علم كال يعمل بو شر من ا١باىل .
كاعلم أنو ال خّب يف علم ال يقَبف بعمل ٨بلص متابع الرسوؿ  يف عباداتو كمعامبلتو كأخبلقو كسائر شئوف حياتو كذلك أبف
يؤدل حق هللا كحق العبيد .
 كاعلم أف العلم إف كجد لنفسو داران مكث كإال رحل عنك  ،كدار العلم العمل  ،كالعلم ال يثبت إال ابلعمل .
قاؿ علي بن أيب طالب  ( ىتف العلم ابلعمل فإف أجابو كإال ارٙبل ) ذكره ا٣بطيب .
كقد ذـ هللا اليهود الهنم دل يعملوا بعلمهم كشبههم اب٢بمار ٰبمل أسفاران .
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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أسفاران  ،أم كمثل ا٢بمار إذا ٞبل كتبان ال يدرم ما فيها  ،فهو ٰبملها ٞببلن حسيان كال يدرم ما عليو  ،ككذلك ىؤالء يف ٞبلهم
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 يوـ 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 .
قاؿ بعض السلف  :من عمل ٗبا علم أكرثو هللا علم ما دل يعلم .
 ٭باذج مشرقة يف تطبيق العمل ابلعلم :
أ-عن سادل بن عبد هللا بن عمر بن ا٣بطاب ػ مهنع هللا يضر ػ عن أبيو  :أف رسوؿ هللا  قاؿ  ( :نعم الرجل عبد هللا لو كاف يصلي من
الليل ) قاؿ سادل  :فكاف عبد هللا بعد ذلك ال يناـ من الليل إال قليبلن ) .
ب -ك٤با علم النيب  عليان كفاطمة  :أف يسبحا ثبلَثن كثبلثْب كٰبمدا ثبلَثن كثبلثْب كيكربا أربعان كثبلثْب كقاؿ  ( :فهو خّب لكما
من خادـ ) قاؿ علي  : ما تركتو منذ ٠بعتو من النيب  ، قيل لو  :كال ليلة صفْب ؟ قاؿ  :كال ليلة صفْب  .ركاه مسلم
ج-كعن ابن عمر قاؿ٠ :بعت رسوؿ هللا  يقوؿ( :ما حق امرئ مسلم لو شيء يوصي فيو  ،يبيت ثبلث لياؿ ،إال ككصيتو
مكتوبة عند رأسو ،قاؿ ابن عمر :ما مرت علي ليلة منذ ٠بعت رسػوؿ هللا  قاؿ ذلك ،إال كعندم كصيٍب) ركاه مسلم .
د-كعن أيب أمامة قاؿ :قاؿ رسػوؿ هللا ( من قرأ آية الكرسي عقيب كل صبلة ،دل ٲبنعو من دخوؿ ا١بنة إال ا٤بوت) .ركاه النسائي
قاؿ ابن القيم  :بلغِب عن شػيخ اإلسبلـ أنو قاؿ  :ما تركتها عقب كل صبلة إال نسياانن أك ٫بوه .
اؿ ىح َّدثىًِب ىعٍنػبى ىسةي بٍ ين أًىِب يس ٍفيىا ىف ًيف ىمىر ًض ًو
ُّع ىماف بٍن ىس ًادل ىع ٍن ىع ٍم ًرك بٍ ًن أ ٍىك وس قى ى
ق -ركاه مسلم يف صحيحة  ... :من طريق النػ ٍ
اؿ ىً٠بعت أ َّيـ حبًيبةى تىػ يق ي ً
ًً
الَّ ًذل م ً ً ً ً و
وؿ ( َم ْن َ َّ
ِت َع ْش َرَة َرْك َعةً ِِف يَػ ْوٍـ
اّللً  يىػ يق ي
ت ىر يس ى
وؿ َّ
ى ى
وؿ ى٠ب ٍع ي
ات فيو ٕبىديث يػيتى ىس ُّار إلىٍيو قى ى ٍ ي ى ى
صلى اثْػنَػ َ ْ
ٍ
ت ِِف ا ْجلَن َِّة ) .
ىن لَوُ هبِِ َّن بَػ ْي ٌ
َولَْيػلَة بُِ َ
ت أ ُّيـ حبًيبةى فىما تىػرٍكتيػه َّن مٍن يذ ىً٠بعتيػه َّن ًمن رس ً
اّللً . 
وؿ َّ
قىالى ٍ ى ى ى ى ي ي ٍ ي ٍ ى ي
اؿ ىعٍنػبى ىسةي فى ىما تىػىرٍكتيػ يه َّن يمٍن يذ ىً٠ب ٍعتيػ يه َّن ًم ٍن أًٌيـ ىحبًيبىةى .
ىكقى ى
اؿ ىع ٍميرك بٍ ين أ ٍىك وس ىما تىػىرٍكتيػ يه َّن يمٍن يذ ىً٠ب ٍعتيػ يه َّن ًم ٍن ىعٍنػبى ىسةى .
ىكقى ى
ُّع ىما يف بٍ ين ىس ًوادل ىما تػىىرٍكتيػ يه َّن يمٍن يذ ىً٠ب ٍعتيػ يه َّن ًم ٍن ىع ٍم ًرك بٍ ًن أ ٍىك وس
ىكقى ى
اؿ النػ ٍ
قاؿ البخارم  :ما اغتبت أحدان منذ علمت أف الغيبة حراـ  ،إين ألرجو أف ألقى هللا كال ٰباسبِب أين اغتبت أحدان .
مر يب أف النيب  احتجم كأعطى أيب طيبة ديناران
قاؿ اإلماـ أٞبد بن حنبل  ( :ما كتبت حديثان إال قد عملت بو حٌب َّ
فاحتجمت كأعطيت ا٢بجاـ ديناران ) .
فالعمل ابلعلم دليل على أف ىذا علم مبارؾ انفع .
ككاف السلف يستعينوف ٕبفظ األحاديث ابلعمل  .قاؿ ككيع  :إذا أردت أف ٙبفظ حديثان فاعمل بو .
ِ -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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ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أف النيب  كاف يقوؿ ( اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع كمن قلب ال ٱبشع كمن نفس
ال تشبع كمن دعوة ال يستجاب ٥با ) .
كخرجو أىل السنن من كجوه متعددة عن النيب  ، كيف بعضها ( كمن دعاء ال يسمع ) .
كيف بعضها ( أعوذ بك من ىؤالء األربع ) .
كخرج النسائي من حديث جابر أف النيب  كاف يقوؿ ( اللهم إين أسألك علمان انفعان كأعوذ بك من علم ال ينفع ) .
كخرجو الَبمذم من حديث أيب ىريرة أف النيب  كاف يقوؿ ( اللهم انفعِب ٗبا علمتِب كعلمِب ما ينفعِب كزدين علمان ) .
كخرج النسائي من حديث أنس (أف النيب  كاف يدعو :اللهم انفعِب ٗبا علمتِب كعلمِب ما ينفعِب كارزقِب علمان تنفعِب بو).

 عبلمات العلم النافع :
ً
مقاما ،كيكرىوف بقلوهبم التزكية كا٤بدح،
قاؿ ابن رجب  :فلهذا كاف من عبلمات أىل العٍلم النافع أهنم ال يركف ألنفسهم حاال كال ن
كال يتكربكف على أحد.
قاؿ ا٢بسن :إًَّ٭بىا الفقيو الزاىد يف ُّ
الدنٍػيىا الراغب يف اآلخرة ،البصّب بدينو ا٤بواظب على عبادة ربو.
ً
ً
انكسارا كذال.
كأىل العٍلم النافع كلما ازدادكا من ىذا العٍلم ازدادكا هلل تو ن
اضعا كخشية ك ن
كمن عبلمات العًٍلم النافع :أنَّو يدؿ صاحبو ىعلىى ا٥برب من ُّ
الدنٍػيىا ،كأعظمها الرايسة كالشهرة كا٤بدح ،فالتباعد عن ذلك
كاالجتهاد يف ٦بانبتو من عبلمات العًٍلم النافع .
كمن عبلمات العًٍلم النافع :أف صاحبو ال يدعي العًٍلم كال يفخر بو ىعلىى أحد ،كال ينسب غّبه إً ىذل ا١بهل إال من خالف السنة
قصدا لرفعتها ىعلىى أحد.
كأىلها؛ فإنَّو يتكلم فيو غضبنا هلل ال غضبنا لنفسو كال ن

 عبلمات العلم غّب النافع :
قاؿ ابن رجب  :كعبلمة ىذا العلم الذم ال ينفع أف يكسب صاحبو الزىو كالفخر كا٣بيبلء كطلب العلو كالرفعة يف الدنيا.
كا٤بنافسة فيها .كطلب مباىاة العلماء ك٩باراة السفهاء كصرؼ كجوه الناس إليو كقد كرد عن النيب ) إف من طلب العلم لذلك
فالنار النار( كرٗبا ادعى بعض أصحاب ىذه العلوـ معرفة هللا كطلبو كاألعراض عما سواه كليس غرضهم بذلك إال طلب التقدـ يف
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 .
ضَّرىؾ .
قاؿ ابٍ ىن يعيىػٍينة  :الٍعًٍل يم إً ٍف ىدلٍ يىػٍنػ ىف ٍع ى
ك ى
ً
ضَّرهي بً ىك ٍونًًو يح َّجةن ىعلىٍي ًو.
ت  :يىػ ٍع ًِب إً ٍف ىدلٍ يىػٍنػ ىف ٍعوي ًأبى ٍف يػي ٍع ىم ىل بًو ى
قاؿ ا٣بطيب  :قيػٍل ي
ٓ-كفيو أف اتباع ا٥بول ،كإخبلد العبد إذل الشهوات ،يكوف سببا للخذالف.
ٔ -دل أيت تشبيو اإلنساف اب٢بيواف يف الشريعة اإلسبلمية إال يف مقاـ الذـ .
ٞبليوا التػَّوراةى يمثَّ ىدل ىٰب ًمليوىا ىكمثى ًل ًٍ
ً
قاؿ تعاذل ( مثىل الَّ ًذ ً
ىس ىفاران ) .
ا٢ب ىما ًر ىٍٰبم يل أ ٍ
ين يٌ ٍ ى ٍ ٍ ى ى
ى ي ى
ً
ً
ً
ً
كقاؿ تعاذل ( كلىو ًشٍئػنىا لىرفىػ ٍعنىاهي هبىا كلىكنَّوي أ ٍ ً
ض كاتػَّبى ىع ىىواهي فىمثىػليوي ىكمثى ًل الٍ ىكٍل ً
ث
ث أ ٍىك تىػٍتػيرٍكوي يىػ ٍل ىه ٍ
ب إً ٍف ىٍٙبم ٍل ىعلىٍيو يىػٍل ىه ٍ
ىٍ
ى ى ى
ىخلى ىد إ ىذل ٍاأل ٍىر ً ى
ى
ى
ً
ك).
ىذل ى
كقاؿ  ( العائد يف ىبتو كالكلب يقيء مث يعود يف قيئو ) متفق عليو .
كقاؿ  يف الرجل يتكلم كا٣بطيب ٱبطب ( كا٢بمار ٰبمل أسفارا ) .
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كقاؿ  ( اعتدلوا كال يبسط أحدكم ذراعيو كانبساط الكلب ) متفق عليو .
ٕ-قاؿ القرطيب  :فدلٌت اآلية ٤بن تدبرىا على أالٌ يغَبٌ أحد بعملو كال بعلمو ؛ إذ ال يدرم ٗبا يٱبتم لو.
اخلَ ِ
( َمن يَػ ْه ِد َّ
ك ُى ُم ْ
اس ُرو َف (. ) )ٔٚٛ
اَّللُ فَػ ُه َو ال ُْم ْهتَ ِدي َوَمن يُ ْ
ضلِ ْل فَأ ُْولَئِ َ
[ األعراؼ . ] ُٕٖ :
-----------( َمن يَػ ْه ِد َّ
اَّللُ فَػ ُه َو ال ُْم ْهتَ ِدي ) يقوؿ تعاذل :من ىداه هللا فإنو ال مضل لو ،كما أف من أضلو فقد خاب كخسر كضل ال ٧بالة،
فإنو تعاذل ما شاء كاف ،كما دل يشأ دل يكن؛ ك٥بذا جاء يف حديث ابن مسعود :إف ا٢بمد هلل٫ ،بمده كنستعينو ....كنعوذ ابهلل
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
٧بمدا عبده كرسولو .
ال شريك لو ،كأشهد أف ن

 كيف ىذا دليل أف ا٤بهتدم من ىداه هللا .
ًً
ض يكلُّهم ىً
ٝبيعان أىفىأىنٍ ى ً
ْب ) .
قاؿ تعاذل ( ىكلىٍو ىشاءى ىربُّ ى
َّاس ىح ٌَّب يى يكونيوا يم ٍؤمن ى
ك ىآل ىم ىن ىم ٍن ًيف ٍاأل ٍىر ً ي ٍ
ت تي ٍكرهي الن ى
كقاؿ تعاذل ( ىكلىٍو ًشٍئػنىا ىآلتىػٍيػنىا يك َّل نىػ ٍف و
س يى ىد ىاىا ) .
كقاؿ تعاذل ( ىكىما ىكا ىف لًنىػ ٍف و
اّللً ) .
س أى ٍف تيػ ٍؤًم ىن إًَّال إبًً ٍذ ًف َّ
ً ً
كقاؿ تعاذل (إًنَّك ال تىػه ًدم من أىحبػبت كلى ًك َّن َّ ً
ين ) .
اّللى يىػ ٍهدم ىم ٍن يى ىشاءي ىكيى ىو أ ٍىعلى يم ابلٍ يم ٍهتىد ى
ى ٍ ى ٍ ٍ ىٍ ى ى
ا٢ب َّجةي الٍبالًغىةي فىػلىو ىشاء ى٥ب ىدا يكم أ ٍ ً
ًً
ْب ) .
ىٝبىع ى
كقاؿ تعاذل (قي ٍل فىللَّو ٍي ى
ٍ ى ى ٍ
ً
ً ً
كقاؿ تعاذل عن أىل اإلٲباف يوـ القيامة (كقىاليوا ٍ ً ً َّ ً
اّللي ) .
م لىٍوال أى ٍف ىى ىد ىاان َّ
ى
ا٢بى ٍم يد َّّلل الذم ىى ىد ىاان ٥بىىذا ىكىما يكنَّا لنىػ ٍهتىد ى
اخلَ ِ
ك ُى ُم ْ
اس ُرو َف ) يف الدنيا كاآلخرة  ،فحصر ا٣بسارة فيهم  ،ألف خسراهنم عاـ يف كل أحوا٥بم  ،ليس ٥بم
( ومن يُ ْ
ضلِ ْل فَأ ُْولَئِ َ
نوع من الربح  ،ألف كل عمل صاحل شرطو اإلٲباف  ،فمن ال إٲباف لو ال عمل لو  ،كىذا ا٣بسار ىو خسار الكفر .
 كأصل ا٣بسراف  :نقصاف ماؿ التاجر من ربح أك رأس ماؿ  ،كأكرب ا٣بسارة غنب اإلنساف ٕبظوظو من خالقو جل كعبل ،
ص ًر  .إً َّف ًٍ
اإلنٍ ىسا ىف لىًفي يخ ٍس ور  .إًَّال
(كالٍ ىع ٍ
كقد أقسم هللا أنو ال ينجو منو أحد إال بشركط معينة منصوصة يف كتاب هللا فقاؿ تعاذل ى
الَّ ًذين آمنيوا كع ًمليوا َّ ً ً
لص ًٍرب ) .
اص ٍوا ًاب َّ
ى ى ىى
اص ٍوا ًاب ٍ٢بى ًٌق ىكتىػ ىو ى
الصا٢بىات ىكتىػ ىو ى
 اإلضبلؿ بيد هللا  ،فمن أضلو هللا فبل ىادم :
قاؿ تعاذل ( في ً
اّللي ىم ٍن يى ىشاءي ىكيىػ ٍه ًدم ىم ٍن يى ىشاءي ىكيى ىو الٍ ىع ًز ييز ا ٍ٢بى ًك ييم ) .
ض ُّل َّ
ي
ضلً ٍل فىػلى ٍن ىً٘ب ىد لىوي ىكلًيٌان يمٍرًشدان ) .
(كىم ٍن يي ٍ
كقاؿ تعاذل ى
اّللي فى ىما لىوي ًم ٍن ىى واد ) .
ضلً ًل َّ
(كىم ٍن يي ٍ
كقاؿ تعاذل ى
اّللي فىػلى ٍن ىً٘ب ىد لىوي ىسبًيبلن ) .
ضلً ًل َّ
كقاؿ تعاذل ( ىكىم ٍن يي ٍ
كيف ا٢بديث القدسي ( كلكم ضاؿ إال من ىديتو ) .
كيقوؿ الرسوؿ  ( كهللا لوال هللا ما اىتدينا كال تصدقنا كال صلينا ) متفق عليو .
ىف الٍعبد يػٍنػبغًي لىو ىكثٍػرةي التَّضُّرًع ك ًاالبتًه ًاؿ إً ىذل ًَّ
ً ًً
ً
اذل أى ٍف يػه ًديو كىال ي ً
ضلَّوي ؛ فىًإ َّف
 قاؿ الشنقيطي  :ىكيػي ٍؤ ىخ يذ م ٍن ىىذه ٍاآل ىايت أ َّ ىٍ ى ى ى ي ى ى ى ٍ ى
اّلل تىػ ىع ى ى ٍ ى ي ى ي
ً
ض ُّل ،كمن أىضلَّو ىال ى ًادم لىو ،كلً ىذا ذى ىكر ع ًن َّ ً ً
اّلل ىال ي ً
َّه ٍم يىػ يقوليو ىف :ىربػَّنىا ىال تي ًز ٍغ قيػليوبىػنىا .
ى ى
الراسخ ى
ْب ًيف الٍع ٍل ًم أىنػ ي
ىم ٍن ىى ىداهي َّي ى
ىى ٍ ى ي ى ى ي ى
 لفظ الضبلؿ يف القرآف يطلق على ثبلثة إطبلقات :
األوؿ  :إطبلؽ الضبلؿ على الضبلؿ عن طريق ا٥بدل إذل طريق الزيغ  ،كعن طريق ا١بنة إذل طريق النار .
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ً
كما قاؿ تعاذل (كمن ي ٍ ً
ك ىم ٍ ً
ً
ض ً
ْب ) .
ا٣بىاسيرك ىف ) .كمنو قولو تعاذل ( ىغ ًٍّب الٍ ىم ٍغ ي
وب ىعلىٍي ًه ٍم ىكال الضَّالٌ ى
ىى ٍ ي
ضل ٍل فىأيكلىئ ى ي ي
ً
ً
ً
ً
السب ًيل )  ،كىذا أغلب استعماؿ الضبلؿ .
ضلُّوا ىع ٍن ىس ىواء َّ
ىضلُّوا ىكثّبان ىك ى
ضلُّوا م ٍن قىػٍب يل ىكأ ى
كمنو قولو تعاذل (قى ٍد ى

والثاين  :ىو إطبلؽ الضبلؿ على الغٍيػبىة كاالضمحبلؿ .

ض َّل ىعٍنػ يه ٍم ىما ىكانيوا يىػ ٍفتىػيرك ىف) أم  :غاب كاضمحل كدل يبق لو أثر .
(ك ى
كمنو قولو تعاذل ى
ًو
ً
(ضلىٍلنىا ًيف ٍاأل ٍىر ً
ضلىٍلنىا ًيف ٍاأل ٍىر ً
ض) أم :اضمحلت عظامهم ك٢بومهم
ض أىإً َّان لىفي ىخٍل وق ىجديد) فمعُب ى
(كقىاليوا أىإًذىا ى
كمنو قولو تعاذل ى
كجلودىم فيها فأكلتها كاختلطت هبا .

والثالث  :إطبلؽ الضبلؿ على الذىاب عن علم الشيء  ،فكل مادل يهتد إذل علم شيء تقوؿ العرب  :ضل .
ً
ض و
بلؿ يمبً و
يفضل يوسف علينا .
ْب ) أم  :ذىاب عن علم ا٢بقيقة حيث ٌ
كمنو قوؿ أكالد يعقوب (إً َّف أ ىىاب ىان لىفي ى
كقولو (قىاليوا ىات َّّللً إًنَّك لىًفي ً
ك الٍ ىق ًد ًمي ) أم  :ذىابك عن حقيقة العلم ابلشيء  ،ألنك تظن يوسف حيان  ،كال يريدكف
ضبلل ى
ى
ى
الضبلؿ  ،ألهنم لو أرادكا الضبلؿ يف الدين لكانوا كفرة لتضليلهم نبيان من األنبياء .
كمنو قولو تعاذل (ال ي ً
ض ُّل ىرًٌيب ىكال يىػٍن ىسى ) أم  :ال يذىب عنو علم شيء كال ينسى شيئان .
ى
الفوائد :

ُ -من يهدم هللا فقد اىتدل .
ِ -سؤاؿ هللا ا٥بداية .
ّ -أف القلوب بيد الرٞبن يقلبها كيف يشاء .
الثلاثاء 7341 / 71 / 22 /هــــ
ْ -خسارة من ضل كدل يهتد .
ني الَّ يػ ْب ِ
( ولََق ْد ذَرأْ ََّ ِجل َهن ِ
ِ
ريا ِّم َن ا ْجلِ ِّن َوا ِإل ِ
ص ُرو َف ِهبَا َوَذلُ ْم آذَا ٌف الَّ يَ ْس َم ُعو َف ِهبَا
نس َذلُ ْم قُػلُ ٌ
وب الَّ يَػ ْف َق ُهو َف هبَا َوَذلُ ْم أَ ْع ٌُ ُ
َ
َّم َكث ً
َ َ َ
ِ
ِ
ك ُى ُم الْغَافلُو َف (. ) )ٜٔٚ
َض ُّل أ ُْولَئ َ
ك َكاألَنْػ َع ِاـ بَ ْل ُى ْم أ َ
أ ُْولَئِ َ
[ األعراؼ . ] ُٕٗ :
-----------( َولََق ْد ذَ َرأْ ََّ ) أم :خلقنا كجعلنا .
ِ
َّم ) اسم من أ٠باء النار ٠ ،بيت بذلك إما لبعد قعرىا ،من قو٥بم :بئر جهناـ ،إذا كانت عميقة القعر ،كقيل :مشتقة من
( جلََهن َ
ا١بهومة كىي الغلظة٠ ،بيت بذلك لغلظ أمرىا يف العذاب ،فتكوف ٩بنوعة من الصرؼ للعلمية كالتأنيث ا٤بعنوم.
ِ
ريا ِم َن ا ْجلِ ِّن َواإلنْ ِ
س ) أم :ىيأانىم ٥با ،كبعمل أىلها يعملوف ،فإنو تعاذل ٤با أراد أف ٱبلق ا٣ببلئق ،علم ما ىم عاملوف قبل
( َكث ً
كوهنم ،فكتب ذلك عنده يف كتاب قبل أف ٱبلق السماكات كاألرض ٖبمسْب ألف سنة ،كما كرد يف صحيح مسلم ،عن عبد هللا
بن عمرك أف رسوؿ هللا  قاؿ" :إف هللا قدر مقادير ا٣بلق قبل أف ٱبلق السماكات كاألرض ٖبمسْب ألف سنة ،ككاف عرشو على
ا٤باء .
 يف اآلية أف ا١بِب الكافر يدخل النار  ،كىذا ابإلٝباع .
َّاس أ ٍ ً
ا١بًن ًَّة ىكالن ً
(كلى ًك ٍن ىح َّق الٍ ىق ٍو يؿ ًم ًٌِب ىأل ٍىم ىؤل َّ
ْب ) .
ىف ىج ىهن ىَّم ًم ىن ٍ
ىٝبىع ى
كما قاؿ تعاذل ى
ً ً
ً
ا١بً ًٌن ك ًٍ
اإلنٍ ً
س).
(كلىىق ٍد ىذ ىرأٍ ىان ١بى ىهن ىَّم ىكثّبان م ىن ٍ ى
كقاؿ تعاذل ى
اؿ ٍادخليوا ًيف أيم وم قى ٍد خلى ً ً ً
ا١بً ًٌن ك ًٍ
اإلنٍ ً
س ًيف النَّا ًر ) .
ى ٍ
كقاؿ تعاذل (قى ى ي
ى
ت م ٍن قىػٍبل يك ٍم م ىن ٍ ى
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ً
ين ) .
كقاؿ تعاذل ( إًنػ ي
َّه ٍم ىكانيوا ىخاس ًر ى

 واختلف العلماء ِف مؤمنهم على قولني :
القوؿ األوؿ  :ال ثواب ٥بم إال النجاة من النار .

كىذا قوؿ أيب حنيفة .
ً
ً
اّللً ك ًآمنيوا بًًو يػ ٍغ ًفر لى يكم ًمن ذينيوبً يكم كيًٯبريكم ًمن ىع ىذ و
اب أىلًي وم) .
ٍى ٍٍ ٍ
ى ٍ ٍ ٍ
لقولو تعاذل  :ى
(اي قىػ ٍوىمنىا أىجيبيوا ىداع ىي َّ ى
القوؿ الثاين  :أهنم يدخلوف ا١بنة .

كىذا مذىب ا١بمهور .
لقولو تعاذل ً
اؼ م ىقاـ ربًًو جنػَّتى ً
اف) كا٣بطاب لئلنس كا١بن .
(كل ىم ٍن ىخ ى ى ى ىٌ ى
ى
ً ً
س قىػٍبػلى يه ٍم ىكال ىج ّّ
اف) .
كلقولو تعاذل ( ىدلٍ يىطٍمثٍػ يه َّن إنٍ ه
كلقولو تعاذل (إً َّف الَّ ًذين آمنيوا كع ًمليوا َّ ً ً
َّات الٍ ًفٍرىد ٍك ًس نػييزالن) .
الصا٢بىات ىكانى ٍ
ى ى ىى
ت ى٥بيٍم ىجن ي
ك٩با يؤيد ىذا أف هللا سبحانو قد جازل كافرىم ابلنار كىو مقاـ عدؿ  ،فكيف ال ٯبازم ٧بسنهم اب١بنة كىو مقاـ فضل .
كىذا القوؿ ىو الصحيح .
ني ال يػ ْب ِ
ِ
ص ُرو َف ِهبَا َوَذلُ ْم آذَا ٌف ال يَ ْس َم ُعو َف ِهبَا ) يعِب :ليس ينتفعوف بشيء من ىذه ا١بوارح
( َذلُ ْم قُػلُ ٌ
وب ال يَػ ْف َق ُهو َف هبَا َوَذلُ ْم أَ ْع ٌُ ُ
الٍب جعلها هللا سببا للهداية .
ْب ال يػب ً
صيرك ىف ًهبا ) أم٥ :بم أعْب ال يبصركف هبا ما يف ىذا الكوف من براىْب تشهد
 قاؿ ِف الوسيط  :قولو تعاذل ( ىكى٥بيٍم أ ٍىع ي ه يٍ
السماك ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
ض ٲبىيُّرك ىف
بوحدانية هللا ،مع أهنا معركضة لؤلبصار مكشوفة لؤلنظار ،فهم كما قاؿ تعاذل ( ىكىكأىيًٌ ٍن ًم ٍن آيىوة ًيف َّ
ضو ىف) فهم ٥بم أعْب ترل كتبصر كلكن بدكف أتمل أك اعتبار ،فكأف كجودىا كعدمو سواء.
ىعلىٍيها ىكيى ٍم ىعٍنها يم ٍع ًر ي
كقولو ( ىكى٥بيٍم آذا هف ال يى ٍس ىم يعو ىف ًهبا ) أم :ال يسمعوف هبا اآلايت كا٤بواعظ ٠باع تدبر كاتعاظ ،أم :أهنم ال ينتفعوف بشيء من ىذه
ا١بوارح الٍب جعلها هللا سببا للهداية.
ً
ص ياريى ٍم ىكال أىفٍئً ىدتػي يه ٍم ًم ٍن ىش ٍي وء إً ٍذ ىكانيوا ىٍٯب ىح يدك ىف
ص نارا ىكأىفٍئ ىدةن فى ىما أى ٍغ ىُب ىعٍنػ يه ٍم ٠بىٍ يع يه ٍم ىكال أىبٍ ى
كما قاؿ تعاذل ( ىك ىج ىعٍلنىا ى٥بيٍم ٠بىٍ نعا ىكأىبٍ ى
ًَباي ً
اؽ هبًً ٍم ىما ىكانيوا بًًو يى ٍستىػ ٍه ًزئيو ىف ) .
ت َّ
اّللً ىك ىح ى
ى
ً
ً
ص ّّم بي ٍك هم يع ٍم هي فىػ يه ٍم ال يىػ ٍعقليو ىف) كدل
ص ّّم بي ٍك هم يع ٍم هي فىػ يه ٍم ال يىػٍرج يعو ىف) ىذا يف حق ا٤بنافقْب ،كقاؿ يف حق الكافرين ( ي
كقاؿ تعاذل ( ي
ضو ىف) .
بكما عمينا إال عن ا٥بدل ،كما قاؿ تعاذل ( ىكلىٍو ىعلً ىم َّ
أل٠بى ىع يه ٍم ىكلىٍو أ ٍ
اّللي فًي ًه ٍم ىخٍيػنرا ٍ
ى٠بى ىع يه ٍم لىتىػ ىولٍَّوا ىكيى ٍم يم ٍع ًر ي
صما ن
يكونوا ن
ً
الص يدكًر ) .
وب الًٍَّب ًيف ُّ
كقاؿ ( فىًإنػ ىَّها ال تىػ ٍع ىمى األبٍ ى
ص يار ىكلىك ٍن تىػ ٍع ىمى الٍ يقلي ي
َّه ٍم يم ٍهتى يدك ىف ) .
ش ىع ٍن ًذ ٍك ًر َّ
صدُّكنػى يه ٍم ىع ًن َّ
ض لىوي ىشٍيطى ن
الر ٍٞبى ًن نػي ىقيًٌ ٍ
َّه ٍم لىيى ي
السبً ًيل ىكىٍٰب ىسبيو ىف أىنػ ي
ين * ىكإًنػ ي
كقاؿ ( ىكىم ٍن يىػ ٍع ي
اان فىػ يه ىو لىوي قى ًر ه
ٍم يع ٍم هي ) األصم  :ىو الذم ال يسمع  ،كاألبكم  :ىو الذم ال ينطق  ،كاألعمى  :ىو الذم ال يبصر .
قولو تعاذل ( ي
ص ّّم بيك ه
كا٤براد ابآلية  :صم عن استماع ا٢بق  ،كبكم عن النطق اب٣بّب كاإلٲباف فهم ال يتكلموف بو  ،كعمي ال بصائر ٥بم ٲبيزكف هبا بْب
ا٢بق كالباطل  ،فلما كانوا غّب منتفعْب بسمعهم كأبصارىم كألسنتهم كأفئدهتم كصفوا أبهنم صم بكم عمي  ،كىذا كما قاؿ تعاذل (
كجعلنا ٥بم ٠بعان كأبصاران كأفئدة فما أغُب عنهم ٠بعهم كال أبصارىم كال أفئدهتم من شيء إذ كانوا ٯبحدكف َبايت هللا كحاؽ هبم
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 ٤ :با دل ينتفعوا أب٠باعهم كأبصارىم كقلوهبم نزلوا ٗبنزلة من ال ٠بع لو كال بصر كال عقل .
ك َكاألنْػ َع ِاـ ) تسمع األصوات كال تفهم .
( أُولَئِ َ
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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
َّ ً
ً
ً ً ً
ٍم يع ٍم هي)
ين ىك ىفيركا ىك ىمثى ًل الَّذم يىػٍنع يق ٗبىا ال يى ٍس ىم يع إًال يد ىعاءن ىكن ىداءن ي
ص ّّم بيك ه
يعيشها من ظاىر ا٢بياة الدنيا كما قاؿ تعاذل ( ىكىمثى يل الذ ى
أم :كمثلهم  -يف حاؿ دعائهم إذل اإلٲباف -كمثل األنعاـ إذا دعاىا راعيها ال تسمع إال صوتو ،كال تفقو ما يقوؿ.
َض ُّل ) أم :من الدكاب .
( بَ ْل ُى ْم أ َ

ألف األنعاـ تلك ىي بنيتها كخلقتها ال تقصر يف شيء كال ٥با سبيل إذل غّب ذلك  ،كىؤالء معدكف للفهم كقد خلقت ٥بم قول
يصرفوهنا كأعطوا طرقان يف النظر فهم بغفلتهم كإعراضهم يلحقوف أنفسهم ابألنعاـ فهم أضل على ىذا  ( .ابن عطية ) .
 كقيل  :ألف األنعاـ تبصر منافعها كمضارىا  ،فتلزـ بعض ما تبصره  ،كىؤالء يعلم أكثرىم أنو معاند  ،في ً
قدـ على النار .
ي
ىض ُّل ) تنقيص ٥بم عن رتبة األنعاـ ،أم :بل ىم أسوأ حاالن من األنعاـ ،إذ أف
 قاؿ ِف التفسري الوسيط كقولو ( بى ٍل يى ٍم أ ى
األنعاـ ليس ٥با سول االستعدادات الفطرية الٍب هتديها أما اإلنساف فقد زكد إذل جانب الفطرة ابلقلب الواعي ،كالعقل
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.
ىض ُّل ) ألف األنعاـ تبصر منافعها كمضارىا فتسعى يف ٙبصيل منافعها كٙبَبز عن مضارىا  ،كىؤالء
 كقاؿ الزجاج ( بى ٍل يى ٍم أ ى
الكفار كأىل العناد أكثرىم يعلموف أهنم معاندكف كمع ذلك فيصركف عليو  ،كيلقوف أنفسهم يف النار كيف العذاب  ،كقيل إهنا
تفر أبدان إذل أرابهبا  ،كمن يقوـ ٗبصا٢بها  ،كالكافر يهرب عن ربو كإ٥بو الذم أنعم عليو بنعم ال حد ٥با.
الفوائد :

ُ -إثبات جهنم .
ِ -أف النار ستمتلئ من كفار اإلنس كا١بن .
كما قاؿ تعاذل  ( :كىٛبَّ ً
َّاس أ ٍ ً
ا١بًن ًَّة ىكالن ً
ك ىأل ٍىم ىؤل َّ
ْب) .
ىف ىج ىهن ىَّم ًم ىن ٍ
ت ىكل ىمةي ىربًٌ ى
ى ٍ
ىٝبىع ى
ّ -إثبات ا١بن  ،كىذا َثبت ابلكتاب كالسنة كاإلٝباع .
ا١بى َّ
الس يم ًوـ) .
(ك ٍ
اف ىخلى ٍقنىاهي ًم ٍن قىػٍب يل ًم ٍن ىان ًر َّ
قاؿ تعاذل  :ى
كقاؿ تعاذل ( :كما خلى ٍقت ًٍ
اإلنٍس إًَّال لًيػعب يد ً
كف) .
ىى ى ي
ا١ب َّن ىك ًٍ ى ى ٍ ي
ا١بً ًٌن يى ٍستى ًم يعو ىف الٍ يقٍرآ ىف ) .
ك نػى ىفران ًم ىن ٍ
صىرفٍػنىا إًلىٍي ى
(كإً ٍذ ى
كقاؿ تعاذل  :ى
كعن أيب سعيد قاؿ  :قاؿ رل رسوؿ هللا  ( : إين أراؾ ٙبب الغنم كالبادية  ،فإذا كنت يف غنمك كابديتك فأذنت ابلصبلة
فارفع صوتك ابلنداء  ،فإنو ال يسمع صوت ا٤بؤذف إنس كال جن كال شيء إال شهد لو يوـ القيامة ) .
كعن ابن عباس أف النيب  كاف يقوؿ( :أعوذ بعزتك الذم ال إلو إال أنت الذم ال ٲبوت كا١بن كاإلنس ٲبوتوف)  .ركاه البخارم
كقاؿ  ( : خلقت ا٤ببلئكة من نور  ،كخلق ا١باف من مارج من انر )  .ركاه مسلم
ْ -أف ا١بن مكلفوف  ،كلذلك يعاقب عاصيهم كيثاب مطيعهم .
قاؿ ابن رجب  :كا١بن مأموركف ابألصوؿ كالفركع ٕبسبهم  ،فإهنم ليس ٩باثلْب لئلنس يف ا١بد كا٢بقيقة  ،فبل يكوف ما أمركا بو
كهنوا عنو مساكاين ٤با على اإلنس يف ا١بد  ،لكنهم مشاركوا اإلنس يف جنس التكليف ابألمر كالنهي  ،كالتحليل كالتحرمي  ،كىذا ما
دل أعلم فيو نزاعان بْب ا٤بسلمْب .
قاؿ تعاذل ( :كما خلى ٍقت ًٍ
اإلنٍس إًَّال لًيػعب يد ً
كف) .
ىى ى ي
ا١ب َّن ىك ًٍ ى ى ٍ ي
ا١بً ًٌن ك ًٍ
اإلنٍ ً
صو ىف ىعلىٍي يك ٍم
س أىىدلٍ ىأيٍتً يك ٍم ير يس هل ًمٍن يك ٍم يىػ يق ُّ
كيقوؿ تعاذل يوـ القيامة ٨باطبان كفرة ا١بن كاإلنس موٖبان مكبتان  :ى
(اي ىم ٍع ىشىر ٍ ى
226

ً
ً
ا٢بىيىاةي ُّ
ين) .
آايًيت ىكيػيٍن ًذ يركنى يك ٍم لًىقاءى يىػ ٍوًم يك ٍم ىى ىذا قىاليوا ىش ًه ٍد ىان ىعلىى أىنٍػ يف ًسنىا ىك ىغَّرتٍػ يه يم ٍ
الدنٍػيىا ىك ىش ًه يدكا ىعلىى أىنٍػ يفس ًه ٍم أىنػ ي
ى
َّه ٍم ىكانيوا ىكاف ًر ى
ٓ -أف أكثر الناس من أىل النار  ،ألف الشر أكثر من ا٣بّب .
كما قاؿ تعاذل ً ً :
ضي ً
اّللً ) .
وؾ ىع ٍن ىسبً ًيل َّ
ضلُّ ى
(كإ ٍف تيط ٍع أى ٍكثىػىر ىم ٍن ًيف ٍاأل ٍىر ً ي
ى
ً
ً
ً
(كىما أى ٍكثىػير الن ً
ْب) .
ت ٗبيٍؤمن ى
صى
َّاس ىكلىٍو ىحىر ٍ
كقاؿ تعاذل  :ى
ٔ -أف ا١بِب الكافر يدخل النار .
ٕ -أف ا١بِب ا٤بؤمن يدخل ا١بنة .
( وِِّ
ََسَاء ا ْحلسىن فَا ْد ُعوهُ ِهبا وذَرواْ الَّ ِذين يػل ِ
ََسَ ئِِو َسيُ َْب َزْو َف َما َكانُواْ يَػ ْع َملُو َف (ٓ. ) )ٔٛ
ْح ُدو َف ِِف أ ْ
َّلل األ ْ
َُْ
َُ
َ َ ُ
َ
[ األعراؼ . ] َُٖ :
-----------( وِِّ
ََسَاء ا ْحلُ ْس َىن ) لو كحده األ٠باء الكاملة يف ا٢بسن .
َّلل األ ْ
َ
كا٢بسُب أتنيث األحسن  ،كا٤بعُب  :هلل األ٠باء الٍب ىي أحسن األ٠باء كأجلها  ،إلنبائها عن أحسن ا٤بعاين كأشرفها .
فأ٠باء هللا كلها حسُب ابلغة ا٢بسن غايتو  ،فليس فيها نقص بوجو من الوجوه كال ٕباؿ من األحواؿ .
كقد ذكر سبحانو أف لو األ٠باء ا٢بسُب يف أربعة مواضع من القرآف الكرمي :
َّ ً
قاؿ تعاذل ( :كً ً
ً
ى٠بىائًًو ىسيي ٍجىزٍك ىف ىما ىكانيواٍ يىػ ٍع ىمليو ىف) .
ى٠بىاء ٍ
ين يػيٍل ًح يدك ىف ًيف أ ٍ
ّلل األ ٍ
ىٌ
ا٢بي ٍس ىُب فى ٍاد يعوهي هبىا ىكذى يركاٍ الذ ى
ا٢بي ٍس ىُب) .
ى٠بىاء ٍ
الر ٍٞبى ىػن أ ٌىاين َّما تى ٍد يعواٍ فىػلىوي األ ٍ
اّللى أى ًك ٍاد يعواٍ َّ
كقاؿ تعاذل ( :قي ًل ٍاد يعواٍ ٌ
ا٢بي ٍس ىُب) .
ى٠بىاء ٍ
كقاؿ تعاذل َّ :
(اّللي ىال إًلىوى إًَّال يى ىو لىوي ٍاأل ٍ
ا٢بي ٍس ىُب) .
ى٠بىاء ٍ
اّللي ٍ
(ى ىو َّ
ص ًٌوير لىوي ٍاأل ٍ
ا٣بىالً يق الٍبىا ًر ي
كقاؿ تعاذل  :ي
ئ الٍ يم ى
مثاؿ  ( :احلي ) من أ٠باء هللا متضمن للحياة الكاملة الٍب دل تسبق بعدـ كال يلحقها زكاؿ .

مثاؿ  ( :العليم ) اسم من أ٠باء هللا تعاذل متضمن للعلم الكامل الذم دل يسبق ٔبهل كال يلحقو نسياف .
كا٢بسن يف أ٠باء هللا تعاذل ،يكوف ابعتبار كل اسم على انفراده ،كيكوف ابعتبار ٝبعو إذل غّبه فيحصل ٔبمع االسم إذل اآلخر
كماؿ فوؽ كماؿ.
مثاؿ ذلك ( العزيز ا٢بكيم ) فإف هللا تعاذل ٯبمع بينهما يف القرآف كثّبان  ،فيكوف كل منهما داالن على الكماؿ ا٣باص الذم
يقتضيو ،كىو العزة يف العزيز ،كا٢بكم كا٢بكمة يف ا٢بكيم ،كا١بمع بينهما داؿ على كماؿ آخر كىو أف عزتو تعاذل مقركنة
اب٢بكمة ،فعزتو ال تقتضي ظلمان كجوران كسوء فعل  ،كما قد يكوف من أعزاء ا٤بخلوقْب ،فإف العزيز منهم قد أتخذه العزة ابإلمث،
فيظلم كٯبور كيسيء التصرؼ .ككذلك حكمو تعاذل كحكمتو مقركانف ابلعز الكامل ٖببلؼ حكم ا٤بخلوؽ كحكمتو فإهنما
يعَبيهما الذؿ.
 ىل أَساء هللا زلصورة ؟
ال  ،غّب ٧بصورة .
ابن أ ىىمتك ،انصيٍب
كحىزهف :الله ًم إين ي
عن عبد هللا قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا  ( ما قاؿ عبد قط إذا أصابو ىى ُّم ى
ابن عبدؾ ك ي
عبدؾ ك ي
ت بو نفسك أك أنزلتو ًيف كتابك ،أك علٌمتو ً
ً
ماض يفَّ حكٍمك ،ع ٍد هؿ يف قضاؤؾ ،أسألك بكل اسم ىو لك ٠بَّي ً
أحدان من
ى
ى
ٍ
بيدؾ ،و ي ي
ى
ىخ ٍلقك ،أك استأثرت بو يف علم ً
الغيب عندؾ ،أف ٘بعل القرآ ىف ربيع قليب ،كنور صدرم ،كجبلءى حزين ،ك ىذ ىىاب ىًٮبٌي ،إالَّ أذىب
"أج ٍل ،ينبغى ٤بن
هللا عز كجل ىٮبَّو ،كأبدلو مكاف يحٍزنو فىػىرحان" ،قالوا :اي رسوؿ هللا ،ينبغي لنا أف نتعلم ىؤالء الكلمات؟ ،قاؿ :ى
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يتعلمهن ) ركاه أٞبد .
٠بعهن أف
َّ
ٌ
كما استأثر هللا تعاذل بو يف علم الغيب ال ٲبكن ألحد حصره كال اإلحاطة بو .

ت بًًو ًيف ًع ٍل ًم الٍغىٍي ً
ب ًعٍن ىد ىؾ ) دليل على أف من أ٠باء هللا تعاذل ا٢بسُب ما استأثر بو يف علم الغيب عنده  ،فلم يطلع
استىأٍثػىٍر ى
فقولو  ( أ ٍىك ٍ
عليو أحدان من خلقو  ،كىذا يدؿ على أهنا أكثر من تسعة كتسعْب.
ً و ً ً
قاؿ شيخ اإلسبلـ عن ىذا ا٢بديث :فىػ ىه ىذا يى يد ُّؿ ىعلىى أ َّ
ْب .
ىف ًَّّللً أ ٍ
ى٠بىاءن فىػ ٍو ىؽ ت ٍس ىعة ىكت ٍسع ى
ً ً
ً ً
ىف قىػولىو ً ً ً َّ ( :
اؿ ا٣بطايب ىك ىغٍيػيرهي  :فىػ ىه ىذا يى يد ُّؿ ىعلىى أ َّ
ا٠بنا ىم ٍن
كقاؿ أيضان  :قى ى
ْب ٍ
استىأٍثػىىر هبىا ىكذىل ى
إف َّّلل ت ٍس ىعةن ىكت ٍسع ى
ك يى يد ُّؿ ىعلىى أ َّ ٍ ي
ىف لىوي أ ٍى٠بىاءن ٍ
ً ً
ىف ًيف أ ٍ ًً ً
وؿ الٍ ىقائً يل َّ :
اىا ىد ىخ ىل ا ٍ١بىنَّةى ) أ َّ
لص ىدقى ًة ىكإً ٍف
اىا ىد ىخ ىل ا ٍ١بىنَّةى  ،ىك ىما يػى يق ي
ف ًد ٍرىى وم أ ٍىع ىد ٍدهتىا لً َّ
إف ًرل أىلٍ ى
ى٠بىائو ت ٍس ىعةن ىكت ٍسع ى
صى
صى
ْب ىم ٍن أ ٍ
أٍ
ىح ى
ىح ى
ً ً
ك  .كاى َّّلل ًيف الٍ يقر ً
ا٢بي ٍس ىُب يمطٍلى نقا  ،ىكىدلٍ يػى يق ٍل :
ى٠بىائًًو ٍ
آف قى ى
ى٠بىاءي ا ٍ٢بي ٍس ىُب فى ٍاد يعوهي ًهبىا ) فىأ ىىمىر أى ٍف يي ٍد ىعى ًأب ٍ
اؿ  ( :ىكًَّّللً األ ٍ
ىكا ىف ىماليوي أى ٍكثىػىر م ٍن ىذل ى ى ي
ٍ
ً ً
ً
ا٠بنا .
ى٠بى ياؤهي ٍ
ْب ٍ
تأٍ
لىٍي ىس ٍ
ا٢بي ٍس ىُب إال ت ٍس ىعةن ىكت ٍسع ى
كقاؿ الشيخ ابن عثيمْب  :أ٠باء هللا ليست ٧بصورة بعدد معْب  ،كالدليل على ذلك قولو  يف ا٢بديث الصحيح ( اللهم إين عبدؾ كابن
عبدؾ كابن أمتك  . .إذل أف قاؿ  :أسألك بكل اسم ىو لك ٠بيت بو نفسك  ،أك أنزلتو يف كتابك  ،أك علمتو أحدان من خلقك  ،أك
استأثرت بو يف علم الغيب عندؾ ) .
كما استأثر هللا بو يف علم الغيب ال ٲبكن أف ييعلم بو ،كما ليس معلومان ليس ٧بصوران.

 فإف قيل  :ما اجلواب عن حديث الباب إف هلل تسعة وتسعني اَساً  ) ....؟

قاؿ العلماء  :ىذا ال يدؿ على ا٢بصر هبذا العدد  ،كلو كاف ا٤براد ا٢بصر لكانت العبارة  :إف أ٠باء هللا تسعة كتسعْب ا٠بان من
أحصاىا دخل ا١بنة .
ا٢ب ًديث لىي ً ً
قاؿ النوكم  :ىكاتَّػ ىف ىق الٍ يعلى ىماء ىعلىى أ َّ
ى٠بىاء ىغ ٍّب
ى٠بىائًًو يسٍب ىحانو ىكتىػ ىع ى
س لىوي أ ٍ
صر ًأل ٍ
س فيو ىح ٍ
ىف ىى ىذا ٍى
س ىم ٍعنىاهي  :أىنَّوي لىٍي ى
اذل  ،فىػلىٍي ى
ٍ ى
ً ً
ا٢ب ًديث أ َّ ً ً ً
ً ً
ًً ً
ا١بىنَّة  ،فىالٍمراد ًٍ
اإل ٍخبىار ىع ٍن يد يخوؿ
اىا ىد ىخ ىل ٍ
ىف ىىذه التٌ ٍس ىعة ىكالتٌ ٍسع ى
ىىذه التٌ ٍس ىعة ىكالتٌ ٍسع ى
صى
ْب ىم ٍن أ ٍ
ىح ى
ْب  ،ىكإًَّ٭بىا ىم ٍق ي
صود ٍى
يى
ى٠باء  ،كً٥ب ىذا جاء ًيف ٍ ً
صائً ىها ىال ًٍ
اإل ٍخبىار ًٕبى ٍ ً
ىسأىلك بً يك ًٌل اً ٍسم ى٠بٍَّيت بًًو نىػ ٍفسك أىٍك اً ٍستىأٍثىػ ٍرت بًًو
ٍ
ا٢بىديث ٍاآل ىخر  " :أ ٍ
ا١بىنَّة إبًً ٍح ى
صر ٍاأل ٍى ى ى ى ى
ًيف ًع ٍلم الٍغىٍيب ًعٍندؾ " ،
ً
كقاؿ الشيخ ابن عثيمْب  :كأما قولو  ( إً َّف ًَّّللً تًسعةن كتًسعًْب ٍ ً
ا١بىنَّة )
اىا ىد ىخ ىل ٍ
ٍى ى ٍ ى
صى
ا٠بنا مائىةن إًال ىكاح ندا ىم ٍن أ ٍ
ىح ى
فليس معناه أنو ليس لو إال ىذه األ٠باء  ،لكن معناه أف من أحصى من أ٠بائو ىذه التسعة كالتسعْب فإنو يدخل ا١بنة  ،فقولو
اىا) تكميل للجملة األكذل كليست استئنافية منفصلة  ،كنظّب ىذا قوؿ العرب  :عندم مائة فرس أعددهتا للجهاد يف
صى
(م ٍن أ ٍ
ىح ى
ى
سبيل هللا  .فليس معناه أنو ليس عنده إال ىذه ا٤بائة ؛ بل ىذه ا٤بائة معدة ٥بذا الشيء" اىػ.
اىا َد َخ َل ا ْجلَنَّة ) ؟
صَ
 ما معىن اإلحصاء ِف قولو ( َم ْن أ ْ
َح َ
صائً ىها على أقواؿ :
ا ٍختىػلى ي
ف العلماء ًيف الٍ يمىراد إبًً ٍح ى
القوؿ األكؿ  :معناه حفظها .
ًً
ً
ْب :ىم ٍعنىاهي :ىح ًفظى ىها  ،ىكىى ىذا يىو ٍاألىظٍ ىهر؛ ًألىنَّوي ىجاء يم ىف َّسرا ًيف ًٌ
(م ٍن
قاؿ النوكم  :فىػ ىق ى
الرىكايىة ٍاأل ٍ
م ىك ىغ ٍّبه م ٍن الٍ يم ىح ٌقق ى
يخىرل ى
اؿ الٍبي ىخا ًر ٌ
ى
ى ن
ىح ًفظى ىها)  ( .شرح مسلم ) .
كقاؿ يف ( األذكار ) كىو قوؿ األكثرين .
ً
َّؽ ًٗبىىعانً ىيها .
صد ى
ىح ىسن الٍ يمىر ى
ىم  :أ ٍ
اعاة ى٥بىا  ،ىكالٍ يم ىحافىظىة ىعلىى ىما تىػ ٍقتىضيو  ،ىك ى
القوؿ الثاين  :أم  :أىطىاقىػ ىها أ ٍ
ً
اإلٲبىاف ًهبا ىال يػ ٍقتى ً
اعة بً يك ًل اً ٍ٠ب ىها  ،ك ًٍ
ً َّ
ضي ىع ىم نبل .
ى ى
ى
يل  :ىم ٍعنىاهي  :الٍ ىع ىمل هبىا ىكالط ى ٌ
ىكق ى
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قاؿ الشيخ ابن عثيمْب  :معُب إحصاء ىذه التسعة كالتسعْب الذم يَبتب عليو دخوؿ ا١بنة  ،ليس معُب ذلك أف تكتب يف رقاع
مث تكرر حٌب ٙبفظ فقط  ،كلكن معُب ذلك :
أوالً  :اإلحاطة هبا لفظا .
اثنياً  :فهمها معُب .

اثلثاً  :التعبد هلل ٗبقتضاىا  ،كلذلك كجهاف :

ا٢بي ٍس ىُب فى ٍاد يعوهي ًهبىا ) أبف ٘بعلها كسيلة إذل مطلوبك  ،فتختار االسم
ى٠بىاءي ٍ
الوجو األكؿ  :أف تدعو هللا هبا ؛ لقولو تعاذل ( ىكًَّّللً ٍاأل ٍ
ا٤بناسب ٤بطلوبك  ،فعند سؤاؿ ا٤بغفرة تقوؿ  :اي غفور  ،كليس من ا٤بناسب أف تقوؿ  :اي شديد العقاب اغفر رل  ،بل ىذا يشبو
االستهزاء  ،بل تقوؿ  :أجرين من عقابك .
الوجو الثاين  :أف تتعرض يف عبادتك ٤با تقتضيو ىذه األ٠باء ؛ فمقتضى الرحيم الرٞبة  ،فاعمل العمل الصاحل الذم يكوف جالبا
لرٞبة هللا  ،كمقتضى الغفور ا٤بغفرة  ،إذا افعل ما يكوف سببا يف مغفرة ذنوبك  ،ىذا ىو معُب إحصائها .
 أ٠باء هللا توقيفية  ،ال ٯبوز أف نسمي هللا إال ٗبا ٠بى بو نفسو أك ٠بى بو رسولو . 
اّللً ىما الى تىػ ٍعلى يمو ىف) .كإثبات اسم هلل دل يسم بو نفسو ىذا من القوؿ عليو ببل علم .
(كأىف تىػ يقوليواٍ ىعلىى ٌ
لقولو تعاذل  :ى
ك بًًو ًعٍل هم) كإثبات اسم هلل دل يسم بو نفسو من قفو ما ليس لنا بو علم .
س لى ى
(كالى تىػ ٍق ي
كلقولو  : ى
ف ىما لىٍي ى
كلقولو ( : كً ً
ا٢بي ٍس ىُب) كا٢بسُب البالغة يف ا٢بسن كمالو  ،كأنت إذا ٠بيت هللا ابسم  ،فليس عندؾ أنو بلغ كماؿ
ى٠بىاء ٍ
ّلل األ ٍ
ىٌ
ا٢بسن  ،بل قد تسميو ابسم تظن أنو حسن  ،كىو سيء ليس ٕبسن .
 أ٠باء هللا مشتقة  ،أم أف كل اسم يتضمن الصفة الٍب اشتق منها  ،كلوال ذلك دل تكن حسُب .
اخلالؽ  :يضمن صفة ا٣بلق .
العليم  :يتضمن صفة العلم .

السميع  :يتضمن صفة السمع .
( فَا ْد ُعوهُ ِهبَا ) أم  :فادعوه بتلك األ٠باء  ،كأف تقوؿ  :اي رٞبن ارٞبنا  ،اي رزاؽ ارزقِب .
( وذَرواْ الَّ ِذين يػل ِ
ََسَ ئِِو َسيُ َْب َزْو َف َما َكانُواْ يَػ ْع َملُو َف ) (ذركاٍ ) معناه اتركوا :كصيغة األمر ىنا للتهديد على التحقيق،
ْح ُدو َف ِِف أ ْ
َُ
َ ُ
كقد تقرر يف فن األصوؿ يف مباحث األمر ،كيف فن ا٤بعاينَّ :
أف من الصيغ الٍب أتيت ٥با (افٍػ ىعل) أهنا أتيت للتهديد كالتحقيق أف
َّ ً
ى٠بىآئًًو ) بدليل قولو ( ىسيي ٍجىزٍك ىف ىما ىكانيواٍ يىػ ٍع ىمليو ىف ) .
ين يػيٍل ًح يدك ىف ًيف أ ٍ
الصورة ىنا للتهديد ،كىو قولو ( ىك ىذ يركاٍ الذ ى

 اإل٢باد يف أ٠باء هللا تعاذل ىو ا٤بيل هبا عما ٯبب فيها  ،كىو أنواع:

األوؿ :أف ينكر شيئا منها أك ٩با دلت عليو من الصفات كاألحكاـ ،كما فعل أىل التعطيل من ا١بهمية كغّبىم .كإ٭با كاف ذلك
إ٢بادا لوجوب اإلٲباف هبا كٗبا دلت عليو من األحكاـ كالصفات البلئقة ابهلل ،فإنكار شيء من ذلك ميل هبا عما ٯبب فيها.

الثاين :أف ٯبعلها دالة على صفات تشابو صفات ا٤بخلوقْب ،كما فعل أىل التشبيو ،كذلك ألف التشبيو معُب ابطل ال ٲبكن أف
تدؿ عليو النصوص ،بل ىي دالة على بطبلنو ،فجعلها دالة عليو ميل هبا عما ٯبب فيها.
الثالث  :أف يسمى هللا تعاذل ٗبا دل يسم بو نفسو ،كتسمية النصارل لو( :األب) ،كتسمية الفبلسفة إايه (العلة الفاعلة) ،كذلك
ألف أ٠باء هللا تعاذل توقيفية ،فتسمية هللا تعاذل ٗبا دل يسم بو نفسو ميل هبا عما ٯبب فيها ،كما أف ىذه األ٠باء الٍب ٠بوه هبا
نفسها ابطلة ،ينزه هللا تعاذل عنها.
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الرابع  :أف يشتق من أ٠بائو أ٠باء لؤلصناـ ،كما فعل ا٤بشركوف يف اشتقاؽ العزل من العزيز ،كاشتقاؽ البلت من اإللو على أحد
ى٠بىاءي ا ٍ٢بي ٍس ىُب فى ٍاد يعوهي ًهبىا).
القولْب ،فسموا هبا أصنامهم ،كذلك ألف أ٠باء هللا تعاذل ٨بتصة بو ،لقولو تعاذل ( :ىكًَّّللً األ ٍ
َّ ً
ى٠بىائًًو ىسيي ٍجىزٍك ىف ىما ىكانيوا يىػ ٍع ىمليو ىف).
ين يػيٍل ًح يدك ىف ًيف أ ٍ
 كاإل٢باد ٔبميع أنواعو ٧برـ ،ألف هللا تعاذل ىىد ى
َّد ا٤بلحدين بقولو ( ىكذى يركا الذ ى
كفرا حسبما تقتضيو األدلة الشرعية.
كمنو ما يكوف شركا أك ن
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 .
ٓٙ -برمي اإل٢باد يف أ٠باء هللا .
( َوِشلَّ ْن َخلَ ْقنَا أ َُّمةٌ يَػ ْه ُدو َف ِاب ْحلَ ِّق َوبِ ِو يَػ ْع ِدلُو َف (ٔ. ) )ٔٛ

[ األعراؼ . ] ُُٖ :
-----------( َوِشلَّ ْن َخلَ ْقنَا أ َُّمةٌ يَػ ْه ُدو َف ِاب ْحلَ ِّق ) أم  :يعملوف بو ،
( َوبِ ِو يَػ ْع ِدلُو َف ) أم  :كابلعمل بو يعدلوف.
(كبًًو يىػ ٍع ًدليو ىف) بْب الناس يف أحكامهم إذا حكموا يف األمواؿ كالدماء كا٢بقوؽ كا٤بقاالت ،كغّب ذلك،
 قاؿ السعدي  :ى
اّلل عليهم ابإلٲباف كالعمل الصاحل ،كالتواصي اب٢بق كالتواصي
كىؤالء ىم أئمة ا٥بدل ،كمصابيح الدجى ،كىم الذين أنعم ٌ
ابلصرب ،كىم الصديقوف الذين مرتبتهم تلي مرتبة الرسالة ،كىم يف أنفسهم مراتب متفاكتة كل ٕبسب حالو كعلو منزلتو،
اّلل ذك الفضل العظيم.
فسبحاف من ٱبتص برٞبتو من يشاء ،ك ٌ
ً ً
وسى أ َّيمةه يىػ ٍه يدك ىف اب٢بق ىكبًًو يىػ ٍع ًدليو ىف ) فلما أعاد هللا تعاذل ىذا
قاؿ الرازي  :اعلم أنو تعاذل ذكر يف قصة موسى قولو ( ىكمن قىػ ٍوـ يم ى
الكبلـ ىهنا ٞبلو أكثر ا٤بفسرين على أف ا٤براد منو قوـ دمحم . 
 قاؿ ابن عطية  :ىذه آية تتضمن ا٣برب عن قوـ ٨بالفْب ٤بن تقدـ ذكرىم يف أهنم أىل إٲباف كاستقامة كىداية  ،كظاىر لفظ
ىذه اآلية يقتضي كل مؤمن كاف من لدف آدـ عليو السبلـ إذل قياـ الساعة  ،قاؿ النحاس  :فبل ٚبلو الدنيا يف كقت من
األكقات من داع يدعو إذل ا٢بق.
قاؿ القاضي ابو دمحم  :سواء بعد صوتو أك كاف خامبلن  ،كركم عن كثّب من ا٤بفسرين أهنا يف أمة دمحم  ، كركم يف ذلك حديث
رسوؿ هللا  قاؿ  :ىذه اآلية لكم  ،كقد تقدـ مثلها لقوـ موسى .
يدعو إذل ا٢بق.
 قاؿ القرطيب  :دلٌت اآلية على أف هللا عز كجل ال ٱبيٍلًي الدنيا يف كقت من األكقات من و
داع ي
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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ِ
َّ ِ
ني (ٖ) )ٔٛ
ين َك َّذبُواْ ِِب َايتِنَا َسنَ ْستَ ْد ِر ُج ُهم ِّم ْن َح ْي ُ
ث الَ يَػ ْعلَ ُمو َف (َٕ )ٔٛوأ ُْملي َذلُ ْم إِ َّف َك ْي ِدي َمتِ ٌ
( َوالذ َ

[ األعراؼ . ] ُّٖ -ُِٖ :
---------------َّ ِ
ين َك َّذبُواْ ِِب َايتِنَا ) من أىل مكة كغّبىم .
( َوالذ َ
 كاآلية يف القرآف تطلق إطبلقْب :تطلق اآلية على اآلية الكونية القدريٌة ،كىي من اآلية ٗبعُب :العبلمة ،كىي ما نصبو هللا (جل
السماك ً
ً ً ً
ات
كعبل) من آايتو جاعبلن ٥با عبلمات على كماؿ قدرتو ،كأنٌو ُّ
الرب كحده ،ا٤بعبود كحده ،كقولو ( إ َّف يف ىخٍلق َّ ى ى
ضك ً ً
ؼ اللَّي ًل كالنَّػها ًر آلاي و
ت  ) ...أم :لعبلمات كدالالت كاضحات على أنو الرب ا٤بستحق أ ٍف ييعبد كحده.
ىكاأل ٍىر ً ى ٍ
اختبلى ٍ ى ى ى
اإلطبلؽ الثاين :تطلق اآلية يف القرآف على اآلية الشرعية الدينيٌة ،كآايت ىذا القرآف العظيم ،كىو ا٤براد ىنا.
تضمنتو من اإلعجاز،
كاآلية الشرعية الدينية قاؿ بعض العلماء :ىي من العبلمة ن
أيضا؛ ألهنا عبلمة على صدؽ من جاء هبا٤ ،با ٌ
أك ألف فيها عبلمات تعرؼ هبا مبادئها كمقاطعها.
ث الَ يَػ ْعلَ ُمو َف ) أم  :سنأخذىم قليبل  ،قليبل  ،كنقرهبم من ا٥ببلؾ من حيث ال يشعركف  ،قاؿ
( َسنَ ْستَ ْد ِر ُج ُهم ِّم ْن َح ْي ُ
البيضاكم  :كذلك أبف تتواتر عليهم النعم  ،فيظنوا أهنا لطف من هللا تعاذل هبم  ،فيزدادكا بطرا كاهنماكا يف الغى  ،حٌب ٙبق عليهم
كلمة العذاب .
َّ ً
ث ال يىػ ٍعلى يمو ىف ) كمعناه :أنو يفتح ٥بم أبواب الرزؽ
ين ىك َّذبيوا ًَب ىايتًنىا ىسنى ٍستى ٍد ًر يج يه ٍم ًم ٍن ىحٍي ي
 قاؿ ابن كثري  :قولو تعاذل ( ىكالذ ى
ككجوه ا٤بعاش يف الدنيا ،حٌب يغَبكا ٗبا ىم فيو كيعتقدكا أهنم على شيء ،كما قاؿ تعاذل ( فىػلى َّما نى يسوا ىما ذي ٌكًيركا بًًو فىػتى ٍحنىا
و
ا٢بمد ًَّّللً
ً ً ً َّ ً
ً
ً
ً
ين ظىلى يموا ىك ٍى ٍ ي
اب يك ًٌل ىش ٍيء ىح ٌَّب إً ىذا فى ًر يحوا ٗبىا أيكتيوا أ ى
ىعلىٍي ًه ٍم أىبٍػ ىو ى
ىخ ٍذ ىان يى ٍم بىػ ٍغتىةن فىإ ىذا يى ٍم يمٍبل يسو ىف * فىػ يقط ىع ىدابير الٍ ىق ٍوـ الذ ى
ً
ْب ) .
ب الٍ ىعالىم ى
ىر ًٌ
ث الى يىػ ٍعلى يمو ىف ) أم :من ا٤بكاف الذم ال يعلموف أ ٌان سنستدرجهم ،بل ىم يظنوف أف تلك النعم مسابقة ٥بم
قولو تعاذل ( ًٌم ٍن ىحٍي ي
ً
يف ا٣بّبات ،كأهنم ينالوف بعد ذلك أحسن منو ،كما قاؿ جل كعبل ( أ ىىٰبسبو ىف أىَّ٭بىا ي٭بًد ً ً
ْب  .ني ىسا ًرعي ى٥بيٍم ًيف
ُّىم بًو من َّم واؿ ىكبىن ى
ي
ٍ ىي
ا٣بيػر ً
ات بىل الى يى ٍش يعيرك ىف ) .
ٍىٍ ى
( َوأ ُْملِي َذلُ ْم ) أم  :كأمهلهم مث أخذىم أخذ عزيز مقتدر  ،كما يف ا٢بديث الشريف " إف هللا ليملي للظادل حٌب إذا أخذه دل يفلتو
.
 قاؿ السعدي  ( :ىكأ ٍيملًي ى٥بيٍم ) أم :أ ٍيم ًهلي يهم حٌب يظنوا أهنم ال يؤخذكف كال يعاقبوف ،فيزدادكف كفرا كطغياان ،كشرا إذل شرىم،
ً ً
ْب ) أم :قوم
كبذلك تزيد عقوبتهم ،كيتضاعف عذاهبم ،فيضركف أنفسهم من حيث ال يشعركف ،ك٥بذا قاؿ ( إً َّف ىكٍيدم ىمت ه
بليغ.
ني ) أم  :أخذم كعقايب قوم شديد  ،كإ٭با ٠باه " كيدا " ألف ظاىره إحساف كابطنو خذالف .
( إِ َّف َك ْي ِدي َمتِ ٌ
 قاؿ الشنقيطي  :الكيد :يف لغة العرب معناه :ا٤بكر ،كىو أف يكوف الفاعل يبطن غّب ما يظهر ،ك٠بى هللا ىذا االستدراج
كيدا ألف ظاىره إنعاـ كإغداؽ نعم كابطنو استدراج يستدنيهم بو كيستدرجهم إذل ا٤بوت كالعذاب الدائم الذم ٱبلدكف فيو .
ن
كقاؿ الشنقيطي رٞبو هللا ٌ :بْب هللا (جل كعبل) يف ىذه اآلية أنٌو يستدرج الكافرين فيغدؽ عليهم نعمو كىم يصركف على الكفر
بو ،حٌب تبطرىم النعم كتتزايد غفلتهم ،فيستمركا على ذلك حٌب تنتهي آجا٥بم فيأخذىم هللا (جل كعبل) يف غفلتهم بعذابو
كإىبلكو مث يصّبكف إذل النار.
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و
ً ًً
ً
ىخ ٍذ ىان يىم بىػ ٍغتىةن فىًإ ىذا يىم ُّمٍبلً يسو ىف (ْْ)
اب يك ًٌل ىش ٍيء ىح ٌَّب إً ىذا فى ًر يحواٍ ٗبىا أيكتيواٍ أ ى
قاؿ تعاذل ( فىػلى َّما نى يسواٍ ىما ذي ٌكيركاٍ بو فىػتى ٍحنىا ىعلىٍي ًه ٍم أىبٍػ ىو ى
فىػ يق ًطع دابًر الٍ ىقوًـ الَّ ًذين ظىلىمواٍ ك ٍ ً ً
ً
ْب ) .
ب الٍ ىعالىم ى
ا٢بى ٍم يد ٌّلل ىر ًٌ
ىىي ٍ
ى ي ى
سوا َما ذُ ّكِ ُروا بِو ) أم  :فلما تركوا كأعرضوا عما جاءىم من التذكّب كجعلوه كراء ظهورىم .
( فَػلَ َّما نَ ُ
اب ُك ِّل َ ْي ٍء)
فالنسياف ىنا الَبؾ ،ألف النسياف لو كاف على حقيقتو دل يؤاخذكا بو  ،إذ ليس ىو من فعلهم (فَػتَ ْحنَا َعلَْي ِه ْم أَبْػ َو َ
أم :فتحنا عليهم أبواب الرزؽ كالرخاء كاألنعاـ كمن كل ما ٱبتاركف  ،استدراجان منو تعاذل كإمبلء ٥بم  ،عياذان ابهلل من مكره ،
اّلل ال يًٰب ُّ ً
ً
ِ
ْب) كىو الفرح على
ب الٍ ىف ًرح ى
ك٥بذا قاؿ ( َح َّىت إذَا فَ ِر ُحوا) فرح بطر كمرح  ،كىذا الفرح ا٤بذموـ كما قاؿ تعاذل (إ َّف َّى
ىخ ٍذ ىان يى ٍم بىػ ٍغتىةن ) أم استأصلناىم كسطوان هبم.
ا٤بعصية (ِِبَا أُوتُوا) أم ٗ :با أعطوا من األمواؿ كاألكالد كاألرزاؽ ( أ ى
َخ ْذ ََّ ُى ْم بَػ ْغتَةً ) أم  :فجأة  ،أىلكناىم من غّب مقدمات .
(أَ
 كىذا أشد ما يكوف من العذاب  ،أف يؤخذكا على غرة كغفلة كطمأنينة  ،ليكوف أشد لعقوبتهم كأعظم ٤بصيبتهم .
ِ
ِ
سو َف ) آيسوف من كل خّب .
( فَإذَا ُى ْم ُم ْبل ُ
عن عقبة بن عامر  .عن النيب  قاؿ ( إذا رأيت هللا يعطي العبد من الدنيا على معاصيو ما ٰبب  ،فإ٭با ىو استدراج  ،مث تبل
و
ً ًً
ً
ىخ ٍذ ىان يى ٍم بىػ ٍغتىةن فىًإذىا يى ٍم يمٍبلً يسو ىف ) .
اب يك ًٌل ىش ٍيء ىح ٌَّب إًذىا فى ًر يحوا ٗبىا أيكتيوا أ ى
رسوؿ هللا  : فىػلى َّما نى يسوا ىما ذي ٌكيركا بو فىػتى ٍحنىا ىعلىٍي ًه ٍم أىبٍػ ىو ى
قاؿ ا٢بسن  :م ىكر ابلقوـ كرب الكعبة  ،أعطيوا حاجتهم مث أخذكا .
كسع هللا عليو فلم ير أنو ٲبكر بو فبل رأم لو .
كقاؿ ا٢بسن  :من ٌ

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 .
ٔ -شدة كيد هللا كمكره أبعدائو .
( أَوََل يػتػ َف َّكرواْ ما بِ ِ ِ
ني (ٗ. ) )ٔٛ
صاحبِ ِهم ّمن ِجن ٍَّة إِ ْف ُى َو إِالَّ نَ ِذ ٌير ُّمبِ ٌ
َ ْ ََ ُ َ َ
[ األعراؼ . ] ُْٖ :
-----------( أ ََوََلْ يَػتَػ َف َّك ُروا ) ىؤالء ا٤بكذبوف َبايتنا .
 التفكر :ىو أ ٍف ييعمل اإلنساف فكره حٌب يدرؾ حقيقة الشيء.
( ما بِ ِ
٧بمدا -صلوات هللا كسبلمو عليو .
صاحبِ ِه ْم ) يعِب ن
َ َ
ٍ
( ِم ْن ِجنَّة ) أم :ليس بو جنوف ،بل ىو رسوؿ هللا ح نقا دعا إذل حق .
 قاؿ السعدي  ( :أىكىدل يػتىػ ىف َّكركاٍ ما بًص ً
احبً ًهم ًٌمن ًجن وَّة ) أم :أ ىىك ىدلٍ يػي ٍع ًمليوا أفكارىم ،كينظركا :ىل يف صاحبهم الذم يعرفونو
ىٍ ى ي ى ى
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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لكل خّب ،كال ينهى إال عن كل شر.
أفبهذا اي أكرل األلباب من جنة؟ أـ ىو اإلماـ العظيم كالناصح ا٤ببْب ،كا٤باجد الكرمي ،كالرءكؼ الرحيم؟
كما قاؿ تعاذل ( كما ً
احب يكم ًٗبىجني و
وف ) .
ص ي ٍ ٍ
ىى ى
ً
ً
ً
ً
و
و
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ْب يى ىد ٍم
صاحبً يك ٍم م ٍن جنَّة إً ٍف يى ىو إًال نىذ هير لى يك ٍم بىػ ٍ ى
وموا َّّلل ىمثٍػ ىُب ىكفيػىر ىادل يمثَّ تىػتىػ ىف َّكيركا ىما بً ى
كقاؿ تعاذل ( قي ٍل إَّ٭بىا أىعظي يك ٍم ب ىواح ىدة أى ٍف تىػ يق ي
اب ش ًد و
يد ) يقوؿ إ٭با أطلب منكم أف تقوموا هلل قياما خالصا هلل ،ليس فيو تعصب كال عناد ( ،ىمثٍػ ىُب ىكفيػىر ىادل ) أم٦ :بتمعْب
ىع ىذ و ى
كمتفرقْب ( ،يمثَّ تىػتىػ ىف َّكيركا ) يف ىذا الذم جاءكم ابلرسالة من هللا :أبو جنوف أـ ال؟ فإنكم إذا فعلتم ذلك ،ابف لكم كظهر أنو
رسوؿ هللا ح نقا كصدقنا.
ني ) أم :ظاىر ٤بن كاف لو قلب كلب يعقل بو كيعي بو .
( إِ ْف ُى َو إِال نَ ِذ ٌير ُمبِ ٌ
ً
ْب ) أم :موضح للطريق إيضاحان ال يصل إذل غّبه  ،كمن أدلة ذلك عجز ا٣بلق عن
 قاؿ البقاعي  :قولو تعاذل (إًال نىذ هير يمبً ه
معارضة شيء ٩با أييت بو من أنو أحسن الناس ىخلقان كأعبلىم يخلقان كأفضلهم عشرة كأرضاىم طريقة كأعد٥بم سّبة كأطهرىم
سريرة كأشرفهم عمبلن كأحكمهم علمان كأرصنهم رأاين كأعظمهم عقبلن كأشدىم أمانة كأظهرىم نببلن.
الفوائد :

ُ -تزكية هللا لنبيو . 
ِ -أف كل من أتمل كتفكر علم أف الرسوؿ  من أكمل الناس أخبلقان كىداين .
ّ -أف أعداء الدعاك يتهموهنم اب١بنوف .
ْ -سنة هللا يف أعداء الرسل يلصقوف هبم كل عيب ( أتواصوا بو بل ىم قوـ طاغوف ) .
ٓ -أف الرسوؿ  منذر موضح للحق مقيم للحجة .
ٍ
ض وما َخلَق َّ ِ
ِ
السماو ِ
ِ
َي ح ِد ٍ
يث
ات َواأل َْر ِ َ َ َ
سى أَف يَ ُكو َف قَد اقْػتَػ َر َ
َجلُ ُه ْم فَبِأ ِّ َ
ب أَ
( أ ََوََلْ يَنَُُّرواْ ِِف َملَ ُكوت َّ َ َ
اَّللُ من َ ْيء َوأَ ْف َع َ
ِ
ضلِ ِل َّ
ي لَوُ َويَ َذ ُرُى ْم ِِف طُغْيَاِنِِ ْم يَػ ْع َم ُهو َف (. ) )ٔٛٙ
بَػ ْع َدهُ يُػ ْؤِمنُو َف (َ٘ )ٔٛمن يُ ْ
اَّللُ فَالَ َىاد َ
[ األعراؼ . ] ُٖٔ -ُٖٓ :
---------------( أ ََوََلْ يَنَُُّرواْ ) نظر أتمل كتدبر كتعقل .

 قاؿ ابن عطية  :ىذا أيضان توبيخ للكفار كتقرير  ،كالنظر ىنا ابلقلب عربة كفكران  ،ك( ملكوت ) بناء عظمة كمبالغة
السماو ِ
ِ
ات َواأل َْر ِ
ض ) أم  :ملك هللا كسلطانو يف السماكات كاألرض الذم يدؿ على عظمة هللا ككماؿ القدرة ،
( ِِف َملَ ُكوت َّ َ َ
كاالستفهاـ لئلنكار كالتوبيخ .
السماك ً
ً
ً
ات ىك ٍاأل ٍىر ً
اّللي ًم ٍن ىش ٍي وء ) ترؽ يف اإلنكار
ض ىكىما ىخلى ىق َّ
 قاؿ ابن عا ور  :قولو تعاذل ( أ ىىكىدلٍ يىػٍنظييركا يف ىملى يكوت َّ ى ى
كالتعجيب من حا٥بم يف إعراضهم عن النظر يف حاؿ رسو٥بم  .إذل اإلنكار كالتعجيب من إعراضهم عن النظر فيما ىو
اّلل تعاذل
أكضح من ذلك كأعم  ،كىو ملكوت السموات كاألرض  ،كما خلق هللا من شيء ٩با ىو آايت من آايت كحدانية َّ
الٍب دعاىم الرسوؿ  إذل اإلٲباف هبا.
كا٤بلكوت ا٤بلك العظيم .
( َوَما َخلَ َق َّ
اَّللُ ِمن َ ْي ٍء ) معطوؼ على ما قبلو ؛ أم كفيما خلق هللا من األشياء.
233

قاؿ القرطيب  :استدؿ هبذه اآلية كما كاف مثلها من قولو تعاذل (قي ًل انظركا ىما ىذا ًيف السماكات كاألرض) كقولًًو تعاذل (أىفىػلى ٍم ينظركا
ً
ً
ت) اآلية كقو ًلو (كيف أىن يف ًس يكم أىفىبلى تيػب ً
صيرك ىف) من قاؿ
ف يخل ىق ٍ
اىا) كقولو (أىفىبلى يىنظييرك ىف إً ىذل اإلبل ىكٍي ى
إً ىذل السمآء فىػ ٍوقىػ يه ٍم ىكٍي ى
ف بىػنىػٍيػنى ى
ٍ
ٍ
بوجوب النظر يف آايتو كاالعتبار ٗبخلوقاتو.
وب الَّ يىػ ٍف ىق يهو ىف ًهبىا ) اآلية.
قالوا  :كقد ذـ هللا تعاذل من دل ينظر  ،كسلبهم االنتفاع ٕبواسهم فقاؿ ( ى٥بيٍم قيػلي ه

 قاؿ أبو حياف  :قولو تعاذل ( كما خلق هللا من شيء ) كدل يقتصر على ذكر النظر يف ا٤بلكوت بل نبو على أ ٌف كل فرد من
ا٤بوجودات ٧بل للنظر كاالعتبار كاالستدالؿ على الصانع ا٢بكيم ككحدانيتو كما قاؿ الشاعر :
.تدؿ على أنو الواحد
كيف كل شيء لو آية ٌ . .
ً
ِ
ىجلي يه ٍم ) يعِب  :قد دان ىبلكهم
سى أَف يَ ُكو َف قَد اقْػتَػ َر َ
بأَ
َجلُ ُه ْم ) يعِب  :كينظركا يف أف عسى ( أىف يى يكو ىف قىد اقَبب أ ى
( َوأَ ْف َع َ
 قاؿ اخلازف  :قولو تعاذل ( كأف عسى أف يكوف قد اقَبب أجلهم ) كا٤بعُب كلعل أجلهم يكوف قد اقَبب فيموتوا على الكفر
قبل أف يؤمنوا فيصّبكا إذل النار كإذا كاف األمر كذلك كجب على العاقل ا٤ببادرة إذل التفكر كاالعتبار كالنظر ا٤بؤدم إذل الفوز
ابلنعيم ا٤بقيم .
التخوؼ من ذلك .
 وقاؿ ابن عا ور  :كمعُب النظر يف توقع اقَباب األجل ،
ي
ِ
( فَبِأ ِ ِ ٍ
فبأم حديث بعد ىذا
ّ
َي َحديث بَػ ْع َدهُ يُػ ْؤمنُو َف ) الضمّب يرجع إذل ما تق ٌدـ من التفكر كالنظر يف األمور ا٤بذكورة  ،أم ٌ
ا٢بديث ا٤بتقدـ بيانو يؤمنوف؟ كيف ىذا االستفهاـ من التقريع كالتوبيخ ما ال يقادر قدره ؛ كقيل الضمّب للقرآف ،كقيل حملمد ، 
كقيل لؤلجل ا٤بذكور قبلو.
ِ
ضلِ ِل َّ
ي لَوُ ) يقوؿ تعاذل :من يكتًب عليو الضبللة فإنو ال يهديو أحد ،كلو نظر لنفسو فيما نظر ،فإنو ال ٯبزم
( َمن يُ ْ
اَّللُ فَالَ َىاد َ
ً
اّللً ىشيػئا ) قاؿ تعاذل ( قي ًل انٍظيركا ما ىذا ًيف َّ ً
اّلل فًٍتػنىػتىو فىػلىن ٛبىٍلً ى ً
األر ً
ت
ك لىوي م ىن َّ ٍ ن
اآلاي ي
الس ىم ىاكات ىك ٍ
عنو شيئان ( ىكىم ٍن ييًرد َّي ي ٍ
ض ىكىما تيػ ٍغ ًِب ى
ي ى
ىكالنُّ يذ ير ىع ٍن قىػ ٍووـ ال يػي ٍؤًمنيو ىف ) .
( َويَ َذ ُرُى ْم ِِف طُغْيَاِنِِ ْم يَػ ْع َم ُهو َف ) أم  :يَبكهم يف ضبللتهم يَبددكف.
الفوائد :
ُ -ا٢بث على النظر كالتأمل كالتفكر يف خلق هللا تعاذل .
ِ -أف كل شيء يف الكوف يدؿ على أف هللا ىو الواحد ا٤بستحق للعبادة .
ّ -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 ؟
الساع ِة أ ََّاي َف مرساىا قُل إِ َّظلَا ِعل ِ
ِ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض َال
يها لَِوقْتِ َها إَِّال ُى َو ثَػ ُقلَ ْ
( يَ ْسأَلُونَ َ
ك َع ِن َّ َ
ْم َها ع ْن َد َرِّّب َال ُغلَلّ َ
ت ِِف َّ َ َ
ُ
ُْ َ َ ْ
ك ح ِف ّّي ع ْنػها قُل إِ َّظلَا ِعلْمها ِع ْن َد َِّ
اَّلل َولَ ِك َّن أَ ْكثَػ َر الن ِ
َّاس َال يَػ ْعلَ ُمو َف (. ) )ٔٛٚ
ََتْتِي ُك ْم إَِّال بَػ ْغتَةً يَ ْسأَلُونَ َ
َُ
ك َكأَنَّ َ َ َ َ ْ
[ األعراؼ . ] ُٖٕ :
-----------اع ًة ) قيل :نزلت يف قريش .كقيل :يف نفر من اليهود .كاألكؿ
ك َع ِن َّ
َّاس ىع ًن َّ
( يَ ْسأَلُونَ َ
الس َ
اع ِة ) كما قاؿ تعاذل ( يى ٍسأىلي ى
الس ى
ك الن ي
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استبعادا لوقوعها ،كتكذيبنا بوجودىا؛ كما قاؿ تعاذل ( ىكيىػ يقوليو ىف ىم ىٌب ىى ىذا
أشبو؛ ألف اآلية مكية ،ككانوا يسألوف عن كقت الساعة،
ن
ً ً َّ ً
ً ً َّ ً
الٍوعد إً ٍف يكٍنػتم ً ً
ا٢بى ُّق أىال إً َّف
ين ىآمنيوا يم ٍش ًف يقو ىف ًمٍنػ ىها ىكيىػ ٍعلى يمو ىف أىنػ ىَّها ٍ
ىٍي
صادق ى
يٍ ى
ين ال يػي ٍؤمنيو ىف هبىا ىكالذ ى
ْب )  ،كقاؿ تعاذل ( يى ٍستىػ ٍعج يل هبىا الذ ى
و
ً
َّ ً
الس ً
ض و
بلؿ بىعًيد ) .
اعة لىفي ى
ين ٲبيى يارك ىف ًيف َّ ى
الذ ى
اىا ) أم  :مٌب زماهنا .
( أ ََّاي َف ُم ْر َس َ
( قُل إِ َّظلَا ِعل ِ
ِ
يها لَِوقْتِ َها إَِّال ُى َو ) أمر تعاذل نبيو  إذا سئل عن كقت الساعة ،أف ييرَّد علمها إذل هللا تعاذل؛
ْم َها ع ْن َد َرِّّب َال ُغلَلّ َ
ُ
ْ
فإنو ىو الذم ٯبليها لوقتها ،أم :يعلم جلية أمرىا ،كمٌب يكوف على التحديد[ ،أم] ( ال يعلم ذلك أحد إال ىو تعاذل؛
ض ) قاؿ قتادة ( ثىػ يقلىت ًيف َّ ً
السماو ِ
األر ً
ات َو ْاأل َْر ِ
ض ) قاؿ :ثقل علمها على أىل السماكات كاألرض
( ثَػ ُقلَ ْ
ٍ
ت ِِف َّ َ َ
الس ىم ىاكات ىك ٍ

أهنم ال يعلموف.
( َال ََتْتِي ُك ْم إَِّال بَػغْتَةً ) أم  :فجأة .
ك َح ِف ّّي َع ْنػ َها ) كأنك عادل هبا  ،كقد أخفى هللا علمها على خلقو .
ك َكأَنَّ َ
( يَ ْسأَلُونَ َ
قُل إِ َّظلَا ِعلْمها ِع ْن َد َِّ
اَّلل ) أم ال يعلم كقتها إال هللا ألهنا من األمور الغيبية الٍب استأثر هبا عبلـ الغيوب .
َُ
ْ
( ولكن أكثر الناس ال يعلموف ) أم ال يعلموف السبب الذم ألجلو أخفيت ! قاؿ اإلماـ الفخر  :كا٢بكمة يف اخفاء الساعة
عن العباد  ،أهنم إذا دل يعلموا مٌب تكوف  ،كانوا على حذر منها  ،فيكوف ذلك أدعى إذل الطاعة  ،كأزجر عن ا٤بعصية .

 مباحث الساعة :

أوالً ٠ :بيت القيامة ابلساعة لوقوعها بغتة  ،أك ألف حساب ا٣بلق يقضي فيها يف ساعة كاحدة فسمي ابلساعة ٥بذا السبب أك
ألهنا على طو٥با كساعة كاحدة عند ا٣بلق.
اثنياً  :كالساعة تطلق على ثبلثة معاف :

الساعة الصغرى  :كىي موت اإلنساف  ،فمن مات فقد قامت قيامتو  ،لدخولو يف عادل اآلخرة .

والساعة الوسطى  :كىي موت أىل القرف الواحد  ،كيؤيد ذلك ما ركتو عائشة قالت ( كاف األعراب إذا قدموا على رسوؿ هللا
 سألوه عن الساعة  :مٌب الساعة ؟ فنظر إذل أحدث إنساف منهم  ،فقاؿ  :إف يعش ىذا دل يدركو ا٥برـ  ،قامت عليكم
ساعتكم ) ركاه مسلم  .أم  :موهتم  ،كا٤براد ساعة ا٤بخاطبْب .
والساعة الكربى  :كىي بعث الناس من قبورىم للحساب كا١بزاء .

ك
ك ىع ًن َّ
اع ًة ) ككقولو تعاذل (يى ٍسأىلي ى
اثلثاً  :كإذا أطلقت الساعة يف القرآف  ،فا٤براد هبا القيامة الكربل كقولو تعاذل (يى ٍسأىلونى ى
الس ى
الساع ًة ) ككقولو تعاذل ( اقٍػتىػرب ً
اعةي ىكانٍ ىش َّق الٍ ىق ىمير ) .
ت َّ
الس ى
َّاس ىع ًن َّ ى
ىى
الن ي
رابعاً  :ال يعلم مٌب قياـ الساعة إال هللا .
قاؿ تعاذل ( قي ٍل إًَّ٭بىا ًعٍل يم ىها ًعٍن ىد ىرًٌيب ) أم ال يعلم الوقت الذم فيو ٰبصل قياـ القيامة إال هللا سبحانو .
ندهي ًعٍل يم الساعة ) .
كقاؿ تعاؿ ( إً َّف هللا ًع ى
ً
ً
ب فً ىيها ) .
كقاؿ تعاذل ( إ َّف الساعة ءاتيىةه الى ىريٍ ى
ً
يخ ًف ىيها ) .
اد أ ٍ
كقاؿ تعاذل ( إً َّف الساعة ءاتيىةه أى ىك ي
ك٤با سأؿ جربيل رسوؿ هللا  كقاؿ  :مٌب الساعة فقاؿ  " : ليس ا٤بسؤكؿ عنها أبعلم من السائل .
خامساً  :لكن ىي قريبة :
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و
قاؿ تعاذل ( اقٍػتىػرب لًلن ً ً
ضو ىف ) .
َّاس ح ىسابػي يه ٍم ىكيى ٍم ًيف ىغ ٍفلىة يم ٍع ًر ي
ىى
ً
اعةي ىكانٍ ىش َّق الٍ ىق ىمير ) .
كقاؿ تعاذل ( اقٍػتىػىربىت َّ
الس ى

سادساً  :السبب يف إخفائها :

قاؿ احملققوف  :كالسبب يف إخفاء الساعة عن العباد ؟ أهنم إذا دل يعلموا مٌب تكوف  ،كانوا على حذر منها  ،فيكوف ذلك أدعى
إذل الطاعة  ،كأزجر عن ا٤بعصية .

سابعاً  :أف للساعة عبلمات تدؿ على قرهبا .
كعبلمات الساعة تنقسم إذل قسمْب :

أ راط صغرى .
كىي الٍب تتقدـ الساعة أبزماف متطاكلة  ،كتكوف من نوع ا٤بعتاد  ،كقبض العلم  ،كظهور ا١بهل  ،كشرب ا٣بمر  ،كالتطاكؿ يف
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 .
ّ -أف أم حديث يدؿ على ٙبديد موعد الساعة ال يصح .
ْ -أف الرسوؿ  ال يعلم الغيب .
ك لِنَػ ْف ِسي نَػ ْف ًعا َوَال َ ِ
اء َّ
ت ِم َن ْ
السوءُ إِ ْف أ َََّ إَِّال
ِن ُّ
اخلَ ِْري َوَما َم َّ
ب َال ْستَ ْكثَػ ْر ُ
( قُ ْل َال أ َْملِ ُ
اَّللُ َولَ ْو ُك ْن ُ
ت أَ ْعلَ ُم الْغَْي َ
ض ِّرا إ َّال َما َ َ
سِ َ
ِ
ِ
ري لَِق ْوٍـ يُػ ْؤِمنُو َف (. ) )ٔٛٛ
نَذ ٌير َوبَش ٌ
[ األعراؼ . ] ُٖٖ :
----------ك لِنَػ ْف ِسي نَػ ْف ًعا َوَال َ ِ
اء َّ
يفوض األمور إليو ،كأف ٱبرب عن نفسو أنو ال يعلم
( قُ ْل َال أ َْملِ ُ
ض ِّرا إ َّال َما َ َ
اَّللُ ) أمره هللا تعاذل أف ٌ
ً
الغيب ،كال اطبلع لو على شيء من ذلك إال ٗبا أطلعو هللا عليو ،كما قاؿ تعاذل ( ىع ًادل الٍغىٍي ً
ىح ندا  .إًال
ب فىبل ييظٍ ًهير ىعلىى ىغٍيبًو أ ى
ي
ًً
ك ًمن بػ ً ً ً
ضى ًمن رس و
ص ندا ) .
وؿ فىًإنَّوي يى ٍسلي ي ٍ ى ٍ
ْب يى ىديٍو ىكم ٍن ىخٍلفو ىر ى
ىم ًن ٍارتى ى ٍ ى ي
 قاؿ ابن اجلوزي  :كيف ا٤براد ابلنفع كالضر قوالف.
عاـ يف ٝبيع ما ينفع كيضر  ،قالو ا١بمهور.
أحدعلا  :أنو ٌ

والثاين  :أف النفع  :ا٥بدل  ،كالضَّر  :الضبللة  ،قالو ابن جريج.
 قاؿ ابن عا ور  :كخص ىذا ا٤بقوؿ ابإلخبار عن حاؿ الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ ٫بو معرفة الغيب ليقلع من عقوؿ
توىم مبلزمة معرفة الغيب لصفة النبوة  ،إعبلانن للمشركْب ابلتزاـ أنو ال يىعلم الغيب  ،كأف ذلك ليس بطاعن يف نبوتو
ا٤بشركْب ى
يستيئسوا من ٙبديو بذلك  ،كإعبلمان للمسلمْب ابلتمييز بْب ما تقتضيو النبوة كما ال تقتضيو  ،كلذلك نفى عن نفسو
حٌب ٍ
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معرفة أحوالو ا٤بغيٌبة  ،فضبلن على معرفة ا٤بغيبات من أحواؿ غّبه إالٌ ما شاء هللا.
ت ِم َن ْ
اخلَ ِْري ) اختلفوا يف ا٤براد من ىذا ا٣بّب.
ب َال ْستَ ْكثَػ ْر ُ
( َولَ ْو ُك ْن ُ
ت أَ ْعلَ ُم الْغَْي َ
 قاؿ القرطيب  :ا٤بعُب لو كنت أعلم ما يريد هللا عز كجل مِب من قبل أف ًٌ
يعرفنًيو لفعلتو.
كقيل  :لو كنت أعلم مٌب يكوف رل النصر يف ا٢برب لقاتلت فلم أغلب.
كقاؿ ابن عباس  :لو كنت أعلم سنة ا١بدب ٥بيأت ٥با يف زمن ا٣بصب ما ً
يكفيِب.
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 يجريج.
يسأؿ عنو.
ت عن كل ما أ ي
ألجٍب ي
كقيل  :ا٤بعُب لو كنت أعلم الغيب ى
ككلو مراد  ،كهللا أعلم.

ا٣بىًٍّب ) قاؿ:
ت ًم ىن ٍ
الستى ٍكثىػٍر ي
 قاؿ ابن كثري  :قاؿ عبد الرزاؽ ،عن الثورم ،عن منصور ،عن ٦باىد ( ىكلىٍو يكٍن ي
ب ٍ
ت أ ٍىعلى يم الٍغىٍي ى

لو كنت أعلم مٌب أموت ،لعملت عمبل صا٢بان  ،كفيو نظر؛ ألف عمل رسوؿ هللا  كاف ىدٲبة .كيف ركاية :كاف إذا عمل
عمبل أثبتو  ،فجميع عملو كاف على منواؿ كاحد ،كأنو ينظر إذل هللا ،عز كجل ،يف ٝبيع أحوالو ،اللهم إال أف يكوف ا٤بر ياد أف
يرشد غّبه إذل االستعداد لذلك ،كهللا أعلم.

 قاؿ ابن عطية  ... :كأخرب أنو لو كاف يعلم الغيب لعمل ٕبسب ما أييت كألستعد لكل شيء استعداد من يعلم قدر ما
يستعد لو  ،كىذا لفظ عاـ يف كل شيء  ،كقد خصص الناس ىذا فقاؿ ابن جريج ك٦باىد  " :لو كنت أعلم أجلي
الستكثرت من العمل الصاحل " .كقالت فرقة  :أكقات النصر لتوخيتها  ،كحكى مكي عن ابن عباس أف معُب لو كنت أعلم
السنة اجملدبة ألعددت ٥با من ا٤بخصبة.
قاؿ القاضي أبو دمحم  :كألفاظ اآلية تعم ىذا كغّبه  ،كقولو ( كما مسِب ) ٰبتمل كجهْب كبكليهما قيل  ،أحدٮبا أف ( ما )
معطوفة على قولو  ( :الستكثرت ) أم ك٤با مسِب السوء  ،كالثاين أف يكوف الكبلـ مقطوعان ُت يف قولو ( الستكثرت من ا٣بّب )
كابتدأ ٱبرب بنفي السوء عنو كىو ا١بنوف الذم رموه بو .
مسِب السوء ) فيو أربعة اقواؿ:
 قاؿ ابن اجلوزي  :قولو تعاذل ( كما ى
أحدىا  :أنو الفقر  ،قالو ابن عباس.

والثاين  :أنو كل ما يسوء  ،قالو ابن زيد.
والثالث  :ا١بنوف  ،قالو ا٢بسن.

والرابع  :التكذيب  ،قالو الزجاج.

فعلى قوؿ ا٢بسن  ،يكوف ىذا الكبلـ مبتدأ  ،كا٤بعُب  :كما يب من جنوف إ٭با أان نذير  ،كعلى ابقي األقواؿ يكوف متعلقان ٗبا قبلو.
ً
ِب السوء) ىذا استئناؼ كبلـ  ،أم ليس يب جنوف ؛ ألهنم نسبوه إذل ا١بنوف.
 قاؿ القرطيب  :قولو تعاذل ( ىكىما ىم َّس ى
كقيل  :ىو متصل  ،كا٤بعُب لو علمت الغيب ٤با مسِب سوء ً
ك٢بذرت .
ي
ه
ٌ
( إِ ْف أ َََّ إَِّال نَ ِذ ٌير َوبَ ِشريٌ لَِق ْوٍـ يُػ ْؤِمنُو َف ) ىذا مهمة الرسل  ،يبشركف من أطاع هللا كاتبع رضوانو اب٣بّبات  ،كينذركف من خالف
أمره ككذب رسلو ابلعقاب كالعذاب .
 كالتبشّب  :اإلخبار ٗبا يسر  ،كاإلنذار  :اإلعبلـ ا٤بقركف ابلتخويف .
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قاؿ تعاذل (كما نػيرًسل الٍمرسلً ًَّ ً
ًً
ين ) .
ىى ٍ ي يٍ ى ى
ين ىكيمنذر ى
ْب إال يمبى ٌش ًر ى
ً
ًً
ين لًئىبلَّ يى يكو ىف لًلن ً
الر يس ًل ) .
اّللً يح َّجةه بىػ ٍع ىد ُّ
َّاس ىعلىى ٌ
ين ىكيمنذر ى
كقاؿ تعاذل ( ُّر يسبلن ُّمبى ٌش ًر ى
كقاؿ تعاذل (كما نػيرًسل الٍمرسلً ً ً
ًً
ؼ ىعلىٍي ًه ٍم ىكالى يى ٍم ىٍٰبىزنيو ىف ) .
ىصػلى ىح فىبلى ىخ ٍو ه
ىى ٍ ي يٍ ى ى
ين فى ىم ٍن ىآم ىن ىكأ ٍ
ين ىكيمنذر ى
ْب إالَّ يمبى ٌش ًر ى
ً
اؾ ش ً
ً
اىدان ىكيمبى ٌشران ىكنىذيران ) .
كقاؿ تعاذل (إً َّان أ ٍىر ىسٍلنى ى ى

 قاؿ ابن عا ور  :كإ٭با قدـ كصف النذير على كصف البشّب  ،ىنا  :ألف ا٤بقاـ خطاب ا٤بكذبْب ا٤بشركْب  ،فالنذارة أعلق
هبم من البشارة.
الفوائد :
ُ -أف الرسوؿ  ال يعلم الغيب .
ِ -أنو ال ٲبلك النفع كالضر إال هللا .
ّ -أف كظيفة الرسل التبشّب كاإلنذار .
ْ -أف ا٥بداية بيد هللا .
سوِ
ِ
َّ ِ
اح َدةٍ َو َج َع َل ِم ْنػ َها َزْو َج َها لِيَ ْس ُك َن إِلَْيػ َها فَػلَ َّما تَػغَ َّ
ت بِ ِو فَػلَ َّما
ت ٓتَْ ًال َخ ِفي ًفا فَ َم َّر ْ
اىا َٓتَلَ ْ
شَ
( ُى َو الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَػ ْف ٍ َ
ِ
آَ ُعلَا ِ
احلا لَنَ ُكونَ َّن ِمن َّ ِ
اَّلل ربَّػهما لَئِن َآتَػيػتَػنَا ِ
آَ ُعلَا
أَثْػ َقلَ ْ
يما َ
ين ( )ٜٔٛفَػلَ َّما َ
َ
ت َد َع َوا ََّ َ ُ َ ْ ْ َ
ص ً
صاحلاً َج َعالَ لَوُ ُ َرَكاء ف َ
الشاك ِر َ
َ
فَػتَػ َع َاىل َّ
اَّللُ َع َّما يُ ْش ِرُكو َف (ٓ) )ٜٔ
[ األعراؼ . ] َُٗ – ُٖٗ :
----------------سوِ
ِ
َّ ِ
اح َدةٍ ) كىي آدـ . 
( ُى َو الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَػ ْف ٍ َ
( َو َج َع َل ِم ْنػ َها َزْو َج َها ) كىي حواء .
( لِيَ ْس ُك َن إِلَْيػ َها ) أم :إذل تلك الزكج الٍب يخلقت منو كىي حواء؛ ألف الرجل يسكن إذل امرأتو كيطمئن إليها ،كىذا السكوف
كالطمأنينة كاأللفة الٍب كانت من الرجل األكؿ للمرأة األكذل جعلو هللا يسنة كونية قدرية يف ذريتهما كما أييت يف سورة الركـ يف قولو
ً
ً
( كًمن ًً
اجا لًٌتى ٍس يكنيوا إًلىٍيػ ىها ىك ىج ىع ىل بىػٍيػنى يكم َّم ىوَّد نة ىكىر ٍٞبىةن ) .
آايتو أى ٍف ىخلى ىق لى يكم ٌم ٍن أىن يفس يك ٍم أ ٍىزىك ن
ى ٍ ى
( فَػلَ َّما تَػغَ َّ
اىا ) أم  :جامعها .
شَ
ت ) من ذلك ا١بماع .
( َٓتَلَ ْ
( ٓتَْ ًال َخ ِفي ًفا ) إ٭با كصف ا٢بمل أبنو خفيف ألف ا٤برأة يف أكؿ ىحبىلها ما داـ ىحبىلها نطفة فىػ ىعلى ىقة فمضغة يكوف خفي نفا كأهنا ليس
يف بطنها شيء ،تذىب ك٘بيء كال ٘بد ثقبلن لو إذل حوارل ٟبسة أشهر ،فبعد ستة أشهر يعظم ا١بنْب يف بطنها كتيثقل ،كتكوف
ت ٞبىٍبلن ىخ ًفي نفا ) .
ا٢بركة ثقيلة عليها لعظم ا١بنْب يف بطنها؛ كلذا قاؿ ( ىٞبىلى ٍ
ت بِ ِو ) ا٤بركر ابلشيء ٘باكزه من غّب تعب كال إعياء ،كا٤بعُب٘ :باكزت ىذا ا٢بمل ا٣بفيف من غّب تعب كال إعياء.
( فَ َم َّر ْ
ت ) أم  :صارت ذات ثقل ٕبملها
( فَػلَ َّما أَثْػ َقلَ ْ
( َد َع َوا َّ
اَّللَ َربَّػ ُه َما ) ٨بلصْب هلل تعاذل .
( لَئِن َآتَػيػتَػنَا ص ِ
احلًا ) أم  :صاحل ا٣بلقة  ،اتـ ا٣بلقة ليس بناقص .
ْ ْ َ
كقيل  :أهنما أرادا غبلمان  ،كقيل  :خشيا أف يكوف ا٤بولود هبيمة
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( لَنَ ُكونَ َّن ِمن َّ ِ
ين ) على ىذه النعمة .
الشاك ِر َ
َ
ِ
ِ
آَ ُعلَا) يف ىذه اآلية الكرٲبة من سورة األعراؼ كجهاف معركفاف من التفسّب للعلماء:
يما َ
(فَػلَ َّما َ
آَ ُعلَا َ
صاحلاً َج َعالَ لَوُ ُ َرَكاء ف َ
أحدٮبا  :جاءت بو أحاديث كآَثر ،كالتحقيق أهنا ال يثبت شيء من تلك األحاديث كاآلَثر ،كإف صحح بعض العلماء
دؿ عليو القرآف أرجح من غّبه.
دؿ عليو القرآف ،كما ٌ
بعضها .كالثاين ٌ

القوؿ األوؿ  :أف قولو ( فلما آاتٮبا ) الضمّب يعود على ا١بنس  ،أم الذكر كاألنثى  ،كىذا ما اختاره ابن القيم كابن كثّب .

كيكوف معُب اآلية :
ٱبرب هللا سبحانو كتعاذل أنو خلق الناس من أصل كاحد كشخص كاحد ،كأنو خلق منو زكجو ليسكن إليها ،كيطمئن إذل عشرهتا،
كأنو خلق فيهما حب ا١بماع كأابحو ٥بما  ،كذلك ليكمل ٥بما االستقرار  ،كيستمر نسلهما  ،فلما ٞبلت كحاف كقت الوالدة ،
سأال رهبما أف يرزقهما بشران سواين  ،لتقر بو أعينهما  ،كتزيل كحشتهما  ،فلما استجاب هللا دعوهتما كأعطاٮبا ما سأال ٠ ،بياه
عبد ا٢بارث  ،فأشركوا مع هللا غّبه  ،فتعاذل هللا عما يشركوف .
القوؿ الثاين  :أف الضمّب يف قولو ( آاتٮبا ) عائد على آدـ كحواء  .كيكوف معُب اآلية :

ٱبرب تعاذل عن مبدأ ا١بنس اإلنساين  ،كما فيو هلل من عجائب القدرة  ،فأكجد ىذا ا١بنس على كثرتو كاختبلؼ أنواعو من نفس
كاحدة  ،كىو آدـ  ، كجعل منها زكجها ليسكن إليها  ،فلما تغشاىا ػ أم كطئها ػ كٞبلت ٞببلن خفيفان كذلك ا٢بمل ال ٘بد
ا٤برأة لو أ٤بان ( فمرت بو )أم ٘باكزت ى ػػذا ا٢بمل ا٣بفيف من غّب تعب كال إعياء ( فلما أثقلت ) أم صارت ذات ثقل ٕبملها ،
( دعوا هللا رهبما ) أم آدـ كحواء عليهما السبلـ دعوا هللا ( لئن آتيتنا صا٢بان ) بشران سواين ( لنكونن من الشاكرين ) أم لنشكرؾ
على ذلك ( فلما آاتٮبا صا٢بان جعبل لو شركاء ) أم هلل شركاء فيما آاتٮبا  ،أم دل يقوما بشكر ذلك على الوجو ا٤برضي كما
كعدا بذلك  ،أم جعبل رل فيو شركاء فيما أعطيتهما من الولد الصاحل كالبشر السوم  ،أبف ٠بياه عبد ا٢بارث  ،فإف من ٛباـ
الشكر أف ال يعبٌد االسم إال هلل .
كقد جاء  :أف إبليس -لعنو هللا٤ -با عظيم ا١بنْب يف بطن حواء جاءىا كقاؿ ٥با :إنو إذا خرج قد يشق بطنك ،كقد يكوف هبيمة،
سواي؟ كىو أف تسميو عبد ا٢بارث .كيزعموف أف ا٢بارث من أ٠باء
بشرا ِّ
فهل أدلك على شيء إف فعلتو خرج منك بسبلـ ،كخرج ن
الشيطاف ،كأهنا ٠بتو عبد ا٢بارث ،كأهنا جعلت هلل شرنكا حيث نسبت ذلك الولد الصاحل الذم أعطاىا هللا نسبت عبوديتو
للشيطاف ،ىذا ا٤بعُب جاء عن بعض الصحابة  ،كجاء يف بعض األحاديث ا٤برفوعة ،كصحح ا٢باكم بعضها كغّبه .
كرجح ىذا القوؿ ػ أف القصة يف آدـ كحواء  ،كثّب من السلف .
كقالوا  :ىذا إشراؾ طاعة ال إشراؾ عبادة  ،لكوهنما أطاعاه يف التسمية بعبد ا٢بارث  ،ال أهنما عبداه .
كقد ضعف ىذا القوؿ ٝباعة من العلماء منهم ابن كثّب كرجح القوؿ األكؿ .
اّللي ىع َّما يي ٍش ًريكو ىف) مث قاؿ
اذل َّ
قاؿ الشنقيطي  :كالدليل على أنو أطلق آدـ كحواء كأراد ذريتهما من القرآف أنو قاؿ بعده (فىػتىػ ىع ى
(أىيي ٍش ًريكو ىف) بصيغة ا١بمع ( ىما الى ٱبىٍلي يق ىشٍيػئنا ىكيى ٍم ٱبيٍلى يقو ىف) مث ذكر عبلمات األصناـ الٍب ييشرؾ هبا أكالدىم كما ىو كاضح.
جاء عن ا٢بسن -رٞبو هللا -قاؿ :إف ا٤براد ابآلية غّب آدـ كحواء ،كإف ا٤براد هبا ا٤بشركوف من بِب آدـ كما ذكر ذلك ابن كثّب
رٞبو هللا يف "تفسّبه" كقاؿ  :أما ٫بن؛ فعلى مذىب ا٢بسن البصرم رٞبو هللا يف ىذا ،كأنو ليس ا٤براد من ىذا السياؽ آدـ كحواء،
كإ٭با ا٤براد من ذلك ا٤بشركوف من ذريتو .
قاؿ ابن عثيمْب  :كىذه القصة ابطلة من كجوه :
الوجو األوؿ  :أنو ليس يف ذلك خرب صحيح عن النيب  كىذا من األخبار الٍب ال تتلقى إال ابلوحي ،كقد قاؿ ابن حزـ عن
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ىذه القصة :إهنا ركاية خرافة مكذكبة موضوعة.
الوجو الثاين  :أنو لو كانت ىذه القصة يف آدـ كحواء؛ لكاف حا٥بما إما أف يتواب من الشرؾ أك ٲبوات عليو ،فإف قلنا :ماات عليو؛
كاف ذلك أعظم من قوؿ بعض الزاندقة:
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.
الوجو الثالث  :أف األنبياء معصوموف من الشرؾ ابتفاؽ العلماء.

الوجو الرابع  :أنو ثبت يف حديث الشفاعة أف الناس أيتوف إذل آدـ يطلبوف منو الشفاعة ،فيعتذر أبكلو من الشجرة كىو معصية،
كلو كقع منو الشرؾ؛ لكاف اعتذاره بو أقول كأكذل كأحرل.

الوجو اخلامس  :أف يف ىذه القصة أف الشيطاف جاء إليهما كقاؿ" :أان صاحبكما الذم أخرجتكما من ا١بنة" ،كىذا ال يقولو
من يريد اإلغواء ،كإ٭با أييت بشيء يقرب قبوؿ قولو ،فإذا قاؿ" :أان صاحبكما الذم أخرجكما من ا١بنة" ،فسيعلماف علم اليقْب
أنو عدك ٥بما ،فبل يقببلف منو صرفا كال عدال.
الوجو السادس  :أف يف قولو يف ىذه القصة" :ألجعلن لو قرين أيل" :إما أف يصدقا أف ذلك ٩بكن يف حقو؛ فهذا شرؾ يف
الربوبية؛ ألنو ال يقدر على ذلك إال هللا ،أك ال يصدقا؛ فبل ٲبكن أف يقببل قولو كٮبا يعلماف أف ذلك غّب ٩بكن يف حقو.
اّللي ىع َّما يي ٍش ًريكوف ) بضمّب ا١بمع ،كلو كاف آدـ كحواء؛ لقاؿ :عما يشركاف.
اذل َّ
الوجو السابع  :قولو تعاذل ( فىػتىػ ىع ى

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
األحواؿ ،كاألنبياء منزىوف عن الشرؾ ،مربءكف منو ابتفاؽ أىل العلم  ،كعلى ىذا؛ فيكوف تفسّب اآلية كما أسلفنا أهنا عائدة إذل
بِب آدـ الذين أشركوا شركان حقيقيان  ،فإف منهم مشركان  ،كمنهم موحدان .

الفوائد :

ُ -أف تعبيد األ٠باء لغّب هللا شرؾ يف الطاعة .
ِ-قاؿ الشيخ ابن عثيمْب  :إف معاىدة اإلنساف ربو أف يفعل العبادة مقابل تفضل هللا عليو ابلنعمة الغالب أنو ال يفي هبا؛ ففي
ص َّدقى َّن كلىنى يكونى َّن ًمن َّ ًً
آات ىان ًمن فى ٍ ً ً
سورة التوبة قاؿ تعاذل ( كًمٍنػهم من عاى ىد َّ ً
ضلً ًو ىًٖبليوا بًًو
آات يى ٍم ًم ٍن فى ٍ
ْب فىػلى َّما ى
الصا٢ب ى
ى يٍ ى ٍ ى ى
اّللى لىئ ٍن ى ٍ
ى
ضلو لىنى َّ ى
آات يٮبا ص ً
كتىػولَّوا كىم مع ًرضو ىف)  ،كيف ىذه اآلية قاؿ تعاذل ( لىئًن آتىػيػتػنا ً
ً
ً
ا٢بان ىج ىعبل لىوي يشىرىكاءى )
ى ى ٍ ىيٍ يٍ ي
ين فىػلى َّما ى ى ى
ٍ ٍ ىى ى
صا٢بان لىنى يكونى َّن م ىن الشَّاك ًر ى
فكاان من ا٤بشركْب ال من الشاكرين ،كهبذا نعرؼ ا٢بكمة من هني النيب  عن النذر؛ ألف النذر معاىدة مع هللا عز كجل ،ك٥بذا
هنى النيب  عن النذر ،كقاؿ ( إنو ال أييت ٖبّب ،كإ٭با يستخرج بو من البخيل ) .
اّللي ىع َّما
اذل َّ
ّ -يف قولو ( فلما آاتٮبا ) نقد الذع؛ أف ٯبعبل يف ىذا الولد شريكان مع هللا ،مع أف هللا ىو ا٤بتفضل بو ،مث قاؿ ( فىػتىػ ىع ى
يي ٍش ًريكو ىف ) أم :ترفع كتقدس عما يشركوف بو من ىذه األصناـ كغّبىا.
ْ -أف ىبة هللا لئلنساف مولودان سليمان نعمة هللا تستحق الشكر .
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ِ
وى ْم إِ َىل
يعو َف َذلُ ْم نَ ْ
نص ُرو َف (َٕ )ٜٔوإِف تَ ْد ُع ُ
س ُه ْم يَ ُ
( أَيُ ْش ِرُكو َف َما الَ ؼلَْلُ ُق َ ْيئاً َو ُى ْم ؼلُْلَ ُقو َف (َٔ )ٜٔوالَ يَ ْستَط ُ
ص ًرا َوالَ أَن ُف َ
وف َِّ ِ
وىم أ َْـ أَنتُم ص ِامتُو َف (ٖ )ٜٔإِ َّف الَّ ِذين تَ ْد ُعو َف ِمن ُد ِ
ِ
وى ْم
اَّلل عبَا ٌد أ َْمثَالُ ُك ْم فَا ْد ُع ُ
ْ َ
ا ْذلَُدى الَ يَػتَّب ُعوُك ْم َس َواء َعلَْي ُك ْم أ ََد َع ْوِتُُ ُ ْ
َ
فَػلْيستَ َِبيبواْ لَ ُكم إِف ُكنتُم ِ ِ
ني يػ ْب ِ
شو َف ِهبا أ َْـ َذلُم أَيْ ٍد يػ ْب ِط ُ ِ
ص ُرو َف ِهبَا أ َْـ َذلُ ْم
صادق َ
ني (ٗ )ٜٔأَ َذلُ ْم أ َْر ُج ٌل ؽلَْ ُ َ
ْ َ
َْ ُ
شو َف هبَا أ َْـ َذلُ ْم أَ ْع ٌُ ُ
َ
ْ
ْ
ِ
ِ
وف (٘ )ٜٔإِ َّف ولِيِي َّ ِ
نَّر ِ
ِ ِ
ِ
ني
اب َو ُى َو يَػتَػ َو َّىل َّ
الصاحلِِ َ
اَّللُ الَّذي نَػ َّز َؿ الْكتَ َ
آذَا ٌف يَ ْس َم ُعو َف هبَا قُ ِل ا ْد ُعواْ ُ َرَكاء ُك ْم ُُثَّ كي ُدوف فَالَ تُ ُ
َ َّ
ِ
ِ
ِِ
َّ ِ
وى ْم إِ َىل ا ْذلَُدى الَ يَ ْس َم ُعواْ
يعو َف نَ ْ
ص ُرو َف (َ )ٜٔٚوإِف تَ ْد ُع ُ
س ُه ْم يَػ ْن ُ
ين تَ ْد ُعو َف من ُدونو الَ يَ ْستَط ُ
(َ )ٜٔٙوالذ َ
ص َرُك ْم َوآل أَن ُف َ
ك و ُىم الَ يػ ْب ِ
ص ُرو َف (. ) )ٜٔٛ
َوتَػ َر ُ
اى ْم يَنَُُّرو َف إِلَْي َ َ ْ ُ
[ األعراؼ . ] ُٖٗ – ُُٗ :
----------------( أَيُ ْش ِرُكو َف َما الَ ؼلَْلُ ُق َ ْيئاً َو ُى ْم ؼلُْلَ ُقو َف ) أم  :أيعبدكف ما ال يقدر على أف ٱبلق شيئان ؟ كىم ٱبلقوف  ،أم كىم ٨بلوقوف يعِب

األصناـ.

يخ ،أىم :ىكيف ىٯبعليو ىف ًًَّ
ّلل ىش ًري نكا ىال ٱبىٍلي يق ىشٍيػئنا ىكىال
 قاؿ الشوكاين  :ىك ًاال ٍستً ٍف ىه ياـ ًيف( أىيي ٍش ًريكو ىف ىما ىال ٱبىٍلي يق ىشٍيئان ) لًلتَّػ ٍق ًري ًع ىكالتػ ٍَّوبً ً
ٍ ى ٍى
يػ ٍق ًدر علىى نىػ ٍف وع ى٥بم كىال دفٍ وع عٍنػهم ( كىم ٱبيٍلى يقو ىف ) أىم :كىؤىال ًء الَّ ًذين جعليوىم يشرىكاء ًمن ٍاألىصنى ًاـ أى ًك الشَّي ً
اط ً
ْب ٨بىٍليوقيو ىف،
ٍ ىىي
ى ي ى
ى ىى يٍ ى ى ى ٍ
ى
يٍ ى ى ى ي ٍ ى ي ٍ
ً
ًً ً ً
ك.
َّه ٍم ىك ىذل ى
ىكٝبىٍ يع يه ٍم ٝبىٍ ىع الٍ يع ىق ىبلء ال ٍعت ىقاد ىم ٍن ىج ىعلى يه ٍم يشىرىكاءى أىنػ ي
 قاؿ ابن كثري  :ىذا إنكار من هللا على ا٤بشركْب الذين عبدكا مع هللا غّبه ،من األنداد كاألصناـ كاألكَثف ،كىي ٨بلوقة هلل
مربوبة مصنوعة ،ال ٛبلك شيئا من األمر ،كال تضر كال تنفع ،كال تنصر كال تنتصر لعابديها ،بل ىي ٝباد ال تتحرؾ كال
تسمع كال تبصر ،كعابدكىا أكمل منها بسمعهم كبصرىم كبطشهم؛ ك٥بذا قاؿ ( :أىيي ٍش ًريكو ىف ىما ال ٱبىٍلي يق ىشٍيػئنا ىكيى ٍم ٱبيٍلى يقو ىف )
استى ًم يعوا لىوي إً َّف
اس ي
ب ىمثى هل فى ٍ
ض ًر ى
أم :أتشركوف بو من ا٤بعبودات ما ال ٱبلق شيئنا كال يستطيع ذلك ،كما قاؿ تعاذل ( ىاي أىيػُّ ىها النَّ ي
َّ ً
كف ًَّ
ً ً
الَّ ًذين تى ٍدعو ىف ًمن د ً
اجتىم يعوا لىوي كإً ٍف يى ٍسليٍبػ يهم ُّ
ب
ب ىشٍيػئنا ال يى ٍستىػٍنق يذكهي مٍنوي ى
ض يع ى
ٍ ي
ى ي
الذ ىاب ي
ى
اّلل لى ٍن ٱبىٍلي يقوا ذي ىاب ناب ىكلى ًو ٍ ى
ف الطال ي
ي
م ىع ًز هيز )  ،أخرب تعاذل أنو لو اجتمعت آ٥بتهم كلها ،ما استطاعوا خلق
اّللى ىح َّق قى ٍد ًرهً إً َّف َّ
وب * ىما قى ىد يركا َّ
اّللى لىىق ًو ّّ
ىكالٍ ىمطٍلي ي
ذاببة ،بل لو أستىلبتهم الذاببة شيئان من ىحقّب ا٤بطاعم كطارت٤ ،با استطاعوا إنقاذ ذلك منها ،فمن ىذه صفتو كحالو ،كيف
اؿ
يعبد لّبزؽ كيستنصر؟ ك٥بذا قاؿ تعاذل (ال ٱبىٍلي يقو ىف ىشٍيػئنا ىكيى ٍم ٱبيٍلى يقو ىف) أم :بل ىم ٨بلوقوف مصنوعوف كما قاؿ ا٣بليل (قى ى
اّللي ىخلى ىق يك ٍم ىكىما تىػ ٍع ىمليو ىف) .
أىتىػ ٍعبي يدك ىف ىما تىػٍن ًحتيو ىف * ىك َّ
 قاؿ الشنقيطي  :كقد جرت العادة يف القرآف يف آايت كثّبة أنو ٯبعل سبب العبادة الٍب تيستحق بو ىو ا٣بلق كاإلبراز ًم ىن
ً
عدما ىذا ىو ربكم الذم يستحق أف تعبدكه
ى
الع ىدـ إذل الوجود ،فمن يربزكم من العدـ إذل الوجود ،كيوجدكم بعد أف كنتم ن
كحده ،أما الذم ٰبتاج إذل من ٱبلقو فهو عبد مربوب فقّب مثلكم ،عليو أف يىػ ٍعبي ىد ىم ٍن ىخلى ىقو .
قاؿ تعاذل ( أىفى ىم ٍن ٱبىٍلي يق ىك ىم ٍن ال ٱبىٍلي يق أىفىبل تى ىذ َّكيرك ىف ) .
َّ ً
َّ ً
ين ًم ٍن قىػٍبلً يك ٍم لى ىعلَّ يك ٍم تىػتَّػ يقو ىف ) .
َّاس ٍاعبي يدكا ىربَّ يك يم الذم ىخلى ىق يك ٍم ىكالذ ى
كقاؿ تعاذل ( ىاي أىيػُّ ىها الن ي
َّ ً
كقاؿ تعاذل ( ىى ىذا ىخٍل يق ًَّ ً
ين ًم ٍن يدكنًًو ) .
اّلل فىأ يىركين ىما ىذا ىخلى ىق الذ ى
َّ ً
َّ ً
ين ًم ٍن قىػٍبلً يك ٍم لى ىعلَّ يك ٍم تىػتَّػ يقو ىف ) .
َّاس ٍاعبي يدكا ىربَّ يك يم الذم ىخلى ىق يك ٍم ىكالذ ى
كقاؿ تعاذل ( ىاي أىيػُّ ىها الن ي
اؿ إًبػر ًاىيم ًألىبً ً
ً
يو ىكقىػ ٍوًم ًو إًن ًَِّب بىػىراء ًٌ٩بَّا تىػ ٍعبي يدك ىف * إًَّال الَّ ًذم فىطىىرًين ) .
ككما قاؿ تعاذل عن إبراىيم  ( ىكإ ٍذ قى ى ٍ ى ي
فقولو ( إال الذم فطرين ) كدل يقل إال هللا لفائدتْب :
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األوىل  :اإلشارة إذل علة إفراد هللا ابلعبادة  ،ألنو كما أنو متفرد اب٣بلق  ،فيجب أف ينفرد ابلعبادة .
والثانية  :اإلشارة إذل بطبلف عبادة األصناـ  ،كألهنا دل تفطركم حٌب تعبدكىا  ،ففيها تعليل للتوحيد ا١بامع بْب النفي كاإلثبات .
 قاؿ بعض العلماء  :إ٭با نص هللا تعاذل على صفة ا٣بلق دكف غّبىا من الصفات  ،ألف ا٤بشركْب كانوا يعَبفوف أف هللا خالقهم
اّلل ) كقاؿ تعاذل ( كلىئًن سأىلٍتىػهم من خلىق َّ ً
ً
ض لىيىػ يقولي َّن ىخلى ىق يه َّن
الس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ى
ى ٍ ى يٍ ى ٍ ى ى
 ،كما قاؿ تعاذل ( ىكلىئ ٍن ىسأىلٍتىػ يه ٍم ىم ٍن ىخلى ىق يه ٍم لىيىػ يقولي َّن َّي
الٍ ىع ًز ييز الٍ ىعلً ييم ) .
كقيل  :ليذكرىم بذلك نعمتو عليهم .
ِ
ص ًرا ) أم :لعابديهم .
يعو َف َذلُ ْم نَ ْ
( َوالَ يَ ْستَط ُ
نص ُرو َف ) يعِب :كال ألنفسهم ينصركف ٩بن أرادىم بسوء .
س ُه ْم يَ ُ
( َوالَ أَن ُف َ
 قاؿ الشوكاين  :قولو تعاذل ( كال يست ًطيعو ىف ى٥بم ) أ ً
ً
صيرك ىف إً ٍف
ىم :ل ىم ٍن ىج ىعلى يه ٍم يشىرىكاءى نى ٍ
صران إً ٍف طىلىبىوي مٍنػ يه ٍم ىكال أىنٍػ يف ىس يه ٍم يىػٍن ي
ى ى ٍ ى ي يٍ ٍ
ً ً ً ً
ً
ًً
ص ًر ىغ ًٍّبه أ ٍىع ىجيز.
ص ًر نػى ٍفسو فىػ يه ىو ىع ٍن نى ٍ
ص ىل ىعلىٍي ًه ٍم ىش ٍيءه م ٍن ج ىهة ىغ ًٍّبى ٍم ،ىكىم ٍن ىع ىجىز ىع ٍن نى ٍ
ىح ى
 قاؿ الرازي  :يريد أف األصناـ ال تنصر من أطاعها كال تنتصر ٩بن عصاىا  ،والنصر  :ا٤بعونة على العدك  ،كا٤بعُب أف ا٤بعبود
ٯبب أف يكوف قادران على إيصاؿ النفع كدفع الضرر كىذه األصناـ ليست كذلك.
نصيرك ىف ) أم  :كال يدفعوف عن أنفسهم مكركىان فإف من أراد كسرىم دل
فكيف يليق ابلعاقل عبادهتا ؟ مث قاؿ ( ىكالى أىن يف ىس يه ٍم يى ي
يقدركا على دفعو .
ً
صران ) أم ٔ :بلب نفع  ،أك دفع ضر ( ىكالى
 قاؿ القاَسي  :قولو تعاذل ( ىكالى يى ٍستىط ييعو ىف ى٥بيٍم ) أم  :لعبدهتم إذا حزهبم أمر ( نى ٍ
نصرك ىف ) إذا اعَبهتم حادثة من ا٢بوادث  ،كما قاؿ تعاذل ( كإً ٍف يى ٍسليٍبػ يهم ُّ
ب ىشٍيئان ال يى ٍستىػٍن ًق يذكهي ًمٍنوي ) .
الذ ىاب ي
ى
ي
أىن يف ىس يه ٍم يى ي ي
غ ىعلىٍي ًه ٍم
 قاؿ ابن كثري  :كما كاف ا٣بليل يكسر أصناـ قومو كيهينيها غاية اإلىانة ،كما أخرب تعاذل عنو يف قولو ( فىػىرا ى
ضرناب ًابلٍيى ًم ً
ْب ) كقاؿ تعاذل ( فى ىج ىعلى يه ٍم يج ىذاذنا إًال ىكبً نّبا ى٥بيٍم لى ىعلَّ يه ٍم إًلىٍي ًو يىػٍرًج يعو ىف ) ككما كاف معاذ بن عمرك بن ا١بموح كمعاذ
ىٍ
بن جبل ،رضي هللا عنهما -ككاان شابْب قد أسلما ٤با قدـ رسوؿ هللا  ا٤بدينة -فكاان يعدكاف يف الليل على أصناـ ا٤بشركْب
سيدا يف
يكسراهن ا كيتلفاهنا كيتخذاهنا حطبا لؤلرامل ،ليعترب قومهما بذلك ،كيرتئوا ألنفسهم ،فكاف لعمرك بن ا١بموح -ككاف ن
ابلع ًذرة ،فيجيء عمرك بن ا١بموح
قومو -كاف لو صنم يعبده كيطيبو ،فكاان ٯبيئاف يف الليل فينكسانو على رأسو ،كيلطخانو ى
فّبل ما صنع بو فيغسلو كيطيبو كيضع عنده سيفا ،كيقوؿ لو ( انتصر ) مث يعوداف ٤بثل ذلك ،كيعود إذل صنيعو أيضا ،حٌب
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:
ك كال ىكٍلب ىً
ٝب نيعا يف قىر ٍف .
نت إً ى٥با يم ٍستىدف  ...دل تى ي
ىاتهلل لو يك ى
ي
شهيدا  كجعل جنة الفردكس مأكاه.
حسن إسبلمو ،كقتل يوـ أحد ن
مث أسلم فى ي
 وقاؿ ابن عا ور  :كا٤بعُب  :أف األصناـ ال ينصركف من يعبدكهنم إذا احتاجوا لنصرىم كال ينصركف أنفسهم إف راـ أحد

االعتداء عليها.
كالظاىر أف ٚبصيص النصر من بْب األعماؿ الٍب يتخيلوف أف تقوـ هبا األصناـ مقصود منو تنبيو ا٤بشركْب على انتفاء مقدرة
األصناـ على نفعهم  ،إذ كاف النصر أشد مرغوب ٥بم  ،ألف العرب كانوا أىل غارات كقتاؿ كتراث  ،فاالنتصار من أىم األمور
لديهم قاؿ تعاذل ( كاٚبذكا من دكف هللا آ٥بةن لعلهم ينصركف ال يستطيعوف نصرىم ) كقاؿ تعاذل ( كاٚبذكا من دكف هللا آ٥بةن ليكونوا
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العزل كال يعزل لكم ) كأف هللا أعلم
٥بم عزان كبل سيكفركف بعبادهتم )  ،قاؿ أبو سفياف يوـ أيحد ٍ
"أع يل ىبل" كقاؿ أيضان ( لنا ي
ا٤بسلمْب بذلك تعريضان ابلبشارة أبف ا٤بشركْب سييغلبوف قاؿ ( قل للذين كفركا ستغلبوف كٙبشركف إذل جهنم كبئس ا٤بهاد ) كأهنم
سيمحقوف األصناـ كال يستطيع أحد الذب عنها.
ص ِامتُو َف ) يعِب :أف ىذه األصناـ ال تسمع دعاء من
وى ْم إِ َىل ا ْذلَُدى الَ يَػتَّبِ ُعوُك ْم َس َواء َعلَْي ُك ْم أ ََد َع ْوِتُُ ُ
( َوإِف تَ ْد ُع ُ
وى ْم أ َْـ أَنتُ ْم َ
ت ًدل تىػعب يد ما ال يسمع كال يػب ً
ً
ك ىشٍيػئنا ) .
صير ىكال يػي ٍغ ًِب ىعٍن ى
دعاىا ،كسواء لديها من دعاىا كمن دحاىا ،كما قاؿ إبراىيم ( ىاي أىبى ى ٍ ي ى ى ٍ ى ي ى يٍ
وى ٍم ) أم :تدعوا ىؤالء ا٤بعبودين األكَثف الٍب تعبدكهنا من دكف هللا الٍب ال ٚبلق شيئنا
 قاؿ الشنقيطي  :قولو تعاذل ( ىكإًف تى ٍد يع ي
وى ٍم إً ىذل ا ٍ٥بيىدل ) معناىا :تدعوىم إذل طريق ا٥بدل ( الى يىػتَّبً يعويك ٍم ) ألهنم ٝباد .كمن إذا يدعي إذل ا٥بدل
كىي يٚبلق ( ىكإًف تى ٍد يع ي
ً
ف ىٍٙب يك يمو ىف
ال يتبع كيف ييطلب منو ا٥بدل؟ ( أىفى ىمن يىػ ٍه ًدم إً ىذل ٍ
ىح ُّق أىف يػيتػَّبى ىع أ َّىمن الَّ يى ًه ٌدم إًالَّ أىف يػي ٍه ىدل فى ىما لى يك ٍم ىكٍي ى
ا٢بى ًٌق أ ى
) كىؤالء إف يىدكا ال يهتدكف!!
 قاؿ اخلازف  :مث خاطب ا٤بؤمنْب فقاؿ سبحانو كتعاذل ( كإف تدعوىم إذل ا٥بدل ) يعِب كإف تدعوا أيها ا٤بؤمنوف ا٤بشركْب إذل
ا٥بدل ( ال يتبعوكم ) ألف هللا سبحانو كتعاذل حكم عليهم ابلضبللة فبل يقبلوف ا٥بداية ( سواء عليكم أدعوٛبوىم ) إذل الدين
كا٥بداية ( أـ أنتم صامتوف ) أم  :ساكتوف عن دعائهم فهم يف كبل ا٢بالْب ال يؤمنوف.
كقيل  :إف هللا سبحانو كتعاذل ٤با ٌبْب يف اآلية ا٤بتقدمة عجز األصناـ ٌبْب يف ىذه اآلية أنو ال علم ٥با بشيء البتة ؛ كا٤بعُب أف ىذه
األصناـ الٍب يعبدىا ا٤بشركوف معلوـ من حا٥با أهنا ال تضر كال تنفع كال تسمع ٤بن دعاىا إذل خّب كىدل مث قول ىذا ا٤بعُب بقولو
سبحانو كتعاذل ( سواء عليكم أدعوٛبوىم أـ أنتم صامتوف ) كذلك أف ا٤بشركْب كانوا إذا كقعوا يف شدة كببلء تضرعوا ألصنامهم
فإذا دل تكن ٥بم إذل األصناـ حاجة سكتوا كصمتوا فقيل ٥بم ال فرؽ بْب دعائكم لؤلصناـ أك سكوتكم عنها فإهنا عاجزة يف كل
حاؿ.
 قاؿ الشوكاين  :كٝبيٍلىةي سواء علىي يكم أىدعوٛبييوىم أىـ أىنٍػتيم ً
صامتيو ىف م ىق ًررةه لًم ٍ ً
َّدائً ًد
ىم :يد ىعا يؤيك ٍم ى٥بيٍم ًعٍن ىد الش ى
ض يموف ىما قىػٍبػلى ىها ،أ ٍ
ى ه ى ٍ ٍ ى ىٍ ي ٍ ٍ ٍ
ي ٌى ى
ى
ً
ً
ضُّرك ىف ،ىكىال يى ٍس ىم يعو ىف ىكىال يٯبيبيوف .
ىك ىع ىد يموي ىس ىواءه ىال فىػٍر ىؽ بىػٍيػنىػ يه ىما ،ألىنػ يَّه ٍم ىال يىػٍنػ ىف يعو ىف ىكىال يى ي
َّ ِ
ين تَ ْدعُو َف ) ( تى ٍد يعو ىف ) ٥با معنياف  ،ا٤بعُب األكؿ يعِب أنكم قد تتخذكهنم آ٥بة كتعبدكهنم  ،كا٤بعُب الثاين ىو أف يقاؿ :
( إِ َّف الذ َ
" تدعونو " أم تطلب منو شيئان  .كا٤بعنياف ٯبيئاف يف ىذه اآلية ( إً َّف الذين تى ٍدعو ىف ًمن د ً
اد أ ٍىمثىالي يك ٍم فادعوىم ) .
كف هللا عًبى ه
ي
ي
وف َِّ
( ِمن ُد ِ
اَّلل ) من األصناـ كاألكَثف الٍب تعبدكهنا من دكف هللا .
ِ
كعرب عنها بضمائر العقبلء؛ ألف الكفار يصفوهنا بصفات من ىو خّب من
( عبَا ٌد أ َْمثَالُ ُك ْم ) إ٭با أطلق على األصناـ اسم العباد ٌ
ً
مطلق العقبلء ،أهنا معبودات ،كأهنا تشفع ًٌ
كعرب عنها ابلعباد.
ب إذل هللا يزلٍ ىفى ،فبهذا االعتبار أجرل عليها ضمائر العقبلءٌ ،
كتقر ي
نفعا كال أف تدفع عنها
ككجو ٩باثلتهم ىنا :أف الكفار العابدين ،كاألصناـ ا٤بعبودات كلهم ٨بلوقات هلل ال تقدر أف ٘بلب لنفسها ن
اد أ ٍىمثىالي يك ٍم) هبذا
ِّ
ضرا .فهم من قبيل تى ٍس ًخ ًّب هللا ٥بم ،كخلقو للجميع ،كقدرتو على ا١بميع ،هبذا االعتبار ىم سواء؛ كلذا قاؿً ( :عبى ه
االعتبار ،كيف اآلية الٍب بعدىا سيب ٌْب ا٫بطاط درجة ا٤بعبودين عن العابدين،
اذل  ،كقً ً
ًً
 كقىػوليو ً ( :عباد أىمثالي يكم ) قًيل َّ :إ٭بىا ى٠بَّ ً ً
َّه ٍم تىػ ىوَّٮبيوا أىنػ ىَّها تى ي
ضُّر ىكتىػٍنػ ىف يع  ،فىأ ٍ
ى
ىخبىػىر أىنَّوي
ٍي
يل  :ألىنػ ي
ى ه ٍى ٍ
اىا عبى نادا ألىنػ ىَّها ٩بىٍليوىكةه َّّلل تىػ ىع ى ى ى
ى
ً
ً
ً
ً
ْب.
س ٱبىٍير يج بً ىذل ى
ك ىع ٍن يح ٍك ًم الٍعبىاد الٍ ىم ٍخليوق ى
لىٍي ى
ا٢بسن ً َّ َّ ( :
ين يى ٍد يعو ىف ىى ًذهً ٍاأل ٍىك ىَث ىف ٨بىٍليوقىةه أ ٍىمثىالي يك ٍم ) .
ىكقى ى
إف الذ ى
اؿ ٍى ى ي
وى ْم ) أم  :ادعوا ىذه األصناـ كاطلبوا منها النفع ،أك ادعوىا إذل ا٥بدل .
( فَا ْد ُع ُ
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( فَػلْيستَ َِبيبواْ لَ ُكم إِف ُكنتُم ِ ِ
ني ) أهنا معبودات من دكف هللا ،كأهنا تنفع كتقرب إذل هللا يزلفى كتشفع .
صادق َ
ْ َ
َْ ُ
ْ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
اّللي ربُّ يك ٍم لىوي الٍمٍل ي َّ
وى ٍم الى يى ٍس ىم يعوا يد ىعاءى يك ٍم
ين تى ٍد يعو ىف من يدكنو ىما ٲبىٍل يكو ىف من قطٍم وّب (ُّ) إف تى ٍد يع ي
كما قاؿ تعاذل ( ىذل يك يم َّ ى
ك ىكالذ ى
ي
كلىو ىً٠بعوا ما استىجابوا لى يكم كيػوـ الٍ ًقيام ًة ي ٍك يفرك ىف بً ًشركً يكم كىال يػنىػبًئ ى ً
ىض ُّل ً٩بَّن ي ٍدعواٍ ًمن د ً
كف
ٍ ٍ ى ي ٌي
ك مثٍ يل ىخبً وّب ) ككقولو تعاذل ( ىكىم ٍن أ ى
ي
ى ي
ى ٍ ي ى ٍ ى ي ٍ ىىٍ ى ى ى ى ي
ً
ًً
ً
ً
ًَّ
ً
ً
ً
ً ً ً ً
ً
ً
َّاس ىكانيواٍ ى٥بيٍم أ ٍىع ىداءن ىكىكانيواٍ بًعبى ىادهت ٍم ىكاف ًرين ) .
اّلل ىمن الَّ يى ٍستىج ي
يب لىوي إ ىذل يىوـ الٍقيى ىامة ىكيى ٍم ىعن يد ىعائه ٍم ىغافليو ىف (ٓ) ىكإ ىذا يحشىر الن ي
 مث ٌبْب ا٫بطاط درجة ا٤بعبودات عن درجة العابدين ،ككأنو يقوؿ ٥بم :بلغت عقولكم من السخافة حٌب عبدُت من أنتم خّب
منو كأكمل!! كمعبود يكوف عابده أكمل منو فهذا ال ينبغي ألحد أف يعبده .
ني يػ ْب ِ
شو َف ِهبا أ َْـ َذلُم أَيْ ٍد يػ ْب ِط ُ ِ
ص ُرو َف ِهبَا أ َْـ َذلُ ْم آ َذا ٌف يَ ْس َم ُعو َف ِهبَا ) ىك ًاال ٍستً ٍف ىه ياـ ًيف قىػ ٍولًًو أى ى٥بيٍم
( أَ َذلُ ْم أ َْر ُج ٌل ؽلَْ ُ َ
شو َف هبَا أ َْـ َذلُ ْم أَ ْع ٌُ ُ
ْ َ
ً
يخ ،أىم :ىؤىال ًء الَّ ًذين جعٍلتيموىم يشرىكاء لىيس ى٥بم ىشيء ًمن ٍاآلىال ً
ض نبل ىع ٍن أى ٍف
ت الًٍَّب ًى ىي ىَثبًتىةه لى يك ٍم فى ٍ
أ ٍىر يج هل ىكىما بىػ ٍع ىدهي للتَّػ ٍق ًري ًع ىكالتػ ٍَّوبً ً ٍ ى ي
ى ى ى ي ي ٍ ى ى ٍ ى يٍ ٍ ه ى
ً ً
ًً
ً
ً
ًً
ت ى٥بيٍم أ ٍىر يج هل ٲبىٍ يشو ىف ًهبا ًيف نػى ٍف ًع
صنى ىاـ الًٍَّب تىػ ٍعك يفو ىف ىعلىى عبى ىادهتىا لىٍي ىس ٍ
ين ىعلىى ىما تىطٍليبيونىوي مٍنػ يه ٍم ،فىًإنػ يَّه ٍم ىك ىما تىػىرٍك ىف ىىذه ٍاألى ٍ
يى يكونيوا قىادر ى
أىنٍػ يف ًس ًهم فىض نبل عن أى ٍف ٲبىٍشوا ًيف نىػ ٍفعً يكم كلىيس ى٥بم أىي ود يػب ًطشو ىف ًهبا ىكما يػب ًطش ىغيػرىم ًمن ٍاأل ً
ْب يػب ً
صيرك ىف ًهبا
ٍ ى ٍ ى يٍ ٍ ىٍ ي
ي
س ى٥بيٍم أى ٍع ي ه يٍ
ى ىٍ ي ٍ ي ي ٍ ى ٍ
ٍ ٍ ىٍ
ىحيىاء ،ىكلىٍي ى
ات ،كًهب ًذهً
ً
ً
ًً ً
ً
الص ىف ًة ىم ٍن ىسٍل ً
س ى٥بيٍم آذا هف يى ٍس ىم يعو ىف هبا ىك ىما تى ٍس ىم يعو ىف ،فى ىكٍي ى
ف تى ٍد يعو ىف ىم ٍن يى ٍم ىعلىى ىىذه ٌ
ب ٍاأل ىىد ىك ى ى
ىك ىما تيػٍبصيرك ىف ،ىكلىٍي ى
الٍ ىمٍن ًزلىًة ًم ىن الٍ ىع ٍج ًز .
 قاؿ ِف التفسري الوسيط  :االستفهاـ لئلنكار ،كا٤بعُب :أف ىذه األصناـ الٍب تزعموف أهنا تقربكم إذل هللا زلفى ىي أقل
منكم مستول لفقدىا ا٢بواس الٍب ىي مناط الكسب إهنا ليس ٥با أرجل تسعى هبا إذل دفع ضر أك جلب نفع كليس ٥با أيد
تبطش هبا؛ أم أتخذ هبا ما تريد أخذه ،كليس ٥با أعْب تبصر هبا شئونكم كأحوالكم كليس ٥با آذاف تسمع هبا أقوالكم،
كتعرؼ بواسطتها مطالبكم ،فأنتم أيها الناس تفضلوف ىذه األصناـ ٗبا منحكم هللا تعاذل من حواس السمع كالبصر كغّبىا
فكيف يعبد الفاضل ا٤بفضوؿ ،ككيف ينقاد األقول لؤلضعف؟.
شو َف ِهبَا ) يعِب األصناـ  ،يعِب أرجل ٲبشوف هبا يف مصا٢بكم  ( ،أ ٍىـ ى٥بيٍم أىيٍ ود يىػٍب ًط يشو ىف ًهبىا ) يعِب يف الدفع عنكم.
( أَ َذلُ ْم أ َْر ُج ٌل ؽلَْ ُ
ني يػ ْب ِ
ص ُرو َف ِهبَا ) يعِب مضاركم من منافعكم  ( ،أ ٍىـ ى٥بيٍم ءىا ىذا هف يى ٍس ىم يعو ىف ًهبىا ) دعاءىكم كتضرعكم.
( أ َْـ َذلُ ْم أَ ْع ٌُ ُ
 وقاؿ ابن اجلوزي  :كيف ىذا تنبيو على تفضيل العابدين على ا٤بعبودين  ،كتوبيخ ٥بم حيث عبدكا ىم ٍن ىم أفضل منو.
 قاؿ ابن عطية  :الغرض من ىذه اآلية  ،أ٥بم حواس ا٢بي كأكصافو؟ فإذا قالوا ال  ،حكموا أبهنا ٝبادات فجاءت ىذه
التفصيبلت لذلك اجململ الذم أريد التقرير عليو فإذا كقع اإلقرار بتفصيبلت القضية لزـ اإلقرار بعمومها ككاف بياهنا أقول كدل
تبق هبا اسَبابة  ،قاؿ الزىراكم  :ا٤بعُب أنتم أفضل منهم هبذه ا١بوارح النافعة فكيف تعبدكهنم؟
ً
ً
و ً
ْب يػب ً
صيرك ىف
كس ٌفو عقو٥بم فقاؿ ( أى ى٥بيٍم أ ٍىر يج هل ٲبىٍ يشو ىف هبىآ أ ٍىـ ى٥بيٍم أىيٍد يىػٍبط يشو ىف هبىآ أ ٍىـ ى٥بيٍم أ ٍىع ي ه يٍ
 وقاؿ القرطيب  :مث ىكٌٖبهم هللا تعاذل ى
ًهبىآ أ ٍىـ ى٥بيٍم آ ىذا هف يى ٍس ىم يعو ىف ًهبىا ) أم أنتم أفضل منهم فكيف تعبدكهنم  ،كالغرض بياف جهلهم ؛ أل ٌف ا٤بعبود يتصف اب١بوارح.
 كبعد أف قاؿ ا٢بق عن األصناـ  :إهنم عباد أمثالكم  ،أراد أف ينز٥بم منزلة أدك من البشر فقاؿ ( :أى ى٥بيٍم أ ٍىر يج هل ٲبىٍ يشو ىف ًهبىآ )..
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
لؤلكرب؟ إف ىذا ىو جوىر ا٣بيبة .
( قُ ِل ) ٥بم اي دمحم .
( ا ْد ُعواْ ُ َرَكاء ُك ْم ) كتعاكنوا معهم ككل من قدرُت عليو .
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ِ
نَّر ِ
ِ ِ
وف ) يعِب :امكركا يب كافعلوا يب ما تستطيعوف من الكيد كا٤بكر مث ال تيػٍن ًظيركف :ال ٛبهلوف .
( ُُثَّ كي ُدوف فَالَ تُ ُ

 قاؿ الشنقيطي  :أجرل هللا العادة أنو إذا أرسل األنبياء كعابوا األصناـ كقالوا :إهنا ال تنفع كال تضر ،كأف عبادهتا كفر ابهلل
ي٨بلٌد يف النار ،أف أصحاب األصناـ الذين يعبدكهنا يقولوف للرسل :ستضركم ىذه اآل٥بة ،ستخبلكم كٚبرب عقولكم ،كأيتيكم
منها الضر؛ ألنكم عبتموىا!! كالرسل (صلوات هللا كسبلمو عليهم) ال ٱبافوف ىذا؛ ألف ا٣بوؼ من األصناـ كفر ابهلل كعدـ
اّلل بً ىك و
اؼ
س َّي
توكل عليو ،فقد خوفوا النيب  أبف أصنامهم تضره؛ ألنو عاهبا ،كما سيأيت إيضاحو يف الزمر يف قولو ( أىلىٍي ى
ك ًابلَّ ًذ ً ًً
اؼ ىما أى ٍشىرٍكتي ٍم ىكالى
ىخ ي
ىعٍب ىدهي ىكيٱبىًٌوفيونى ى
ين من يدكنو ) كقد خوفوا هبا نيب هللا إبراىيم كما قاؿ هللا عنو أنو قاؿ ( ىكىكٍي ى
فأى
ى
ىم الٍ ىف ًري ىق ٍ ً
ىح ُّق ًابألىٍم ًن ) كقد قالوا لنيب هللا ىود :إف آ٥بتهم اعَبتو
اان فىأ ُّ
ىٚبىافيو ىف أىنَّ يك ٍم أى ٍشىرٍكتيم ًاب َّّللً ىما ىدلٍ يػينىػًٌزٍؿ بًًو ىعلىٍي يك ٍم يسٍلطى ن
ْب أ ى
ض ًآ٥بىتًنىا
بسوء فى ىخبَّػلىٍتو كجننتو ،فزعموا أنو ٦بنوف ،كأف الذم أضر عقلو آ٥بتهم ،كما يف قو٥بم ٥بود ( إًف نػَّ يق ي
وؿ إًالَّ ٍاعتىػىر ىاؾ بىػ ٍع ي
بًس و
ً
نظر ً
اّلل كا ٍشه يدكاٍ أًىين ب ًرمء ًٌ٩بَّا تي ٍش ًريكو ىف (ْٓ) ًمن دكنًًو فى ًك ي ً ً
وء قى ى ً
ً
كف ) ىذا الذم قاؿ ٥بم نيب
ي
اؿ إًٌين أي ٍشه يد َّى ى ى ٌ ى ه
يدكين ىٝب نيعا يمثَّ الى تي ي
ي
هللا ىود ىو الذم قاؿ ٥بم نبينا دمحم . 
( إِ َّف َولِيِّ َي َّ
اَّللُ ) سبحانو كتعاذل  ،فهو الذم توالين كينصرين كيؤيدين .
َّيب
 الرسوؿ يوارل ربو ابلطاعات ،كهللا يوارل نبيو ابإلعانة كالنصر كالثواب ا١بزيل ،كالرسوؿ كرل ا٤بؤمنْب ،كا٤بؤمنوف أكلياؤه (النً ُّ
ًً
اّللي ىكىر يسوليوي ) كا٤بؤمنوف ا٤بتقوف أكلياء هللا
ْب ًم ٍن أىن يف ًس ًه ٍم ) كهللا كرل ا٤بؤمنْب ،كالرسوؿ كرل ا٤بؤمنْب ( إًَّ٭بىا ىكلًيُّ يك يم َّ
أ ٍىكىذل ًابلٍ يم ٍؤمن ى
َّ ً
اّللً الى ىخو ه ً
ين ىآمنيواٍ ىكىكانيواٍ يىػتَّػ يقو ىف ) .
(أىالى إً َّف أ ٍىكلًيىاءى َّ
ٍ
ؼ ىعلىٍيه ٍم ىكالى يى ٍم ىٍٰبىزنيو ىف (ِٔ) الذ ى
ِ
ِ
اب ) ىو ىذا القرآف العظيم .كقاؿ بعض العلماء :ا٤براد جنس الكتاب .فا٤بعُب :أنو نزؿ ٝبيع الكتب ا٤بنزلة،
( الَّذي نَػ َّز َؿ الْكتَ َ
فيها ىذا الكتاب الذم ىو األخّب منها ،الذم ٝبع هللا فيو علوـ األكلْب كاآلخرين .
ْب أ ٍىع ىدائً ًهم .
( َو ُى َو يَػتَػ َو َّىل َّ
صيريى ٍم ،ىكىٰبي ي
الصاحلِِ َ
وؿ ىما بىػٍيػنىػ يه ٍم ىكبىػ ٍ ى
ىم :ىٍٰب ىفظي يه ٍم ىكيىػٍن ي
ني ) أ ٍ
يد التَّأٍكً ً
( والَّ ِذين تَ ْدعو َف ِمن دونِِو الَ يست ِطيعو َف نَصرُكم وآل أَن ُفسهم يػ ْنصرو َف ) ىكَّرر سبحانىو ى ىذا لًم ًز ً
يد ىكالتَّػ ٍق ًري ًر ،ىكلً ىما ًيف
ُ
َ َ ُ
َ َْ ُ
َْ ْ َ
َ ُ ْ َ ُُ
ى يٍ ى ي ى ى
يخ كالتَّػ ٍق ًري ًع من اإلىانة للمشركْب كالتنقيص هبًًم ،كإًظٍها ًر سخ ً ًً
ً
ً
ىح ىبل ًم ًهم .
ٍ ى ى ىٍ
ف يع يقو٥ب ٍم ،ىكىرىكا ىكة أ ٍ
تىكىٍرار التػ ٍَّوبً ً ى
وى ْم إِ َىل ا ْذلَُدى الَ يَ ْس َم ُعواْ ) تقدـ شرحها .
( َوإِف تَ ْد ُع ُ
ك و ُىم الَ يػ ْب ِ
ص ُرو َف ) يف ىذه اآلية الكرٲبة أكجو معركفة من التفسّب :
( َوتَػ َر ُ
اى ْم يَنَُُّرو َف إِلَْي َ َ ْ ُ
قاؿ بعض العلماء :الضمّب يف ( ىكتىػىر ياى ٍم) عائد إذل الكفار الذين يعبدكف األصناـ .يعِب :تراىم ينظركف إليك كتظن أف عيوهنم
مبصرة كىم ال يبصركف شيئنا؛ ألهنم عمي؛ إذ لو كانوا يبصركف شيئنا ٤با عبدكا حجارة ال تنفع كال تضر!!
كقاؿ بعض العلماء :الضمّب يف قولو ( :ىكتىػىر ياى ٍم) عائد إذل األصناـ.
أم كتراىم يقابلونك بعيوف مصورة كأهنا انظرة كىي ٝباد ال تبصر الف ٥بم صور االعْب كىم ال يركف شيئان .
الفوائد :
ُ -بطبلف الشرؾ من أساسو  ،ألنو تعلق على ٨بلوؽ عاجز .
ِ-بياف جهل ا٤بشركْب .
ّ-إثبات عجز ا٤بعبودين غّب هللا كعدـ صبلحيتهم للعبادة ابلدليل العقلي .
ْ-أف ا٣بالق ىو ا٤بستحق للعبادة .
ٓ-أف األصناـ ال ٛبلك لعبٌادىا نفعان كال ضران  ،ال يف الدنيا كال يف اآلخرة .
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ٔ-بياف الشركط الٍب ٯبب توافرىا يف ا٤بدعو ا٤بستىػغىاث بو  ،كىي :
ي
ملكو ٤با طلب منو ٠ -باعو لدعاء من دعاه -القدرة على إجابتو .
قاؿ تعاذل ( كمن أضل ٩بن يدعو من دكف هللا من ال يستجيب لو إذل يوـ القيامة كىم عن دعائهم غافلوف  .كإذا حشر الناس
كانوا ٥بم أعداءن ككانوا بعبادهتم كافركف ) .
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:
األوىل  :عدـ استجابتهم ٥بم إذل يوـ القيامة .

الثانية  :أهنم غافلوف عن دعائهم  ،إما ألهنم أموات  ،أك ٝباد ال إحساس ٥بم  ،أك حي مشغوؿ  ،أك ملك ال علم لو ٗبن دعاه
الثالثة  :أهنم يكونوف أعداءن ٤بن عبدكىم يوـ القيامة .

الرابعة  :أهنم يربؤكف من عبادهتم كينكركهنا )  .أ  .ﻫ

ٕ-أف طلب الرزؽ كالنفع ال ينبغي إال من هللا  ،كما أف ا١بنة ال تطلب إال منو  ،قاؿ تعاذل ( فابتغوا عند هللا الرزؽ كاعبدكه )
قاؿ ابن كثّب ( :فابتغوا ) أم اطلبوا  (.عند هللا الرزؽ ) أم ال عند غّبه ألنو ا٤بالك لو  ،كغّبه ال ٲبلك شيئان من ذلك .
الثلاثاء 7341 / 77 / 74 :هــــ
( كاعبدكه ) أم أخلصوا لو العبادة كحده ال شريك لو .
ِِ
( ُخ ِذ الْع ْفو وأْمر ِابلْعر ِ
ني (. ) )ٜٜٔ
ؼ َوأَ ْع ِر ْ
ض َع ِن ا ْجلَاىل َ
َ َ َ ُْ ُْ
[ األعراؼ . ] ُٗٗ :
------------

ؼ كأىع ًرض ع ًن ٍ ً ً
ً
ً
ْب ) .
 قاؿ ابن القيم  :كقد ٝبع هللا لو مكارـ األخبلؽ يف قولو ( يخذ الٍ ىع ٍف ىو ىكأٍيمٍر ًابلٍ يعٍر ى ٍ ٍ ى
ا١بىاىل ى
 وقاؿ القرطيب  :كىذه اآلية من ثبلث كلمات  ،تضمنت قواعد الشريعة يف ا٤بأمورات كا٤بنهيات .

 وقاؿ السعدي  :كىذه اآلية جامعة ٢بسن ا٣بلق مع الناس  ،كما ينبغي يف معاملتهم .
( ُخ ِذ ال َْع ْف َو ) أم  :من أخبلؽ الناس ( ما جاء منهم فاقبل منهم ) .
قاؿ ىشاـ بن يعٍركة ،عن أبيو :أمر هللا رسولو  أف أيخذ العفو من أخبلؽ الناس .كيف ركاية قاؿ :خذ ما عفي لك من
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 .
 قاؿ السعدي  ( :يخ ًذ الٍ ىع ٍف ىو ) أم :ما ٠بحت بو أنفسهم ،كما سهل عليهم من األعماؿ كاألخبلؽ ،فبل يكلفهم ما ال
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
ابللطف كا٤بقابلة ٗبا تقتضيو ا٢باؿ كتنشرح لو صدكرىم ( .تفسّب السعدم ) .
ٜ برات العفو :

أوالً  :أف فيو استجابة ألمر هللا تعاذل كطاعة هلل كرسولو .
اّللي ًأب ٍىم ًرهً ) .
اص ىف يحوا ىح ٌَّب ىأيًٍيتى َّ
قاؿ تعاذل ( فى ٍ
اع يفوا ىك ٍ
ً
كقاؿ تعاذل ( فىبًما ر ٍٞب وة ًمن ًَّ ً
ت فىظٌان ىغلًي ىظ الٍ ىقٍل ً
استىػ ٍغ ًفٍر ى٥بيٍم ىك ىشا ًكٍريى ٍم ًيف
ب ىالنٍػ ىف ُّ
ك فى ٍ
ضوا ًم ٍن ىح ٍول ى
اع ي
ت ى٥بيٍم ىكلىٍو يكٍن ى
اّلل لٍن ى
ف ىعٍنػ يه ٍم ىك ٍ
ى ىى ى
246

ٍاأل ٍىم ًر ) .
ًً
ْب ) .
اص ىف ٍح إً َّف َّ
اّللى يًٰب ُّ
كقاؿ تعاذل ( فى ٍ
اع ي
ب الٍ يم ٍحسن ى
ف ىعٍنػ يه ٍم ىك ٍ
اثنياً  :كىو يورث العز يف الدنيا كاآلخرة .
قاؿ  ( كما زاد هللا عبدان بعفو إال عزان ) ركاه مسلم .

اثلثاً  :كىو يورث ٧ببة هللا عز كجل .
ً
الذين يػٍن ًف يقو ىف ًيف َّ ً
ً
ً
ًً
ًً
ْب ىع ًن الن ً
ْب ) .
َّاس ىك َّ
اّللي يًٰب ُّ
ب الٍ يم ٍحسن ى
ْب الٍغىٍي ىظ ىكالٍ ىعاف ى
السَّراء ىكالضََّّراء ىكالٍ ىكاظم ى
قاؿ تعاذل ( ى ي
رابعاً  :ٯبلب األجر ا١بزيل من هللا تعاذل .
اّللً ) .
ىجيرهي ىعلىى َّ
قاؿ تعاذل ( فى ىم ٍن ىع ىفا ىكأ ٍ
ىصلى ىح فىأ ٍ
 قاؿ السعدي  :كيف جعل أجر العايف على هللا ما يهيج على العفو  ،كأف يعامل العبد ا٣بلق ٗبا ٰبب أف يعاملو هللا بو ،
ف عنهم  ،ككما ٰبب أف يسا٧بو هللا  ،فليسا٧بهم  ،فإف ا١بزاء من جنس العمل .
فكما ٰبب أف يعفو هللا عنو  ،فىػ ٍليىػ ٍع ي

خامساً  :يوجب عفو هللا عن العبد يوـ القيامة .
ففي ا٢بديث (كاف رجل يداين الناس فكاف يقوؿ لفتاه :إذا أتيت معسران فتجاكز عنو لعل هللا يتجاكز عنا فلقي هللا فتجاكز عنو)
متفق عليو .
سادساً  :كىو من صفات الرسوؿ . 

صخاب يف
اّلل  يف الكتب ا٤بتقدمة ( أنو ليس بفظ ،كال غليظ ،كال ٌ
اّلل بن عمرك :إين أرل صفة رسوؿ ٌ
كما قاؿ عبد ٌ
األسواؽ ،كال ٯبزم ابلسيئة السيئة ،كلكن يعفو كيصفح ) ركاه البخارم .

سابعاً  :سبب ٤بغفرة الذنوب .

ور ىرًح هيم ) .
اّللي لى يك ٍم ىك َّ
ص ىف يحوا أىال يًٙببُّو ىف أى ٍف يىػ ٍغ ًفىر َّ
قاؿ تعاذل ( ىكلٍيىػ ٍع يفوا ىكلٍيى ٍ
اّللي ىغ يف ه

اثمناً  :من صفات ا٤بتقْب .
َّ ً
السماكات ك ٍاألىرض أ ًيعد ً ً
و
ً ً
السَّر ًاء ىكالضََّّر ًاء
ين يػيٍن ًف يقو ىف ًيف َّ
ٍ
قاؿ تعاذل ( ىك ىسا ًرعيوا إً ىذل ىم ٍغفىرةو م ٍن ىربًٌ يك ٍم ىك ىجنَّة ىعٍر ي
َّت لٍل يمتَّق ى
ض ىها َّ ى ى ي ى ٍ ي
ْب  .الذ ى
ً
ًً
ًً
ْب ىع ًن الن ً
ْب ) .
َّاس ىك َّ
اّللي يًٰب ُّ
ب الٍ يم ٍحسن ى
ْب الٍغىٍي ىظ ىكالٍ ىعاف ى
ىكالٍ ىكاظم ى
كأعظم سبب يقود للعفو عن الناس  ،ما ذكره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يف رسالتو النفيسة (قاعدة يف الصرب) األسباب الٍب تيعْب
العبد يح ٍس ىن الثواب الذم كعده هللا ٤بن عفى كصرب ،كما قاؿ تعاذل:
ا٤بسلم على الصرب على أذل الناس قاؿ  :الثالث  :أ ٍف يى ٍش ىه ىد ي
ً
و
اّللً إًنَّو ال يًٰب ُّ ً ً
ْب ) .
ب الظَّالم ى
(ك ىجىزاءي ىسيًٌئىة ىسيًٌئىةه مثٍػلي ىها فى ىم ٍن ىع ىفا ىكأ ٍ
ىجيرهي ىعلىى َّ ي
ىصلى ىح فىأ ٍ
ى
ِ
( َوأْ ُم ْر ِابل ُْع ْرؼ ) قاؿ البخارم  :العرؼ ا٤بعركؼ .
كا٤بعركؼ  :كل خصلة ٞبيدة ٝبيلة ٰببها هللا كرسولو  ،من األقواؿ كاألفعاؿ كاألعماؿ .

 قاؿ السعدي  :أم :بكل قوؿ حسن كفعل ٝبيل ،كخلق كامل للقريب كالبعيد ،فاجعل ما أييت إذل الناس منك ،إما تعليم
علم ،أك حث على خّب ،من صلة رحم ،أك بًًٌر كالدين ،أك إصبلح بْب الناس ،أك نصيحة انفعة ،أك رأم مصيب ،أك معاكنة
على بر كتقول ،أك زجر عن قبيح ،أك إرشاد إذل ٙبصيل مصلحة دينية أك دنيوية .
ِِ
ني ) أم  :إذا أقمت عليهم ا٢بجة كأمرهتم اب٤بعركؼ فجهلوا عليك فأعرض عنهم ؛ صيانة لو عليهم كرفعا
( َوأَ ْع ِر ْ
ض َع ِن ا ْجلَاىل َ
لقدره عن ٦باكبتهم .كىذا كإف كاف خطااب لنبيو عليو السبلـ فهو أتديب ١بميع خلقو ( .القرطيب ) .
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اّلل تعاذل أف يقابل ا١باىل ابإلعراض عنو كعدـ مقابلتو ٔبهلو ،فمن آذاؾ
 قاؿ السعدي  :ك٤با كاف ال بد من أذية ا١باىل ،أمر ٌ
بقولو أك فعلو ال تؤذه ،كمن حرمك ال ٙبرمو ،كمن قطعك فى ً
صٍلوي ،كمن ظلمك فاعدؿ فيو.
كقد أمر تعاذل ابإلعراض عن ا١باىلْب .
ض ىو نان كإً ىذا خاطىبػهم ٍ ً
فقاؿ تعاذل ( ك ًعباد َّ َّ ً
بلما ) .
ى ىي
ا١بىاىليو ىف قىاليوا ىس ن
الر ٍٞبى ًن الذ ى
ين ٲبىٍ يشو ىف ىعلىى األ ٍىر ً ى ٍ ى ى ى ي ي
خّبا ،كما كاف
لسيئ ،دل يقابلوىم عليو ٗبثلو ،بل يعفوف كيصفحوف ،كال يقولوف إال ن
قاؿ ابن كثّب  :أم :إذا ىسفو عليهم ا١بهاؿ اب ٌ
رسوؿ هللا  ال تزيده شدة ا١بهل عليو إال حلمان .
كقاؿ تعاذل ( كإً ىذا ىً٠بعوا اللَّ ٍغو أىعرضوا عٍنو كقىاليوا لىنا أىعمالينا كلى يكم أىعمالي يكم سبلـ علىي يكم ال نىػبػتغًي ٍ ً ً
ْب ) .
ى ٍى ي ى ي ى ى ٍ ى ى ى ٍ ٍ ى ٍ ى ه ى ٍ ٍ ٍ ى
ا١بىاىل ى
ي
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ك لىم ٍن ىعٍزـ األ ييمور ) .
صبىػىر ىك ىغ ىفىر إ َّف ذىل ى
كقاؿ تعاذل ( ىكلى ىمن ى
 كقاؿ بعض العلماء :الناس رجبلف :فرجل ٧بسن ،فخذ ما عفا لك من إحسانو ،كال تكلفو فوؽ طاقتو كال ما ٰبرجو .كإما
مسيء ،فمره اب٤بعركؼ ،فإف ٛبادل على ضبللو ،كاستعصى عليك ،كاستمر يف جهلو ،فأعرض عنو ،فلعل ذلك أف يرد
ً
ً
ب أىعوذي بً ى ً
الشي ً
ً ً
اط ً
ْب *
ىح ىس ين َّ
السيًٌئىةى ىٍ٫ب ين أ ٍىعلى يم ٗبىا يىص يفو ىف * ىكقي ٍل ىر ًٌ ي
كيده ،كما قاؿ تعاذلٍ ( :ادفى ٍع ًابلًٍَّب ى ىي أ ٍ
ك م ٍن ىٮبىىزات َّ ى
ضر ً
كف ) .
ىعوذي بً ى
ىكأ ي
ك ىر ًٌ
ب أى ٍف ىٍٰب ي ي
الفوائد :
ُ -ا٢بث على التخلق ٗبكارـ 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 .
ٔ -يف اآلية إشارة إذل أف اإلنساف البد أف يواجو من يسفو عليو كٯبهل عليو .
اف نَػزغٌ فَ ِ ِ
َّلل إِنَّو ََِس ِ
َّك ِمن َّ ِ
يم (ٕٓٓ) ) .
الش ْيطَ ْ ْ
استَع ْذ ِاب َّ ُ ٌ
يع َعل ٌ
( َوإِ َّما يَ َنزغَن َ َ

[ األعراؼ . ] ََِ :
-----------مث ذكر تعاذل ما ينبغي أف يعامل بو العبد شياطْب اإلنس كا١بن ،فقاؿ تعاذل:
الش ْيطَ ِ
َّك ِم َن َّ
اف ) أم  :إذا نزغك ىذا النزغ من الشيطاف أبف كسوس لك حٌب زين لك أف تعصيو ،أك أغضبك
( َوإِ َّما يَ َنزغَن َ
حٌب خرجت عن حدكد الطاعة ،ككاف ىذا النزغ سيؤديك إذل أف تفعل ما ال ينبغي .

 قاؿ الرازي  :اعلم أف نزغ الشيطاف  ،عبارة عن كساكسو ك٬بسو يف القلب ٗبا يسوؿ لئلنساف من ا٤بعاصي
( فَاست ِع ْذ ِاب َِّ
َّلل ) أم  :اطلب من هللا أف يعيذؾ من نزغػػو  ،أم :ٲبنعك كيقيك من ىذا الشيطاف الرجيم .
َْ
( إِنَّوُ ) جل كعبل .
ِ
يع ) لدعائك٠ ،بيع ٤با يوسوس لك من الشيطاف .
( ََس ٌ
ِ
يم ) بوسوسة الشيطاف لك ،كابلتجائك إليو ،كبكل ما يقولو كيفعلو خلقو ،فهو الذم بيده إ٪باؤؾ منو .
( َعل ٌ
يده إال
ن
 يف اآلية أنو ال ينجي من شيطاف ا١بن إال هللا  ،ك٥بذا أمر ابالستعاذة منو  ،ألف ا٤ببلينةى ال تز ي
طغياان ،ك ى
أنت ال تىػىراهي
ي
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لتنتصف منو ،فبلى دكاءى لو إال االستعاذ ىة ابهلل (جل كعبل) من ىشًٌرهً.
ى

 قاؿ ابن كثري  :فإف الشيطاف ال يكفُّو عن اإلنساف إال هللا؛ ك٥بذا أمر هللا تعاذل ٗبصانعة شيطاف اإلنس كمداراتو إبسداء ا١بميل
عما ىو فيو من األذل ،كأمر ابالستعاذة بو من شيطاف ا١بن ألنو ال يقبل رشوة كال يؤثر فيو ٝبيل؛ ألنو
إليو ،لّبده طبعو َّ
شرير ابلطبع كال يكفو عنك إال الذم خلقو ،كىذا ا٤بعُب يف ثبلث آايت من القرآف ال أعلم ٥بن رابعة .
ا١ب ً
ً
ً
اىلًْب ) فهذا فيما يتعلق ٗبعاملة األعداء من البشر ،مث قاؿ ( :ىكإً َّما
قولو يف األعراؼ ( يخذ الٍ ىع ٍف ىو ىكأٍ يمٍر ًابلٍ يعٍرؼ ىكأ ٍىع ًر ٍ
ض ىع ًن ٍى
اف نزغه فى ً ً ً
َّك ًمن الشَّيطى ً
يع ىعلً هيم ) .
يىنز ىغن ى ى ٍ
ٍ
استىع ٍذ ًاب َّّلل إًنَّوي ى٠ب ه
ً
ك ًمن ىٮبز ً
ً ً
ات
ىح ىس ين َّ
ب أي
السيًٌئىةى ىٍ٫ب ين أ ٍىعلى يم ٗبىا يىص يفو ىف * ىكقي ٍل ىر ًٌ
كقاؿ تعاذل يف سورة ( قد أفلح ا٤بؤمنوف ) ( ادفع ًابلًٍَّب ى ىي أ ٍ
ىعوذي بً ى ٍ ىى
الشَّي ً
ضر ً
اط ً
كف ) .
ىعوذي بً ى
ْب * ىكأ ي
ك ىر ًٌ
ى
ب أى ٍف ىٍٰب ي ي
ً
ً
كقاؿ تعاذل يف سورة " حم السجدة " ( ىكال تى ٍستى ًوم ٍ
ا٢بى ىسنىةي ىكال َّ
ىح ىس ين فىإً ىذا الَّذم بىػٍيػنى ى
ك ىكبىػٍيػنىوي ىع ىد ىاكةه ىكأىنَّوي
السيًٌئىةي ٍادفى ٍع ًابلًٍَّب ى ىي أ ٍ
ٞبيم * كما يػلىق ً َّ ً
ظ ع ًظي وم * كإً َّما ينز ىغن ى ً
و
ً
ً
استىعً ٍذ ًاب َّّللً إًنَّوي يى ىو
َّاىا إًال ذيك ىح ٌ ى
صبىػيركا ىكىما يػيلىق ى
ىكًرلّّ ى ه ى ى ي ى
َّك م ىن الشٍَّيطىاف نزغه فى ٍ
ين ى
ى ى
َّاىا إال الذ ى
َّ ً
يع الٍ ىعلً ييم )  ( .تفسّب ابن كثّب ) .
السم ي
لكل و
األعظم
البخت
أحد ،بل ال يػي ٍع ًط ًيو إال لً ىم ٍن ىج ىع ىل لو
العبلج
ْب فيها أف ىذا
السماكم الى يػي ٍع ًط ًيو َّ
َّ
 وقاؿ الشنقيطي  :بىػ َّ ى
ى
ى
ى
اّللي ًٌ
ً
ً
شيطاف ً
أحسن ،مث قاؿ:
اإلنس ابلٍب ىي
ك
ىح ىس ين) يعِبٍ :ادفى ٍع عداكةى
األكفر عنده؛ كلذا قاؿ تعاذل ( ٍادفى ٍع ًابلًٍَّب ى ىي أ ٍ
ي
ى
النصيب ى
ً َّ ً
ً
ً
ك كبػيػنىو ع ىداكةه ىكأىنَّو كًرلّّ ىً
لكل ً
الناس ،قاؿ ( ىكىما
ٞب هيم) أم:
صديق يف غاية الصداقة ،مث بىػ َّ ى
ه
(فىإذىا الذم بىػٍيػنى ى ى ىٍ ي ى ى ي ى
ْب أف ىذا الى يػي ٍعطىى ًٌ
اف نىػزغه فىاستعً ٍذ ًاب َّّللً
يػلىق ً َّ ً
ً
شيطاف ًٌ
ظ ىع ًظي وم) مث قاؿ يف
َّاىا إًالَّ ذيك ىح وٌ
َّك ًم ىن الشٍَّيطى ً ٍ ٍ ى
ا١بن ( ىكإً َّما يىػٍنػىز ىغن ى
صبىػيركا ىكىما يػيلىق ى
ي ى
ين ى
َّاىا إالَّ الذ ى
إًنَّو ىو َّ ً
يع الٍ ىعلً ييم) .
السم ي
ي يى
ً
ً
ابلصفح كاإلحساف،
ضَّرىان من إخواننا ا٤بؤمنْب
السماكم،
العبلج
نقدر ىذا
فعلينا
ً
َّ
كنعامل ىم ٍن ىع ىاد ىاان كأر ىاد ي
ى
معاشر ا٤بؤمنْب أف ى
ى
ى
ٖبالق السماك ً
ً
اب١بميل ،حٌب تنكسر شوكةي يش ٍؤًم ًو ،فّبجع خ ًجبلن صدي نقا ٞبيما ،كنستعي يذ من الشيط ً
اف ً
ات ك ً
ً
األرض
السيًٌ ًئ
كمقابلة َّ
ى
ن
ى
لًيك ً
ٍفيىػنىا ىشَّرهي.
ى
 تشرع االستعاذة يف مواضع :
منها  :عند قراءة القرآف .
قاؿ تعاذل (فىًإذىا قىػرأٍت الٍ يقرآ ىف فىاستىعً ٍذ ًاب َّّللً ًمن الشَّيطى ً
الرًجي ًم ) .
اف َّ
ى ٍ
ٍ
ى ى ٍ
ومنها  :عند حصوؿ نزغ من الشيطاف ككسوسة .
اف نىػزغه فى ً ً ً
قاؿ تعاذل (كإً َّما يػٍنػز ىغن ى ً
ً
يع ىعلً هيم ) .
َّك م ىن الشٍَّيطى ٍ ٍ
استىع ٍذ ًاب َّّلل إًنَّوي ى٠ب ه
ى ىى
ومنها  :عندما يوسوس الشيطاف للمسلم يف معتقده بربو .
٢بديث أيب ىريرة  .قاؿ  :قاؿ رسوؿ هللا  ( أييت الشيطاف أحدكم  ،فيقوؿ  :من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ حٌب يقوؿ من
خلق ربك  ،فإذا بلغو فليستعذ ابهلل كلينتو ) متفق عليو .
ومنها  :عندما ييلبس الشيطاف على اإلنساف يف صبلتو .

٢بديث عثماف بن أيب العاص ( أنو أتى النيب  فقاؿ  :اي رسوؿ هللا ! إف الشيطاف قد حاؿ بيِب كبْب صبليت كقراءيت يلبسها
علي  ،فقاؿ رسوؿ هللا  : ذاؾ شيطاف يقاؿ لو خنزب  ،فإذا أحسستو  ،فتعوذ ابهلل منو  ،كاتفل عن يسارؾ ثبلَثن  ،قاؿ :
ٌ
فعلت ذلك  ،فأذىبو هللا عِب ) ركاه مسلم .

ومنها  :عند الغضب .
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صرد قاؿ (استب رجبلف عند النيب  ك٫بن عنده جلوس  ،كأحدٮبا يسب صاحبو ،مغضبان قد اٞبر كجهو،
٢بديث سليماف بن ي
فقاؿ النيب  : إين ألعلم كلمة لو قا٥با  ،لذىب عند ما ٯبد  ،لو قاؿ  :أعوذ ابهلل من الشيطاف الرجيم  ) ... ،متفق عليو .
ومنها  :عندما يرل اإلنساف رؤاي يكرىها .

٢بديث أيب قتادة  .قاؿ ٠ :بعت رسوؿ هللا  يقوؿ ( الرؤاي من هللا  ،كا٢بلم من الشيطاف  ،فإذا رأل أحدكم شيئان يكرىو ،
فلينفث عن يساره ثبلَثن  ،كيتعوذ ابهلل من شرىا  ،فإهنا لن تضره  ، ..كيف ركاية  :كليتعوذ ابهلل من شر الشيطاف كشرىا  ...فإهنا
لن تضره ) .

ومنها  :عند نزكؿ منزؿ .
٢بديث خولة بنت حكيم قالت ٠ :بعت رسوؿ هللا  يقوؿ ( من نزؿ منزالن  ،مث قاؿ  :أعوذ بكلمات هللا التامات  ،من شر ما
خلق  ،دل يضره شيء  ،حٌب يرٙبل من منزلو ذلك ) ركاه مسلم .

ومنها  :عند دخوؿ ا٣ببلء .

٢بديث أنس  .قاؿ ( كاف النيب  إذا دخل ا٣ببلء قاؿ  :اللهم إين أعوذ بك من ا٣ببث كا٣ببائث ) متفق عليو .
الفوائد :
ُ -عداكة الشيطاف لئلنساف .
ِ -ٯبب ا٢بذر من نزغات الشيطاف .
ّ -أنو ال ٪باة من الشيطاف إال اباللتجاء كاالعتصاـ ابهلل تعاذل .
ْ -إثبات صفتْب هلل تعاذل كٮبا السمع كالعلم .
َّ ِ
الش ْيطَ ِ
اف تَ َذ َّكرواْ فَِإذَا ُىم ُّم ْب ِ
ف ِّم َن َّ
ص ُرو َف (ٕٔٓ) َوإِ ْخ َوانُػ ُه ْم ؽلَُدُّونَػ ُه ْم ِِف الْغَ ِّي ُُثَّ الَ
س ُه ْم طَائِ ٌ
ين اتَّػ َقواْ إِذَا َم َّ
( إِ َّف الذ َ
ُ
يػ ْق ِ
ص ُرو َف (ٕٕٓ) ) .
ُ
[ األعراؼ . ] َِِ – َُِ :
----------------َّ ِ
ين اتَّػ َقواْ ) ٱبرب تعاذل عن ا٤بتقْب من عباده الذين أطاعوه فيما أمر ،كتركوا ما عنو زجر ،أهنم :
( إِ َّف الذ َ
الش ْيطَ ِ
ف ِّم َن َّ
اف ) أم :أصاهبم "طيف" كقرأ آخركف" :طائف" ،كقد جاء فيو حديث ،كٮبا قراءاتف مشهوراتف،
س ُه ْم طَائِ ٌ
( إِ َذا َم َّ
فقيلٗ :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.
( تَ َذ َّك ُرواْ ) أم :عقاب هللا كجزيل ثوابو ،ككعده ككعيده ،فتابوا كأانبوا ،كاستعاذكا ابهلل كرجعوا إليو من قريب.
( فَِإذَا ُىم ُّم ْب ِ
ص ُرو َف ) أم :قد استقاموا كصحوا ٩با كانوا فيو.
 كما قاؿ تعاذل ( كالَّ ًذين إًذىا فىػعليوا فى ً
اّلل كىدل ي ً
الذني ى ً
استىػ ٍغ ىفركا لً يذنيوهبًً ٍم كىم ٍن يىػ ٍغ ًفر ُّ
صُّركا
اح ىشةن أ ٍىك ظىلى يموا أىنٍػ يف ىس يه ٍم ذى ىكيركا َّ
ى
وب إَّال َّي ى ٍ ي
ى
ى ى
ي
اّللى فى ٍ ي
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ًً
ً
ً
ىجير
ىعلىى ىما فىػ ىعليوا ىكيى ٍم يىػ ٍعلى يمو ىف  .أيكلىئ ى
ك ىجىز ياؤيى ٍم ىم ٍغفىرةه م ٍن ىرٌهب ٍم ىك ىجن ه
ين ف ىيها ىكن ٍع ىم أ ٍ
َّات ىٍ٘ب ًرم م ٍن ىٍٙبت ىها ٍاألىنٍػ ىه يار ىخػالد ى
ًً
ْب).
الٍ ىعامل ى
( ذَ َك ُروا َّ
استَػغْ َف ُروا لِ ُذنُوهبِِ ْم ) أم  :إذا صدر منهم ذنب أتبعوه ابلتوبة
اَّللَ ) أم  :ذكركا كعيد هللا على ما أتوا من معصيتهم  ( .فَ ْ
كاالستغفار .
250

السيًٌئة ا٢بىسنىة ىٛب يحها ) .
كقد قاؿ  ( كأتٍبًع َّ

العبد مأموران ابلتقول يف ًٌ
السر كالعبلنية مع أنَّو البي َّد أ ٍف يقع منو أحياانن تفريط يف التقول  ،إما بَبؾ
 قاؿ ابن رجب  :ك٤با كاف ي

بعض ا٤بأمورات  ،أك ابرتكاب بعض احملظورات  ،فأمره أ ٍف يفعل ما ٲبحو بو ىذه السيئة كىو أ ٍف يتبعها اب٢بسنة  ،قاؿ هللا ( ىكأىقًًم
الصبل ىة طىر ىًيف النػَّها ًر كزلىفان ًمن اللَّي ًل إً َّف ٍ ً ً
ات ىذلً ى ً ً َّ ً
السيًئ ً
ين ) .
نب َّ ٌى
ا٢بى ىسنىات يي ٍذى ٍ ى
َّ ى ى ى ي ى ٍ
ك ذ ٍكىرل للذاك ًر ى
كيف " الصحيحْب عن اب ًن مسعود ( َّ
َّيب  حٌب
َّيب  ، فذكر ذلك لو  ،فسكت الن ُّ
أف رجبلن أصاب من امرأة قيبلىةن  ،مث أتى الن َّ
نزلت ىذه اآلية  ،فدعاه فقرأىا عليو  ،فقاؿ رجل  :ىذا لو خاصة ؟ قاؿ  ( :بل للناس عامة )  ( .جامع العلوـ كا٢بكم ) .
عن أيب ىريرة عن النيب  ( إف رجبل أذنب ىذنٍػبنا ،فقاؿ :رب إين أذنبت ذنبا فاغفره .فقاؿ هللا عبدم عمل ذنبا ،فعلم أف لو راب
يغفر الذنب كأيخذ بو ،قد غفرت لعبدم ،مث عمل ذنبا آخر فقاؿ :رب ،إين عملت ذنبا فاغفره .فقاؿ تبارؾ كتعاذل :علم عبدم
أف لو راب يغفر الذنب كأيٍخ يذ بًًو ،قى ٍد ىغ ىفر ً ً
بً ً ،
ً
كج َّل:
ت ىذنٍػبنا فىا ٍغ ًفٍرهي رل .فىػ ىق ى
آخىر فىػ ىق ى
ىٍ
اؿ :ىر ًٌ ٌ
إين ىعمٍل ي
ت ل ىعٍبدم .يمثَّ ىعم ىل ىذنٍػبنا ى
ىى ي
اؿ ىعَّز ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ىعلً ىم ىعٍب ىدم َّ
اؿ ىعَّز
ت ىذنىػبنا فىا ٍغفٍرهي فىػ ىق ى
آخىر فىػ ىق ى
بٌ ،
ب ىكأيٍ يخ يذ بو ،قى ٍد ىغ ىفىر ي
إين ىعملى ي
ت ل ىعٍبدم يمثَّ ىعم ىل ىذنىػبنا ى
اؿ :ىر ٌ
أف لىوي ىراب يىػ ٍغفير الذنٍ ى
ً
ً َّ
كج َّل :ىعٍب ًدم ىعلً ىم َّ
ت لً ىعٍب ًدم ،فىػٍليىػ ٍع ىم ٍل ىما ىشاء ) متفق عليو .
ب ىك ىأيٍ يخ يذ بًو ،أي ٍش ًه يد يك ٍم ًٌ
أين قى ٍد ىغ ىفٍر ي
ى
أف لىوي ىراب يىػ ٍغفير الذنٍ ى
كعن علي  .قاؿ ٠ :بعت من رسوؿ هللا  حديثان نفعِب هللا ٗبا شاء منو ،كإذا حدثِب عنو غّبم استى ٍحل ٍفتيو،
 قاؿ ابن رجب احلنبلي  :قاؿ عمر بن عبد العزيز  :أيها الناس ىمن أدلَّ و
بذنب فليستغفر هللا كليتب  ،فإف عاد فليستغفر هللا
مطوقة يف أعناؽ الرجاؿ  ،كإف ا٥ببلؾ يف اإلصرار عليها .
كليتب  ،فإف عاد فليستغفر كليتب  ،فإ٭با ىي خطااي َّ
كمعُب ىذا  :أف العبد ال بد أف يفعل ما ق ًٌدر عليو من الذنوب  ،كما قاؿ النيب  : يكتب على ابن آدـ حظو من الزان فهو
مدرؾ ذلك ال ٧بالة  ، ...كلكن هللا جعل للعبد ٨برجان ٩با كقع فيو من الذنوب  ،ك٧باه ابلتوبة كاالستغفار  ،فإف فعل فقد ٚبلص
من شر الذنوب  ،كإف أصر على الذنب ىلك  ( .جامع العلوـ ا٢بً ىكم ) .
قيل للحسن البصرم  :أال يستحٓب أحدان من ربو يستغفر من ذنوبو مث يعود  ،مث يستغفر مث يعود ؟ فقاؿ  :كد الشيطاف لو ظفر
منكم هبذا  ،فبل ٛبلُّوا من االستغفار .

 قاؿ السعدي  :ك٤با كاف العبد ال بد أف يغفل كيناؿ منو الشيطاف ،الذم ال يزاؿ مرابطا ينتظر غرتو كغفلتو ،ذكر تعاذل عبلمة
ا٤بتقْب من الغاكين ،كأف ا٤بتقي إذا أحس بذنب ،كمسو طائف من الشيطاف ،فأذنب بفعل ٧برـ أك ترؾ كاجب  -تذكر من
اّلل عليو ،كما عليو من لوازـ اإلٲباف ،فأبصر كاستغفر
أم ابب أًييتى ،كمن أم مدخل دخل الشيطاف عليو ،كتذكر ما أكجب ٌ
اّلل تعاذل ،كاستدرؾ ما فرط منو ابلتوبة النصوح كا٢بسنات الكثّبة ،فرد شيطانو خاسئا حسّبا ،قد أفسد عليو كل ما أدركو
ٌ
منو.
( وإِ ْخوانُػهم ) أم  :كإخواف الشياطْب من اإلنس ،كقولو ( إً َّف الٍمب ًٌذ ًرين ىكانيوا إًخوا ىف الشَّي ً
اط ً
ْب ) كىم أتباعهم كا٤بستمعوف ٥بم
َ َ ُْ
ى
يى ى
ٍى
القابلوف ألكامرىم
( ؽلَُدُّونَػ ُه ْم ِِف الْغَ ِّي ) أم :تساعدىم الشياطْب على فعل ا٤بعاصي ،كتسهلها عليهم كٙبسنها ٥بم.
( ُُثَّ الَ يػ ْق ِ
ص ُرو َف ) قيل :معناه إف الشياطْب ٛبد ،كاإلنس ال تقصر يف أعما٥بم بذلك  .كما قاؿ علي بن أيب طلحة ،عن ابن
ُ
ً
عباس يف قولو ( ىكإً ٍخ ىوانػي يه ٍم ٲبىيدُّكنىػ يه ٍم ًيف الٍغى ًٌي يمثَّ ال يػي ٍقصيرك ىف ) قاؿ :ال اإلنس يقصركف عما يعملوف من السيئات ،كال الشياطْب
ٛبسك عنهم.
الفوائد :
ُ -أنو ال يسلم أحد من كسوسة الشيطاف .
251

ِ -على ا٤بسلم إذا أصابو شيء من الشيطاف أك ادلٌ بذنب أف يتذكر عقاب هللا  ،كأف يتذكر ثواب هللا إذا ترك ػػو .
ّ -إف الكفرة كالفجرة إخوة للشياطْب .
ْ -أف الشياطْب تساعد من تواليو على ا٤بعاصي كا٤بنكرات .
( وإِ َذا ََل ََتْهتِِم ِِبي ٍة قَالُواْ لَوالَ اجتػبػيػتػها قُل إِ َّظلَا أَتَّبِع ما يِوحى إِ ََّ ِ
ص ئُِر ِمن َّربِّ ُك ْم َو ُى ًدى َوَر ْٓتَةٌ لَِّق ْوٍـ يُػ ْؤِمنُو َف
ِل من َّرِّّب َى َذا بَ َ
َ ْ
َُ َ
َ
ْ َََْْ َ ْ
(ٖٕٓ) ) .
[ األعراؼ . ] ٕٖٓ :

------------( َوإِ َذا ََلْ ََتْهتِِم ِِبيٍَة ) أم  :كإذا دل أتهتم ٗبعجزة كما اقَبحوا .

اجتَػبَػ ْيػتَػ َها ) أم  :ىبل اختلقتها اي دمحم ؟ كاخَبعتها من عند نفسك ؟! كىو هتكم منهم لعنهم هللا .
( قَالُواْ لَ ْوالَ ْ

( قُ ْل ) ٥بم اي دمحم .
ِل ِمن َّرِّّب ) أم :أان ال أتقدـ إليو تعاذل يف شيء ،كإ٭با أتبع ما أمرين بو فأمتثل ما يوحيو إرل ،فإف بعث آية
وحى إِ ََّ
( إِ َّظلَا أَتَّبِ ُع َما يِ َ
قبلتها ،كإف منعها دل أسألو ابتداء إايىا؛ إال أف أيذف رل يف ذلك ،فإنو حكيم عليم.

 كهللا (جل كعبل) قد ٌبْب يف سورة بِب إسرائيل أنو إ٭با دل يرسلو ٖبارؽ مثل خارؽ الرسل ا٤بتقدمة كناقة صاحل ك٫بو ذلك أنو إف
فعل ذلك كذبوا فأىلكهم ،كما قاؿ( :كما منىػعنىا أىف نػُّرًسل ًابآلاي ً
ت إًالَّ أىف ىك َّذب ًهبا األ َّىكليو ىف كآتىػيػنىا ىٜبيود النَّاقىةى مب ً
صىرنة فىظىلى يمواٍ
ى ٍ ى
يٍ
ى ى
ىى ى ى
ٍ ى ى
ًهبىا) ألف هللا تبارؾ كتعاذل ٤با اقَبحوا ىذه اآلايت ٌبْب ٥بم ىنا كيف سورة العنكبوت أنو أنزؿ ٥بم آية ىي أعظم من ٝبيع
اآلايت كأكرب ،كىي ىذا القرآف العظيم ،فهذا القرآف العظيم أعظم آية من انقة صاحل ،كيد موسى البيضاء ،كعصاه الٍب
ثعباان.
تكوف ن
ك٩با يدؿ على أهنا أعظم اآلايت :أهنا تَبدد يف أ٠باع ا٣ببلئق إذل يوـ القيامة ،كأهنا كبلـ رب العا٤بْب الذم يعجز عن اإلتياف ٗبثلو
ً
ورةو ًٌمن ًٌمثٍلً ًو ىك ٍاد يعواٍ يش ىه ىداء يكم ًٌمن
ٝبيع ا٣ببلئق ،كقد ٙبدل هللا العرب بسورة من ىذا القرآف العظيم يف سورة البقرة قاؿ( :فىأٍتيواٍ ب يس ى
اّللً إً ٍف يكٍنػتيم ص ًادقًْب) كٙبداىم بسورة منو يف سورة يونس قاؿ( :أىـ يػ يقوليو ىف افٍػتىػراه قيل فىأٍتيواٍ بًس ً ً ً
د ً
استىطى ٍعتيم ًٌمن
كف َّ
ي
ٍ ى ى
ورةو ٌمثٍلو ىك ٍاد يعواٍ ىم ًن ٍ
ٍى
يى
ىي ٍ
ً
ً
ً
ً
اّلل إًف يكنتيم صادقْب) كٙبداىم بعشر سور يف سورة ىود (أىـ يػ يقوليو ىف افٍػتىػراه قيل فىأٍتيواٍ بًع ٍش ًر سوور ًمثٍل ًو م ٍفتىػراي و
د ً
ت ىك ٍاد يعواٍ ىم ًن
كف َّ
ي
ٍ ى ى
ى ي ى ٌ ي ىى
ٍى
ىي ٍ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
و
ً
ْب) مث ٌبْب يف سورة
استىطى ٍعتيم ٌمن يدكف َّ
صادق ى
صادق ى
ٍ
ْب) كٙبداىم بو كلو يف سورة الطور( :فىػٍليىأٍتيوا ٕبىديث ٌمثٍلو إًف ىكانيوا ى
اّلل إًف يكنتي ٍم ى
بِب إسرائيل أف عامة ا٣ببلئق لو تعاكنوا كاجتمعوا ال يقدركف على اإلتياف ٗبثل ىذا القرآف( :قيل لَّئً ًن ٍ ً ً
ا١بً ُّن ىعلىى
نس ىك ٍ
اجتى ىم ىعت اإل ي
ًً ً ً
أىف أيٍتيواٍ ٗبًًثٍ ًل ى ىذا الٍ يقر ً
ض يه ٍم لًبىػ ٍع و
ض ظى ًه نّبا) فلما كاف معجزة يعجز عن مضاىاهتا ٝبيع اإلنس كا١بن،
آف الى ىأيٍتيو ىف ٗبثٍلو ىكلىٍو ىكا ىف بىػ ٍع ي
ى
ى ٍ
ً
َّ
العا٤بْب ح ٍفظى ىها ،لو أراد أحد أف يزيد يف ىذا القرآف
كىي معجزة ابقية تَبدد يف آذاف ا٣ببلئق إذل يوـ القيامة٧ ،بفوظة ،تىػ ىوذل ىر ُّ
ب ى
العظيم نقطة كاحدة ،أك يغّب شكلة حرؼ لرد عليو اآلالؼ من صغار أطفاؿ ا٤بسلمْب يف أقطار الدنيا ( إً َّان ىٍ٫ب ين نػىَّزلٍنىا ال ًٌذ ٍكىر ىكإً َّان
ً
شديدا
إنكارا ن
(جل كعبل) على ىم ٍن طىلىب آية غّبىا ن
لىوي ى٢بىافظيو ىف ) كألجل عظم ىذه اآلية ككربىا كأهنا أعظم اآلايت كأكربىا أنكر ٌ
ً
يف سورة العنكبوت حيث قاؿ تعاذل ( كقىاليوا لىوال أين ًزىؿ علىي ًو آايت ًمن َّربًًو قيل إًَّ٭بىا اآلايت ًعند ًَّ
ْب ) مث أنكر
ى ي ى
اّلل ىكإًَّ٭بىا أ ىىان نىذ هير ُّمبً ه
ٍ
ى
ىٍ ى ه ٌ ٌ ٍ
ً
ً
ً
ك لىىر ٍٞبىةن )  ،فمن دل يكتف هبذه اآلية
اب يػيٍتػلىى ىعلىٍي ًه ٍم إً َّف ًيف ىذل ى
ىنزلٍنىا ىعلىٍي ى
عليهم طلب آية غّبه قاؿ ( أ ىىكىدلٍ يىكٍف ًه ٍم أ َّىان أ ى
ك الٍكتى ى
العظمى عن ٝبيع اآلايت فهو جدير أبف ينكر عليو؛ كلذلك قاؿ ىنا يف أخرايت األعراؼ ٤با قاؿ عنهم إهنم قالوا( :لىٍوالى
صآئًير ًمن َّربًٌ يك ٍم
ٍ
اجتىػبىػٍيػتىػ ىها) ٌبْب ٥بم أف ىذا القرآف العظيم أعظم آية ،ال ينبغي لئلنساف أف يطلب آية غّبه حيث قاؿ ( :ىى ىذا بى ى
و
ً
ً
ىكيى ندل ىكىر ٍٞبىةه لٌىق ٍوـ يػي ٍؤمنيو ىف) فمن دل هتده ىذه البصائر كاألدلة القاطعة كالرباىْب الساطعة كا٤بعجزة العظمى ،كا٥بدل كالرٞبة فبل آية
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ً
رل ًمن َّرًٌيب) ال أختلق آية كال أقَبح أخرل.
وحى إً ىَّ
هتديو ألبتة .كىذا معُب قولو( :قي ٍل إَّ٭بىا أىتَّبً يع ىما يي ى
( َى َذا بَ َ ِ ِ ِ
صآئًير ًمن َّربًٌ يك ٍم) البصائر ٝبع
ص ئ ُر من َّربّ ُك ْم ) أم :ىذا القرآف الذم ىو أعظم آية كأنتم تقَبحوف آايت غّبه (بى ى
اضحا ال لبس فيو .فالبصائر :ا٢بيجج
البصّبة ،كالبصّبة ا٤براد هبا :الربىاف القاطع كالدليل الساطع الذم يػيٍب ى
صر يف ضوئو ا٢بق ك ن
القاطعات ،كالبينات الواضحات الٍب ال تَبؾ يف ا٢بق لبسا ،ككاحدىا (بصّبة) ،كمنو قولو تعاذل يف أخرايت يوسف( :قيل ى ًذهً
ٍ ى
ن
ً
اّللً علىى ب ً
ً
ص ىّبةو أ ىىانٍ ىكىم ًن اتَّػبىػ ىع ًِب ) .
ىسبًيلي أ ٍىد يعو إ ىذل َّ ى ى
( َو ُى ًدى ) أم  :بياف كداللة  ،أم  :أم ىاد ٤بن اتبعو كعمل ٗبا فيو لكل خّب كسعادة يف الدنيا كاآلخرة .

 فالقرآف العظيم ييطلق ىداه على ا٥بدل العاـ  ،كيطلق ىداه على ا٥بدل ا٣باص  ،فا٥بدل العاـ معناه بياف الطريق كإيضاح
اى ٍم ) أم  :بينا ا٢بق على لساف نبينا صاحل ،
احملجة البيضاء  ،كبياف ا٢بق من الباطل  ،كالنافع من الضار  ،كمنو ( ىكأ َّىما ىٜبي ي
ود فىػ ىه ىديٍػنى ي
كمنو قولو تعاذل (إً َّان ىى ىديٍػنىاهي َّ ً
يل )  .كأما ا٥بدل ا٣باص فمعناه توفيق هللا لعبده حٌب يهتدم إذل ما يرضي ربو  ،كيكوف سبب
السب ى
اّللي فىػ يه ىو الٍ يم ٍهتى ًدم ) .
دخولو ا١بنة  ،كمنو قولو ( ىم ٍن يػى ٍه ًد َّ
خاصا إذا فهم اإلنساف ذلك زالت عنو إشكاالت يف كتاب هللا ،كمناقضات يظنها
عاما كإطبلقنا ِّ
 ككوف ا٥بدل ييطلق إطبلقنا ِّ
ً
َّك لىتىػه ًدم إً ىذل ًصر و
اط
ا١باىل ببعض آايت هللا ،كقولو تعاذل يف نبينا  ( إًن ى
ت ) مع قولو فيو ( ىكإًن ى ٍ
ىحبىػٍب ى
َّك الى تىػ ٍهدم ىم ٍن أ ٍ
ى
ً
َّك لىتىػه ًدم إً ىذل ًصر و
اط ُّم ٍستى ًقي وم ) ىو ا٥بدل
ُّم ٍستىقي وم ) فنفى عنو ا٥بدل يف آية كأثبتو لو يف آية ،فا٥بدل ا٤بيثبت لو يف قولو ( ىكإًن ى ٍ
ى
احمل َّجة البيضاء حٌب تركها ليلها كنهارىا ال يزيغ عنها إال ىالك  أما
ٗبعناه العاـ ،كىو البياف كاإليضاح .كقد بْب  ىذه ى
ً
ت ) فهو التفضل ابلتوفيق كسعادة ا٤برء؛ ألف ىذا بيد هللا كحده ( ىكىمن
ا٥بدل ا٤بنفي عنو يف قولو ( إًن ى
ىحبىػٍب ى
َّك ال تىػ ٍهدم ىم ٍن أ ٍ
اّللً شيئا أيكلىئً َّ ً
ً
ي ًرًد َّ ً
اّللى الى يىػ ٍه ًدم
ص ىعلىى يى ىد ياى ٍم فىًإ َّف َّ
ين ىدلٍ ييًرًد َّ
ك لىوي ًم ىن َّ ن ٍ ى
اّللي فٍتػنىػتىوي فىػلىن ٛبىٍل ى
اّللي أىف ييطى ًٌهىر قيػليوبىػ يه ٍم ) ( إًف ىٍٙب ًر ٍ
ي
ك الذ ى
ً
ىمن ييض ُّل ) .
فا٤براد اب٥بدل ىنا ا٥بدل ا٣باص  ،كىو التوفيق كالتيسّب لؤلعماؿ الٍب ٰببها هللا .
اف بعً و
ًً
َّ ً
ًً
ً
ً
و
يد )
ين الى يػي ٍؤًمنيو ىف ًيف آذىاهن ٍم ىكقٍػهر ىكيى ىو ىعلىٍي ًه ٍم ىع نمى أ ٍيكلىئً ى
ك يػينى ىاد ٍك ىف من َّم ىك ى
ين ىآمنيوا يى ندل ىكش ىفاء ىكالذ ى
قاؿ تعاذل ( قي ٍل يى ىو للَّذ ى
ً ً
آف ما ىو ًش ىفاء كر ٍٞبةه لًٌٍلم ٍؤًمنًْب كالى ي ًز ي ً ً
ً
ْب إىالَّ ىخ ىس نارا ) .
يد الظَّالم ى
ىى ى ي ى ى ى
كقولو ( ىكنػينىػٌزيؿ م ىن الٍ يقٍر ى ي ى
َّ ً
اان ىكيى ٍم يى ٍستىػٍب ًشيرك ىف (ُِْ) ىكأ َّىما
ورةه فى ًمٍنػ يهم َّمن يىػ يق ي
ين ىآمنيواٍ فىػىز ىادتٍػ يه ٍم إًٲبى ن
وؿ أىيُّ يك ٍم ىز ىادتٍوي ىى ًذهً إًٲبى ن
كقولو ( ىكإًذىا ىما أين ًزلى ٍ
ت يس ى
اان فىأ َّىما الذ ى
َّ ً
ًً
ض فىػىز ىادتٍػ يه ٍم ًر ٍج نسا إً ىذل ًر ٍج ًس ًه ٍم ىكىماتيواٍ ىكيى ٍم ىكافًيرك ىف ) .
ين ًيف قيػليوهبم َّمىر ه
الذ ى

( َوَر ْٓتَةٌ ) فإف العمل بكتاب هللا رٞبة كىداية كنور للبشرية  ،كهبا ٙبصل السعادة كا٣بّب الكثّب .
َّ ً
ِ ٍ ِ
ين الى يػي ٍؤًمنيو ىف ًيف
( لَّق ْوـ يُػ ْؤمنُو َف ) أما القوـ الذين سبق ٥بم الشقاء فهو حجة عليهم يدخلوف بو النار ،كما قاؿ تعاذل ( ىكالذ ى
ًً
شرعا أال يدخل أحد ا١بنة كائننا
آ ىذاهن ٍم ىكقٍػهر ىكيى ىو ىعلىٍي ًه ٍم ىع نمى ) ألف هللا (تبارؾ كتعاذل) منذ أنزؿ ىذا الكتاب ا٤بنزؿ كاف كاجبنا ن
من كاف إال عن طريق العمل بو ،كأال يدخل أحد النار إال عن طريق اإلعراض عنو ( كمن ي ٍك يفر بًًو ًمن األ ٍ ً
َّار ىم ٍو ًع يدهي )
ىى ى ٍ
ىحىزاب فىالن ي
ى
فالعمل بو مفتاح ا١بنة ،كاإلعراض عنو سبب دخوؿ النار.
الفوائد :
ُ -أف الرسوؿ  ال ٲبلك أف أييت َبية من نفسو .
ِ-أف الرسوؿ متبع للوحي الذم ينزؿ عليو .
ّ-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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ٓ -أنو كلما قوم إٲباف الشخص كانت ىدايتو أقول  ( ،كا٢بكم ا٤بعلق بوصف يزيد بزايدتو كينقص بنقصو ) فمن كاف إٲبانو
أقول كانت ىدايتو أكثر .
ٔ -فضل اإلٲباف .
استَ ِمعواْ لَوُ وأ ِ
َنصتُواْ لَ َعلَّ ُك ْم تُػ ْر َٓتُو َف (ٕٗٓ) ) .
( َوإِ َذا قُ ِرئ الْ ُق ْرآ ُف فَ ْ ُ
َ
[ األعراؼ . ] َِْ :
----------استَ ِمعواْ لَوُ وأ ِ
َنصتُواْ ) أمر من هللا تعاذل ابالستماع كاإلنصات عند تبلكة القرآف الكرمي .
( َوإِ َذا قُ ِر َ
ئ الْ ُق ْرآ ُف فَ ْ ُ
َ

االستماع  :ىو التدبر يف الشيء كاإلصغاء إليو بتدبر  ،كاإلنصات  :ىو السكوت كترؾ الكبلـ .
 قاؿ ِف التسهيل  :قولو تعاذل ( كإًذىا قي ًرئ القرآف فاستمعوا لىو كأ ً
ىنصتيواٍ ) فيو ثبلثة أقواؿ :
يى
ى
أحدىا  :أف اإلنصات ا٤بأمور بو ىو لقراءة اإلماـ يف الصبلة .
كالثاين  :أنو اإلنصات للخطبة .
كالثالث  :أنو اإلنصات لقراءة القرآف على اإلطبلؽ كىو الراجح لوجهْب  :أحدٮبا  :أف اللفظ عاـ كال دليل على ٚبصيصو ،
كالثاين أف اآلية مكية  ،كا٣بطبة إ٭با شرعت اب٤بدينة .
( لَ َعلَّ ُك ْم تُػ ْر َٓتُو َف ) فيو االستماع للقرآف كاإلنصات لو سبب للرٞبػػة .
ً ً
أردت ًاالنٍتً ىفاع ًابلٍ يقر ً
ضور من ٱباطبو بًًو من
 قاؿ ابن القيم  :إًذا ٍ
آف فاٝبع قىػٍلبك عٍند ت ىبل ىكتو ك٠باعو  ،كأىلٍ ًق ى٠بعك كاحضر يح ي
ٍ
اذل (إً َّف ًيف ىذلً ً ً
ب أ ٍىك أىلٍ ىقى
تكلٌم بًًو يسٍب ىحانىوي ًمٍنوي إًلىٍي ًو فانو ىخاطب ًمٍنوي لىك على لً ىساف ىر يسولو قى ى
اؿ تىػ ىع ى
ى
ك لىذ ٍكىرل ل ىم ٍن ىكا ىف لىوي قىػ ٍل ه
ً
ً
صوؿ ٍاألىثر ىكانٍتً ىفاء الٍ ىمانًع
َّ
الس ٍم ىع ىكيى ىو ىش ًهيد) ىكذىل ى
ك أىف ىٛباـ التَّأٍثّب ٤بٌا ىكا ىف ىم ٍوقيوفا على يمؤثر يم ٍقتىض ىك٧بل قىابل ىكشرط ٢بي ي
ً
ً
ك لذكرل) اشار إً ىذل ىما تق ٌدـ
الَّ ًذم ٲبٍنىع ًمٍنو
تضمنت ٍاآليىة بىػيىاف ىذلك كلٌو أبكجز لفظ كأبينو كأدلٌو على ا٤بىراد فىػ ىقولو (إً َّف ًيف ىذل ى
ي
ٌ
السورة اذل ىهنىا كى ىذا ىو ا٤بؤثٌر كقىولو (لًمن ىكا ىف لىو قىػٍلب) فىػه ىذا ىوي الٍمحل الٍ ىقابًل كالٍمراد بًً
ا٢بي الَّ ًذم يعقل
قلب
ل
ا
و
ٍ
ىٍ
من ٌأكؿ ُّ ى
ى
ي ه ى يى
ى ي ىى يى
ى ى
ٌ
اذل (إً ٍف ىو إًَّال ًذ ٍكر كقيػرآ هف مبً ً ً
كجو
ىعن هللا ىك ىما قى ى
اؿ تىػ ىع ى
الس ٍم ىع) أىم َّ
حي الٍقلب ىكقىولو (أ ٍىك أىلٍ ىقى َّ
ه ىٍ ي ه
يى
ْب لييػٍنذ ىر ىم ٍن ىكا ىف ىحيٌا) أىم ٌ
كبلـ ىكقىولو ( ىكيى ىو ىش ًهي هد) أىم ىشاىد الٍقلب ىحاضر غّب ىغائًب
حاسة ى٠بعو إً ىذل ىما يػي ىقاؿ لىوي ىكىى ىذا ىشرط التأثٌر ابلٍ ى
ى٠بعو كأصغى ٌ
ً
صوؿ التَّأٍثًّب ىكيى ىو
قى ى
اؿ ابٍن قيػتىػٍيػبىة ٍ
س بغافل ىكىال ساه ىكيى ىو إً ىش ىارة إً ىذل الٍ ىمانع من يح ي
استمع كتاب هللا ىكيى ىو ىشاىد الٍقلب كالفهم لىٍي ى
ًً
ا٢بى ٌي
كأتملو فىًإذا حصل الٍ يمؤثر ىكيى ىو الٍ يقٍرآف ىكالٍمحل الٍ ىقابًل ىكيى ىو الٍقلب ٍ
ىس ٍهو الٍقلب كغيبتو ىعن تع ٌقل ىما يػي ىقاؿ لىوي ىكالنَّظىر فيو ٌ
ا٣بطاب كانصرافو ىعنوي إً ىذل ىش ٍيء آخر حصل
ىككجد الشٍَّرط ىكيى ىو اإلصغاء كانتفى الٍ ىمانًع ىكيى ىو ا ٍشتًغىاؿ الٍقلب كذىولو ىعن معُب ٍ
ٍاألىثر ىكيى ىو ًاالنٍتً ىفاع كالتذ ٌكر .
الفوائد :
ُ -ا٢بث على االستماع كاإلنصات عند قراءة القرآف .
ِ -أف االستماع كاإلنصات للقرآف سبب للرٞبة .
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ِ
ِ
ِ
ِِ
اآلص ِ
ني (ٕ٘ٓ) ) .
ك تَ َ
ك ِِف نَػ ْف ِس َ
َواذْ ُكر َّربَّ َ
اؿ َوالَ تَ ُكن ّم َن الْغَافل َ
ض ُّرعاً َوخي َفةً َو ُدو َف ا ْجلَ ْه ِر م َن الْ َق ْو ِؿ ِابلْغُ ُد ِّو َو َ

[ األعراؼ . ] َِٓ :
----------ك ) ا٣بطاب للنيب  كيدخل فيو غّبه من أمتو ألنو عاـ لسائر ا٤بكلفْب.
ك ِِف نَػ ْف ِس َ
( َواذْ ُكر َّربَّ َ

 قاؿ الشنقيطي  :إف هللا علم نبيو  آداب الذكر ،كجعل لو الذكر على نوعْب على التحقيق :ذكر نفساين ،كذكر لساين ،أما
الذكر النفساين فهو ىذا الذم يذكره العبد يف نفسو ابلتدبر كالتفكر كاالعتبار كال ينطق بو .كما قالو ابن عطية (رٞبو هللا)
ك ) أم :فيما
ك ًيف نىػ ٍف ًس ى
من أنو ال ذكر إال ٕبركة اللساف خبلؼ ظاىر ىذه اآلية الكرٲبة؛ ألف هللا قاؿ لنبيو ( ىكاذٍ يكر َّربَّ ى
بينك كبْب ربك يف نفسك من غّب كبلـ ،فتذكر عظمتو ككمالو كجبللو كصفاتو ،كما عنده من الثواب ٤بن أطاعو ،كمن
العقاب ٤بن عصاه ،كيكوف ىذا التذكر كالتفكر يف عظمة هللا (جل كعبل) كيف صفاتو العظمى ،كيف ثوابو كعقابو يكوف يف
التضرع كا٣بوؼ.
نفسك ألجل ُّ

 وقاؿ اخلازف  :كىاىنا لطيفة كىي أف قولو سبحانو كتعاذل )كاذكر ربك يف نفسك ) فيو إشعار بقرب العبد من هللا كىو مقاـ

الرجاء ألف لفظ الرب مشعر ابلَببية كالرٞبة كالفضل كاإلحساف فإذا تذكر العبد إنعاـ هللا عليو كإحسانو إليو فعند ذلك يقول
مقاـ الرجاء مث أتبعو بقولو تضرعان كخيفة كىذا مقاـ ا٣بوؼ فإذا حصل يف قلب العبد داعية ا٣بوؼ كالرجاء قوم إٲبانو
كا٤بستحب أف يكوف ا٣بوؼ أغلب على العبد يف حاؿ صحتو كقوتو فإذا قارب اب٤بوت كدان آخر أجلو فيستحب أف يغلب
رجاؤه على خوفو.

ض ُّرعاً ) أم  :تذلبلن كٚبشعان كتواضعان .
( تَ َ
( َو ِخي َفةً ) أم  :خوفان .
( َو ُدو َف ا ْجلَ ْه ِر ِم َن الْ َق ْو ِؿ ) ىذا الذكر اللساين  ،فيستحب أف يكوف جهران ال بليغان كال ٨بافتة .
جهرا بليغنا؛ ك٥بذا ٤با سألوا رسوؿ هللا  فقالوا :أقريب
 قاؿ ابن كثري  :كىكذا يستحب أف يكوف الذكر ال يكوف نداء ك[ال] ن
ربنا فنناجيو أـ بعيد فنناديو؟ فأنزؿ هللا ( :كإً ىذا سأىلىك ًعب ًادم ع ًِب فىًإًين قى ًر ً
َّاع إً ىذا دع ً
اف ) .
يب ىد ٍع ىوةى الد ً ى ى
ى ى ى ى ىٌ ٌ ه
يب أيج ي
كيف الصحيحْب عن أيب موسى األشعرم قاؿ ( رفع الناس أصواهتم ابلدعاء يف بعض األسفار ،فقاؿ ٥بم النيب " :أيها الناس،
أصم كال غائبنا؛ إف الذم تدعونو ٠بيع قريب ) .
أربعوا على أنفسكم ،فإنكم ال تدعوف َّ
كقد يكوف ا٤براد من ىذه اآلية كما يف قولو تعاذل ( كال ى٘بهر بًصبلتًك كال يٚبافًت ًهبا كابػت ًغ بػ ً
ك ىسبًيبلن ) فإف ا٤بشركْب كانوا
ْب ذىل ى
ى ٍ ى ٍ ى ى ى ى ٍ ى ى ٍى ى ٍ ى
إذا ٠بعوا القرآف سبوه ،كسبوا من أنزلو ،كسبوا من جاء بو؛ فأمره هللا تعاذل أال ٯبهر بو ،لئبل يناؿ منو ا٤بشركوف ،كال ٱبافت بو عن
ا١بى ٍه ًر ًم ىن الٍ ىق ٍوًؿ ًابلٍغي يد ًٌك
أصحابو فبل يسمعهم ،كليتخذ سبيبل بْب ا١بهر كاإلسرار .ككذا قاؿ يف ىذه اآلية الكرٲبة ( ىكيدك ىف ٍ
ًً
ً
ْب ) .
اآلص ًاؿ ىكال تى يك ٍن م ىن الٍغىافل ى
ىك ى
اآلص ِ
اؿ ) الغدك :أكائل النهار ،كاآلصاؿ :أكاخره .فاآلصاؿ :من العصر فما كراءه إذل الليل .كالغدك :من أكؿ النهار.
( ِابلْغُ ُد ِّو َو َ
قاؿ بعض العلماء :كاف قبل فرض الصبلة ليلة ا٤بعراج يصلوف صبلتْب :آخر النهار ،كأكلو ،كأنو ىو ا٤براد ىنا.
ي
كقاؿ بعضهم :خص ىذين الوقتْب من النهار  -أكؿ النهار كآخره -لفضلهما.
ً
اآلص ًاؿ )
قاؿ بعض العلماء :ال ٌذ ٍكر ابلغدك :صبلة الصبح ،كابآلصاؿ :صبلة العصر .كهللا تعاذل أعلم ،كىذا معُب قولو ( ًابلٍغي يد ًٌك ىك ى
كقيل  :ا٤بعُب ٝبيع األكقات كعرب ابلطرفْب ا٤بشعرين ابلليل كالنهار .
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 قاؿ اخلازف  :كإ٭با خص ىذين الوقتْب ابلذكر ألف اإلنساف يقوـ ابلغداة من النوـ الذم ىو أخو ا٤بوت فاستحب لو أف
يستقبل حالة االنتباه من النوـ كىو كقت ا٢بياة من موت النوـ ابلذكر ليكوف أكؿ أعمالو ذكر هللا كأما كقت اآلصاؿ كىو
آخر النهار فإف اإلنساف يريد أف يستقبل النوـ الذم ىو أخو ا٤بوت فيستحب لو أف يستقبلو ابلذكر ألهنا حالة تشبو ا٤بوت
كلعلو ال يقوـ من تلك النومة فيكوف موتو على ذكر هللا .
كقيل  :إف أعماؿ العبد تصعد أكؿ النهار كآخره فيصعد عمل الليل عند صبلة الفجر كيصعد عمل النهار بعد العصر إذل ا٤بغرب
فاستحب لو الذكر يف ىذين الوقتْب ليكوف ابتداء عملو ابلذكر كاختتامو ابلذكر .
كقيل ٤ :با كانت الصبلة بعد صبلة الصبح كبعد صبلة العصر مكركىة استحب للعبد أف يذكر هللا يف ىذين الوقتْب ليكوف يف
ٝبيع أكقاتو مشتغبلن ٗبا يقربو إذل هللا من صبلة أك ذكر.
كقيل  :ألهنما كقتا فراغ فيكوف الذكر فيهما ألصق ابلقلب  ،كقيل  :ألهنما كقتاف يتعاقب فيهما ا٤ببلئكة على ابن آدـ  ،كقيل :
ليس ا٤براد التخصيص بل دكاـ الذكر كاتصالو أم اذكر كل كقت .
 وقاؿ القاَسي  :فتدؿ اآلية على مزية ىذين الوقتْب  ،ألهنما كقت سكوف كدعة كتعبد كاجتهاد  ،كما بينهما الغالب فيو
االنقطاع إذل أمر ا٤بعاش .
ِ
ِِ
ني ) عن ذكر هللا تعاذل .
( َوالَ تَ ُكن ّم َن الْغَافل َ
الغفلة لغةن :عدـ االنتباه كإحضار الفكر.
كشرعان :اال٬براط يف ا٢بياة الدنيا ،كنسياف أمور اآلخرة جزئيان أك كليان.
ًً
ً
ْب ) أم  :من الذين يغفلوف عن ذكر هللا  ،كيلهوف عنو  ،كفيو إشعار بطلب دكاـ
قاؿ القاَسي  :قولو تعاذل ( ىكالى تى يكن ٌم ىن الٍغىافل ى
ذكره تعاذل  ،كاستحضار عظمتو كجبللو ككربايئو  ،بقدر الطاقة البشرية.
ًً
ً
ْب ) ٰبتمل كجهْب :
 قاؿ ادلاوردي  :قولو تعاذل ( ىكالى تى يك ًن ٌم ىن الٍغىافل ى
أحدٮبا  :عن الذكر.
كالثاين  :عن طاعتو يف كل أكامره كنواىيو  ،قالو ا١بمهور .
قاؿ ابن القيم  :ككل شيء لو صدأ  ،كصدأ القلب الغفلة كا٥بول  ،كجبلؤه الذكر كالتوبة .

شرع أليمتو على لسانو .كيف ىذه اآلية الكرٲبة هني للمسلمْب عن
 من ا٤بعلوـ أنو  ال يغفل عن ذكر ربو كلكنو ييؤمر كيينهى ليي َّ
الغفلة عن ذكر هللا (جل كعبل) ،فعلينا معاشر ا٤بسلمْب أال نغفل عن ذكر هللا .
 ولنحذر من أسباب الغفلة :
فالغفة من الصفات ا٤بذمومة الٍب ذمها هللا يف كتابو .
ً
اىرا ًمن ٍ ً
الدنٍػيا كىم ع ًن ً
اآلخىرةً يى ٍم ىغافًليوف ) .
ا٢بىيىاة ُّ ى ى ي ٍ ى
قاؿ تعاذل عن الكفار ( يىػ ٍعلى يمو ىف ظى ن ٌ ى
ً
كقاؿ تعاذل عن فرعوف ( فىالٍيػوـ نػين ًجيك بًبدنً ً
ك آيىةن ىكإً َّف ىكثً نّبا ًٌم ىن الن ً
آايتًنىا لىغىافًليوف ) .
ك لتى يكو ىف ل ىم ٍن ىخٍل ىف ى
ىٍى ى ٌ ى ىى ى
َّاس ىع ٍن ى
ً
ً َّ ً
َّ ً
ضواٍ ًاب ٍ٢بىياةً ُّ
ُّار ًٗبىا
ين الى يىػٍر يجو ىف لًىق ى
آايتًنىا ىغافليوف * أ ٍيكلىئً ى
اءان ىكىر ي
ين يى ٍم ىع ٍن ى
ك ىمأٍ ىك ياى يم الن ي
الدنٍػيىا ىكاطٍ ىمأىنُّواٍ هبىا ىكالذ ى
كقاؿ تعاذل ( إى َّف الذ ى
ىكانيواٍ يك ً
ٍسبيوف ) .
ى
ً
ً
ً
ا١بى ٍه ًر ًم ىن الٍ ىق ٍوًؿ ًابلٍغي يد ٌكً
ضُّرعان ىكخي ىفةن ىكيدك ىف ٍ
ك يف نىػ ٍفس ى
كقد هنى هللا تبارؾ كتعاذل نبيو عن الغفلة ،قاؿ تعاذل ( ىكاذٍ يكر َّربَّ ى
ك تى ى
اآلص ًاؿ ىكالى تى يكن ًٌم ىن الٍغىافًلًْب ) .
ىك ى
َّ ً
ا٢بىيىاةً ُّ
يد ًزينىةى ٍ
يدك ىف ىك ٍج ىهوي ىكالى تىػ ٍع يد ىعٍيػنى ى
الدنٍػيىا ىكالى
اؾ ىعٍنػ يه ٍم تي ًر ي
ين يى ٍد يعو ىف ىربػَّ يهم ًابلٍغى ىداةً ىكالٍ ىع ًش ًٌي ييًر ي
اصً ٍرب نىػ ٍف ىس ى
كقاؿ تعاذل ( ىك ٍ
ك ىم ىع الذ ى
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تي ًط ٍع ىم ٍن أى ٍغ ىفٍلنىا قىػٍلبىوي ىعن ًذ ٍك ًرىان ىكاتػَّبى ىع ىى ىواهي ىكىكا ىف أ ٍىميرهي فيػيرطان ) .
كقد تكوف الغفلة عن هللا عقوبة من هللا للعبد على معصيتو .
قاؿ تعاذل ( أيكلىئًك الَّ ًذين طىبع اّلل علىى قيػليوهبًًم ك٠بعً ًهم كأىب ً
ك يى يم الٍغىافًليوف ) .
صا ًرى ٍم ىكأيكلىػئً ى
ى ى ى ى ٌي ى
ٍ ى ىٍ ٍ ى ٍ ى
وؿ ًَّ
وؿ علىى أىعو ًاد ًمٍنػ ًربهً
ركل مسلم يف صحيحو من حديث عبدهللا بن عمر كأيب ىريرة رضي هللاي عنهما أىنػَّ يه ىما ىً٠ب ىعا ىر يس ى
اّلل  يىػ يق ي ى ٍ ى ى
ا١بمع ً
ً
اّللي ىعلىى قيػليوهبًً ٍم يمثَّ لىيى يكوني َّن ًم ىن الٍغىافًلًْب ) .
( لىيىػٍنػتى ًه ى َّ
ات ،أ ٍىك لىيى ٍختً ىم َّن َّ
ْب أىقٍػ ىو هاـ ىع ٍن ىكٍدع ًه يم ٍي ي ى

 أسباب الغفلة حٌب ٯبتنبها ا٤بؤمن:

أوالً  :االنقطاع الكثري عن زايرة القبور ،وتذكر ادلوت والدار اآلخرة .
قاؿ تعاذل ( أى ٍ٥بىا يك يم التَّ ىكاثير * ىح ٌَّب يزٍريُتي الٍ ىم ىقابًر ) .
قاؿ ابن كثّب رٞبو هللا" :أشغلكم حب الدنيا كنعيمها كزىرهتا عن طلب اآلخرة كابتغائها كٛبادل بكم ذلك حٌب جاءكم ا٤بوت
ً ً
كزرُت ا٤بقابر كصرُت من أىلها ،قاؿ تعاذل  ﴿:يك ُّل نىػ ٍف و ً
ً ً
ًح ىع ًن النَّا ًر ىكأ ٍيد ًخ ىل
س ىذآئ ىقةي الٍ ىم ٍوت ىكإَّ٭بىا تيػ ىوفَّػ ٍو ىف أ ي
وريك ٍم يىػ ٍوىـ الٍقيى ىامة فى ىمن يز ٍحز ى
يج ى
ا٢بىيىاةي ُّ
اع الٍغييركر ) .
ا١بىنَّةى فىػ ىق ٍد فى ىاز ىكما ٍ
ٍ
الدنٍػيىا إًالَّ ىمتى ي
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 .
قاؿ تعاذل  ( :يػعلىمو ىف ظى ً
ا٢بىيىاةً ُّ
الدنٍػيىا ىكيى ٍم ىع ًن ٍاآل ًخىرةً يى ٍم ىغافًليو ىف ) .
اىنرا ًٌم ىن ٍ
ىٍ ي
الدنٍػيا  .ك ً
اآلخىرةي ىخٍيػهر ىكأىبٍػ ىقى ) .
كقاؿ تعاذل ( بى ٍل تيػ ٍؤثًيرك ىف ٍ
ا٢بىيىاةى ُّ ى ى
رابعاً  :االنقطاع عن رلالس الذكر وعدـ احملافَّة على األذكار الشرعية يف الصباح كا٤بساء كعند دخوؿ ا٤بسجد كا٣بركج منو
كعند الدخوؿ إذل ا٤بنزؿ كا٣بركج منو كغّب ذلك من ا٤بواضع .
ك تىضُّرعان ك ًخي ىفةن كدك ىف ٍ ً
قاؿ تعاذل ( كاذٍ يكر َّربَّ ى ً ً
ً
اآلص ًاؿ ىكالى تى يكن ًٌم ىن الٍغىافًلًْب ) .
ىي
ا١بى ٍه ًر م ىن الٍ ىق ٍوؿ ًابلٍغي يد ًٌك ىك ى
ك يف نػى ٍفس ى ى ى
ى
قاؿ ابن القيم رٞبو هللا" :على قدر غفلة العبد عن الذكر يكوف بعده عن هللا .
كقاؿ أيضان" :إف ٦بالس الذكر ٦بالس ا٤ببلئكة ،ك٦بالس اللغو كالغفلة ٦بالس الشياطْب ،فليخَب العبد أعجبها إليو كأكالىا بو،
فهو مع أىلو يف الدنيا كاآلخرة .

 كعمارة أكقات الغفلة مستحب ك٧ببوب هلل ،كلذلك قاؿ  يف صياـ شعباف (ذاؾ شهر يغفل الناس عنو بْب رجب كرمضاف).
 قاؿ ابن رجب رٓتو هللا  :يف إحياء الوقت ا٤بغفوؿ عنو ابلطاعة فوائد :
منها  :أنو يكوف أخفى  ،كإخفاء النوافل كإسرارىا أفضل .

ومنها  :أنو أشق على النفوس  ،كأفضل األعماؿ أشقها على النفوس  ،كسبب ذلك أف النفوس تتأسى ٗبا تشاىده من أحواؿ
فسهلت الطاعة  ،كإذا كثرت الغفبلت
أبناء ا١بنس  ،فإذا كثرت يقظة الناس كطاعاهتم كثر أىل الطاعة لكثرة ا٤بقتدين هبم  ،ي
كأىلها أتسى هبم عموـ الناس  ،ك٥بذا ا٤بعُب قاؿ النيب  ( للعامل منهم أجر ٟبسْب منكم  ،إنكم ٘بدكف على ا٣بّب أعواانن كال
ٯبدكف ) .
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ومنها  :أف ا٤بنفرد ابلطاعة بْب أىل ا٤بعاصي كالغفلة قد يدفع بو الببلء عن الناس كلهم  ،فكأنو ٰبميهم كيدافع عنهم .
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 .
ك الَ يستَكِْربو َف َعن ِعب َ ِِ
( إِ َّف الَّ ِذ ِ ِ
سبِّ ُحونَوُ َولَوُ يَ ْس َُب ُدو َف (. ) )ٕٓٙ
ْ َ
َ
ين عن َد َربّ َ َ ْ ُ
ادتو َويُ َ
[ األعراؼ . ] َِٔ :
-----------َّ ِ
ك ) كىم ا٤ببلئكة .
ين ِعن َد َربِّ َ
( إِ َّف الذ َ

 قاؿ القرطيب  :يعِب ا٤ببلئكة إبٝباع.
ك ) ىم ا٤ببلئكة عليهم السبلـ  ،كيف ذكرىم ٙبريض للمؤمنْب كتعريض للكفار
 قاؿ ِف التسهيل  ( :إً َّف الذين ًع ى
ند ىربًٌ ى
ِ
ادتِِو ) بل خاضعوف متذللوف عابدكف لرهبم تعاذل .
ْربو َف َع ْن عبَ َ
( الَ يَ ْستَكِ ُ
 قاؿ ابن عا ور  :ليس ا٤بقصود بو التنويو بشأف ا٤ببلئكة ألف التنويو هبم يكوف أبفضل من ذلك  ،كإ٭با أريد بو التعريض
اب٤بشركْب كأهنم على النقيض من أحواؿ ا٤ببلئكة ا٤بقربْب  ،فخليق هبم أف يكونوا بعداء عن منازؿ الرفعة .
سبِّ ُحونَوُ ) أم  :ينزىونو عن كل ما ال يليق بكمالو كجبللو .
( َويُ َ
( َولَوُ يَ ْس َُب ُدو َف ) قيل  :يصلوف .كقيل  :يى ًذلٌوف  ،خبلؼ أىل ا٤بعاصي.
 قاؿ ابن عا ور  :قولو تعاذل ( كلو يسجدكف ) للداللة على االختصاص أم كال يسجدكف لغّبه  ،كىذا أيضان تعريض

اب٤بشركْب الذين يسجدكف لغّبه  ،كا٤بضارع يفيد االستمرار أيضان.
 قاؿ ابن كثري  :بل ا٤براد ا٢بض على كثرة الذكر من العباد ابلغدك كاآلصاؿ ،لئبل يكونوا من الغافلْب؛ ك٥بذا مدح ا٤ببلئكة
ً َّ ً
ً
ٍربك ىف ىع ٍن ًعبى ىادتًًو ىكيي ىسبًٌ يحونىوي ىكلىوي يى ٍس يج يدك ىف) كإ٭با
ين ًعٍن ىد ىربًٌ ى
الذين يسبحوف الليل كالنهار ال يفَبكف ،فقاؿ( :إ َّف الذ ى
ك ال يى ٍستىك ي
ذكرىم هبذا ليتشبو هبم يف كثرة طاعتهم كعبادهتم؛ ك٥بذا شرع لنا السجود ىاىنا ٤با ذكر سجودىم هلل ،عز كجل ،كما جاء يف
اصوف يف الصف".
كيَب ُّ
األكؿ ،ى
ا٢بديث" :أال تصفوف كما تصف ا٤ببلئكة عند رهبا ،يتموف الصفوؼ ى
كىذه أكؿ سجدة يف القرآف٩ ،با يشرع لتاليها كمستمعها السجود ابإلٝباع .كقد كرد يف حديث ركاه ابن ماجة ،عن أيب الدرداء،
عن النيب  أنو عدىا يف سجدات القرآف .
اد يمكىٍريمو ىف * ىال يى ٍسبً يقونىوي ًابلٍ ىق ٍوًؿ
كصف هللا ا٤ببلئكة أبحسن صفات العبودية ،فقاؿ تعاذل ( ىكقىاليوا َّاٚبى ىذ َّ
الر ٍٞبى ين ىكلى ندا يسٍب ىحانىوي بى ٍل ًعبى ه
ىكيى ٍم ًأب ٍىم ًرهً يىػ ٍع ىمليوف ) .
كٛباـ عبوديتهم هلل )أهنم ال يعصوف هللا ما أمرىم .
اّللى ىما أ ىىمىريى ٍم ىكيىػ ٍف ىعليو ىف ىما يػي ٍؤىميركف ) .
صو ىف َّ
قاؿ تعاذل ( ىال يىػ ٍع ي
أهنم ٱبافوف هللا كٱبشونو .
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قاؿ تعاذل ( ىٱبىافيو ىف ىربػَّ يه ٍم ًم ٍن فىػ ٍوقً ًه ٍم ىكيىػ ٍف ىعليو ىف ىما يػي ٍؤىميركف ) .
كقاؿ تعاذل ( ىكيى ٍم ًم ٍن ىخ ٍشيىتً ًو يم ٍش ًف يقوف ) .
تموف الصف األكؿ
تصفُّوف كما ُّ
تصف ا٤ببلئكة عند رهبا ؟ قالوا :كيف تصف ا٤ببلئكة عند رهبا؟ قاؿ  :يي ُّ
قاؿ رسوؿ هللا  ( أال ي
اصوف يف الصف ) ركاه مسلم .
فاألكؿ ،كيَب ُّ
كقاؿ رسوؿ هللا  يف ليلة ا٤بعراج (  ...مث يرفًع يب إذل البيت ا٤بعمور ،كإذا ىو يدخلو كل يوـ سبعوف أل نفا ال يعودكف إليو آخر ما
عليهم ) ركاه مسلم .
الفوائد :

ُ -إثبات ا٤ببلئكة .
ِ-عبادة ا٤ببلئكة لرهبا ككثرة طاعتها لو .
ّ -خضوع ا٤ببلئكة هلل تعاذل .
ْ -ذـ من يتكرب عن طاعة هللا .
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