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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 تفسري سورة امللك

 مقدمة :
 .ىي مكية 

 قاؿ ابن عطية والقرطيب : ابتفاؽ اعبميع .
 أمساؤىا :

ْلك ( وكذلك ترصبها الرتمذي : ابب ما 
ُ
الشائع ٓت كتب السنة وكتب التفسري وٓت أكثر اؼبصاحف تسمية ىذه السورة ) سورة اؼب

لك . وكذلك عنو 
ُ
 من صحيحو . هنا البخاري ٓت كتاب التفسريجاء ٓت فضل سورة اؼب

أف سورة من القرآف ثبلثوف  ) سورة تبارؾ الذي بيده اؼبلك ( ٓت حديث رواه الرتمذي عن أيب ىريرة عن النيب  ظباىا النيب 
ة للسورة آية شَفعت لرجل حىت ُغِفر لو وىي ) سورة تبارؾ الذي بيده اؼبلك ( قاؿ الرتمذي : ىذا حديث حسن  ، فهذا تسمي

 أبوؿ صبلة وقعت فيها فتكوف تسمية جبملة .
لُك ( دبجموع الكلمتني ٓت عهد النيب 

ُ
ويسمع منو فيما رواه الرتمذي عن ابن عباس ) أف رجبًل من  وظبيت أيضًا ) تبارَؾ اؼب

فني فيو ( يقرأ سورة ) تبارؾ قاؿ لو ) َضرَْبُت ِخبائي على قرٍب وأان ال أحِسب أنو قرب فإذا فيو إنساف ) أي د أصحاب النيب 
ْنِجية تنجيو من عذاب القرب ( حديث حسن غريب فيكوف اسُم  اؼبلُك ( حىت ختمها فقاؿ رسوؿ هللا 

ُ
: ىي اؼبانعة ىي اؼب

 السورة ؾبموع ىذين اللفظني .
 فضلها :

لو : تبارؾ الذي بيده  فر هللاإف سورة من القرآف ثبلثوف آية شفعت لرجل حىت غ) عن أيب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 . رواه الرتمذي (اؼبلك

 أىداف السورة :
 قد تناولت ىذه السور أىدافاً رئيسية ثبلثة وىي :

 : إثبات عظمة هللا وقدرتو على اإلحياء واإلماتة .  أولً 
 : وإقامة األدلة والرباىني على وحدانية رب العاؼبني .  اثنياً 
 بني اعباحدين للبعث والنشور .: ّت بياف عاقبة اؼبكذ اثلثاً 

 : مقصودىا اػبضوع  التصافو بكماؿ اؼبلك الداؿ عليو سباـ القدرة الداؿ عليو قطعاً . قال البقاعي
: افتتحت السورة دبا يدؿ على منتهى كماؿ هللا تعاىل افتتاحاً يؤذف أبف ما َحوْتو وبـو حوؿ تنزيو هللا تعاىل عن  قال ابن عاشورو 

 افرتاه اؼبشركوف ؼبّا نسبوا إليو شركاء ٓت الربوبية والتصرؼ معو والتعطيل لبعض مراده. النقص الذي
ففي ىذا االفتتاح براعة االستهبلؿ كما تقدـ ٓت طالع سورة الفرقاف ، وفعل } تَػَبارَؾ { يدؿ على اؼببالغة ٓت وفرة اػبري ، وىو ٓت 

وفرة من الكماؿ اثبتة  تعاىل حبيث ال يتخلف نوع منها عن أف يكوف  مقاـ الثناء يقتضي العمـو ابلقرينة ، أي يفيد أف كل
 صفة لو تعاىل.
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 ( (ٔ) تَ َباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك َوُىَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر )
 [ . ٔ] اؼبلك : 

---------- 
 ( يبجد تعاىل نفسو الكريبة . ) تَ َباَركَ 

ؽبا معنياف : النمو والزايدة ، والثاين : ثبوت اػبري ودوامو ، أي : تعاظم وتعاىل وكثر خريه وإنعامو وعم  قولو تعاىل ) تبارؾ ( الربكة
 إحسانو .

 افتتاح السورة بقولو ) تبارؾ ( فيو الثناء على هللا وسبجيده فهو أىل لذلك ، ووبتمل أيضاً التربؾ ابظبو سبحانو وتعاىل -
 والربكة : كثرة اػبري . -
  لطَّرَبِيُّ ، َكَما َجَزـَ ِبِو اْبُن َجرِيٍر اُو تَػَفاَعَل ِمَن اْلبَػرََكةِ اأْلَْظَهُر ٓت َمْعََن تَػَباَرَؾ حِبََسِب اللَُّغِة الَِِّت نَػَزَؿ ِِبَا اْلُقْرآُف أَنَّ  :شنقيطيالقال. 
رَاُت ِمْن قِ    َبِلِو .َوَعَلْيِو َفَمْعََن تَػَباَرَؾ : َتَكاثَػَرِت اْلبَػرََكاُت َواػْبَيػْ
رَاُت َويَِدرُّ اأْلَْرزَاَؽ َعَلى  َوَذِلَك َيْستَػْلِزـُ َعَظَمَتُو َوتَػَقدَُّسُو َعْن ُكلِّ َما اَل يَِليُق ِبَكَمالِِو َوَجبَللِِو ; أِلَفَّ َمْن ََتِْت ِمنْ   ِقَبِلِو اْلبَػرََكاُت َواػْبَيػْ

ْصَناـِ ، َواْسِتْحَقاِؽ ِإْخبَلِص اْلِعَباَدِة لَُو ، َوالَِّذي اَل ََتِْت ِمْن ِقَبِلِو بَػرََكٌة َواَل َخيػٌْر ، َواَل رِْزٌؽ َكاأْلَ النَّاِس ُىَو َوْحَدُه اْلُمتَػَفّرُِد اِبْلَعَظَمِة ، 
 َم .َوَسائِِر اْلَمْعُبوَداِت ِمْن ُدوِف اَّللَِّ اَل َيِصحُّ َأفَّ يُػْعَبَد ، َوِعَباَدتُُو ُكْفٌر ـُبَلٌِّد ٓت اَنِر َجَهنَّ 

قًا فَابْػتَػُغوا ِعْنَد اَّللَِّ الّرِْزَؽ َواْعُبُدوُه َواْشُكُروا َلُو َوَقْد َأَشاَر تَػَعاىَل ِإىَل َىَذا ٓت قَػْولِِو ) ِإفَّ الَِّذيَن تَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف اَّللَِّ اَل يَبِْلُكوَف َلُكْم رِزْ  
 ِإلَْيِو تُػْرَجُعوَف ( .

ًئا َواَل َيْسَتِطيُعوَف ( .َوقَػْولِِو تَػَعاىَل ) َويَػعْ    ُبُدوَف ِمْن ُدوِف اَّللَِّ َما اَل يَبِْلُك ؽَبُْم رِْزقًا ِمَن السََّماَواِت َواأْلَْرِض َشيػْ
 َوقَػْولِِو تَػَعاىَل ) َوُىَو يُْطِعُم َواَل يُْطَعُم ( . 

 ت واألرض ومن فيهن وما بينهن .او وسفليو ، السمو أي : الذي من عظمتو أف بيده اؼبلك كلو ، علوي) الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك ( 
 قاؿ ابن عباس : بيده اؼبلك ، يعز من يشاء ويذؿ من يشاء ، ووبىي ويبيت ، ويغين ويفقر ، ويعطى ويبنع .

نَػُهَما ىَبُْلُق َما َيَشاء ( .  كما قاؿ تعاىل ) َوَّلِلِّ ُمْلُك السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَما بَػيػْ
 َفُسْبَحاَف الَِّذي بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء َوِإلَْيِو تُػْرَجُعوَف ( .وقاؿ تعاىل ) 

ُر ِإنَّكَ وقاؿ تعاىل )ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُػْؤِت اْلُمْلَك َمن َتَشاء َوتَنزُِع اْلُمْلَك فبَّن َتَشاء َوتُِعزُّ َمن تَ   َشاء َوُتِذؿُّ َمن َتَشاء بَِيِدَؾ اػْبَيػْ
 َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ( .

 : اؼبلك ىو ملك السموات واألرض ٓت الدنيا واآلخرة ، فهو يعّز من يشاء ويذؿ من يشاء ، ويرفع من يشاء  قال الشوكاين
جو ويضع من يشاء ، وقيل : اؼبراد ابؼبلك ملك النبّوة ، واألّوؿ أوىل; ألف اغبمل على العمـو أكثر مدحًا وأبلغ ثناء ، وال و 

 للتخصيص .
 أايً كاف ىذا الشيء صغرياً أو كبرياً ، خفياً أو جلياً ، دقيقاً أو جليبلً .) َوُىَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء (  

 ذو قدرة اتمة انفذة ، ألنو تعاىل ال يعجزه شيء .) َقِديٌر ( 
 َلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ( .كما قاؿ تعاىل ) لَُو ُمْلُك السََّماَواِت َواأَلْرِض وُبِْيي َويُبِيُت َوُىَو عَ 

 فاآلية عامة ، فا على كل شيء قدير ، على ما شاءه وما مل يشأه .
وجرت العادة بذكر قدرتو عند األمور الِت ال يستطيعها البشر ، كما ذكر ذلك عند نصره لعباده الضعفاء اؼبتمسكني بدينو كقولو 

ى مَلْ ِداَيَرُىْم َوأَْمَواؽَبُْم َوأَْرضاً ملَْ َتطَُأوَىا وََكاَف اَّللَُّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديراً( وقاؿ ٓت اغبديبية )َوُأْخرَ تعاىل ٓت األحزاب )َوأَْورََثُكْم أَْرَضُهْم وَ 
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ُ ِِبَا وََكاَف اَّللَُّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديراً(. َها َقْد َأَحاَط اَّللَّ  تَػْقِدُروا َعَليػْ
شاء ويذؿ من يشاء ويؤِت اؼبلك من يشاء وينزعو فبن يشاء كما قاؿ تعاىل )ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك ومن قدرتو أنو سبحانو يعز من ي

ُر ِإنََّك َعَلى ُكلِّ شَ اْلُمْلِك تُػْؤِت اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوتَػْنزُِع اْلُمْلَك فبَّْن َتَشاُء َوتُِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذؿُّ َمْن َتَشاُء بِ   ْيٍء َقِديٌر ( َيِدَؾ اػْبَيػْ
  قاؿ الشيخ ابن عثيمني رضبو هللا : اآلية عامة ، فهو قدير على كل شيء ، على ما شاءه وما مل يشأه ، وِبذا نعرؼ أف تقييد

َشاُء بعض الناس القدرة ابؼبشيئة خطأ ، ألف هللا قادر على ما يشاء وعلى ما ال يشاء ، وأما قولو تعاىل )َوُىَو َعَلى صَبِْعِهْم ِإَذا يَ 
َقِديٌر ( فاؼبشيئة ىنا ليست عائدة على القدرة ، ولكنها عائدة على اعبمع ، يعين : إذا أراد صبعهم وشاء صبعهم فهو قدير عليو ال 

 يعجزه شيء .
 الفوائد :

 . بركة اؼبوىل جل وعبل وكثرة خريه 
  ؿ الشيطاف ، وإذا ذكر هللا عند أكلو مل يشاركو أف اسم هللا كلو بركة ، فمن ذكر هللا عند دخولو ؼبنزلو كاف سبباً ٓت عدـ دخو

 الشيطاف ، وإذا ذكر هللا عند ذبح البهيمة كانت حبلالً .
 . إثبات اليد  إثبااتً يليق جببللو تعاىل 
 . أف اؼبلك الكامل من صبيع الوجوه  تعاىل 
 . تعظيم هللا وإجبللو 
 . الفزع وطلب اغباجات من اؼبلك الذي بيده كل شيء 
  هللا ال يعجزه شيء مهما كاف .أف 

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل َوُىَو اْلَعزِيُز اْلَغُفوُر ))   ( . (ٕالَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْْلََياَة لِيَ ب ْ
 [ . ٕ] اؼبلك : 

---------- 
ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمالً   ىذا بياف للحكمة من خلق اػبلق .(  ) الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْْلََياَة لِيَ ب ْ

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمبًل ( ا لبلـ أي أوجد ٓت الدنيا اغبياة واؼبوت فأحيا من شاء وأمات من شاء ، وىو الواحد القهار ) لِيَػبػْ
 للتعليل ، أي : ألجل أف ىبتربكم ويبتحنكم أيكم خري عمبلً . فريى اسن من اؼبسيء .

 وقدـ } اؼبوت { ٓت اللفظ ، ألنو متقدـ ٓت النفس ىيبة وغلظة .ة : قال ابن عطي 
 : وقّدـ اؼبوت على اغبياة  قال القرطيب: 
 .ألف اؼبوت إىل القهر أقرب ; كما قّدـ البنات على البنني فقاؿ ) يَػَهُب ِلَمن َيَشآُء ِإاَناثً (  -أ

 . ٓت حكم اؼبوت كالنُّْطَفة والرتاب وكبوه وقيل : قّدمو ألنو أقدـ ; ألف األشياء ٓت االبتداء كانت -ب
وقيل قّدـ اؼبوت على اغبياة ، ألف أقوى الناس داعياً إىل العمل َمن َنصب موتو بني عينيو ; فقّدـ ألنو فيما يرجع إىل الغرض  -ج

 ) القرطيب ( .                             اؼبسوؽ لو اآلية أىّم .
 وِت لكونِِو أدعى إىل إحساِف العمِل .: وتقدمُي اؼب وقال أبو السعود 
 وإحساف العمل يكوف إبخبلصو ودبوافقتو للشريعة . -

قاؿ الفضيل ) أيكم أحسن عمبًل ( أي : أخلصو وأصوبو ، ألف العمل إف كاف خالصاً ومل يكن صواابً مل يقبل وإف كاف صواابً ومل 
 يكن خالصاً مل يقبل .
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 : ُلوَُكْم أَ  قال ابن كثري يُُّكْم َأْحَسُن َعَمبًل ( أي : ليختربكم ) أيكم أحسن عمبًل ( ومل يقل : أكثر عمبًل ، بل أحسن )لِيَػبػْ
، فمىت فقد العمل واحدًا من ىذين  عمبًل ، وال يكوف العمل حسنًا حىت يكوف خالصًا  عز وجل على شريعة رسوؿ هللا 

 الشرطني بطل وحبط .
 وَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمبًل ( أي: أخلصو وأصوبو، فإف  هللا خلق عباده، وأخرجهم ؽبذه الدار، : قولو تعاىل ) لِيَػبػْلُ  قال السعدي

وأخربىم أهنم سينقلوف منها، وأمرىم وهناىم، وابتبلىم ابلشهوات اؼبعارضة ألمره، فمن انقاد ألمر هللا وأحسن العمل، أحسن هللا 
 فس، ونبذ أمر هللا، فلو شر اعبزاء.لو اعبزاء ٓت الدارين، ومن ماؿ مع شهوات الن

 . ٓت ىذه اآلية اغبكمة من خلق الناس وىي إحساف العمل 
ـٍ وََكاَف َعْرُشُو َعَلى ا ْلَماِء ( ّت بنّي اغبكمة فقاؿ كما قاؿ تعاىل ٓت أوؿ سورة ىود )َوُىَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض ِٓت ِستَّػِة َأايَّ

ُلوَُكمْ   أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمبلً ( . ومل يقل أيكم أكثر عمبًل . ) لِيَػبػْ
ُلَوُىْم أَيػُّ   ُهْم َأْحَسُن َعَمبلً ( .وقاؿ تعاىل ٓت أوؿ سورة الكهف )ِإانَّ َجَعْلَنا َما َعَلى اأْلَْرِض زِيَنًة ؽَبَا ( ّت بنّي اغبكمة بقولو ) لِنَػبػْ

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمبلً ( .وقاؿ تعاىل ىنا )الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواغبَْ   َياَة ( ّت بنّي اغبكمة فقاؿ ) لِيَػبػْ
 فاإلحساف : أف أيِت ابلعمل حسناً متقناً ال نقص فيو وال تقصري ، وإحساف العمل ال يبكن إال دبراقبة خالق ىذا الكوف .

رواه  .تكن تراه فإنو يراؾ( بد هللا كأنك تراه ، فإف ملاإلحساف  بقولو ؼبا سألو جربيل ما اإلحساف؟ )أف تع فسر النيب وبذلك 
 مسلم 

معَن اإلحساف ، وأف إحساف العمل إمبا يكوف ؼبن راقب هللا وعلم يقينياً أف هللا مطلع  وسؤاؿ جربيل ىذا ليعلم أصحاب النيب 
 عليو .

 : أف تقـو ابلعمل متقناً فيو إخبلصاً ومتابعة.فاإلحسان يف عبادة هللا
 : أبداء حقوقهم الواجبة واؼبستحبة، وأف تعامل الناس دبا ربب أف يعاملوؾ.ان إىل املخلوقواإلحس

 :واإلحساف نوعاف: قال السعدي 
 اإلحساف ٓت عبادة اػبالق، واإلحساف إىل اؼبخلوؽ.

 .بقولو )أف تعبد هللا كأنك تراه، فإف مل تكن تراه فإنو يراؾ( فاإلحساف ٓت عبادة اػبالق: فسرىا النيب 
وأما اإلحساف إىل اؼبخلوؽ: فهو إيصاؿ النفع الديين والدنيوي إليهم، ودفع الشر الديين والدنيوي عنهم، فيدخل ٓت ذلك أمرىم 
ابؼبعروؼ، وهنيهم عن اؼبنكر، وتعليم جاىلهم، ووعظ غافلهم، والنصيحة لعامتهم وخاصتهم، والسعي ٓت صبع كلمتهم، وإيصاؿ 

ؼبستحبة إليهم، على اختبلؼ أحواؽبم وتباين أوصافهم، فيدخل ٓت ذلك بذؿ الندى وكف األذى، الصدقات والنفقات الواجبة وا
 واحتماؿ األذى، كما وصف هللا بو اؼبتقني ٓت ىذه اآلايت، فمن قاـ ِبذه األمور، فقد قاـ حبق هللا وحق عبيده. 

 :فضائل اإلحسان 
 أن من أحسن إىل الناس أحسن هللا إليو.

ْحَساُف(.كما قاؿ تعاىل )ىَ  ْحَساِف ِإالَّ اإْلِ  ْل َجزَاء اإْلِ
 وقاؿ تعاىل )َوَأْحِسنُػَوْا ِإفَّ اَّلّلَ وبُِبُّ اْلُمْحِسِننَي(.

 وقاؿ تعاىل )وهَبْزَِي الَِّذيَن َأْحَسُنوا اِبغبُْْسََن(.
 وهلم يف الدنيا حسنة.

نْػَيا َحَسَنٌة(  .قاؿ تعاىل )لِّلَِّذيَن َأْحَسُنوْا ٓت َىِذِه الدُّ
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 رمحة هللا قريبة من احملسنني.
 قاؿ تعاىل )ِإفَّ َرضْبََت اَّللِّ َقرِيٌب مَِّن اْلُمْحِسِننَي(.

 وهلم اجلنة ونعيمها.
 قاؿ تعاىل )لِّلَِّذيَن َأْحَسُنوْا اغبُْْسََن َوزاَِيَدٌة(.

 وجاءت البشرى للمحسنني .
ِر اْلُمْحِسِننَي(.  قاؿ تعاىل )َوَبشِّ

 وأن هللا معهم.
 تعاىل )َوِإفَّ اَّللََّ َلَمَع اْلُمْحِسِننَي(.قاؿ 

 وهللا حيب احملسنني.
 قاؿ تعاىل )َوَأْحِسنُػَوْا ِإفَّ اَّلّلَ وبُِبُّ اْلُمْحِسِننَي(.

 إن هللا ل يضيع أجر احملسنني.
 قاؿ تعاىل )ِإفَّ اَّلّلَ الَ ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننَي(.

 واإلحسان سبب يف دخول اجلنة.
 ىل ) .. آِخِذيَن َما آاَتُىْم رَبػُُّهْم ِإنػَُّهْم َكانُوا قَػْبَل َذِلَك ؿُبِْسِننَي(.قاؿ تعا

 والكافر إذا رأى العذاب متىن أن لو أحسن يف الدنيا.
 قاؿ تعاىل )أَْو تَػُقوَؿ ِحنَي تَػَرى اْلَعَذاَب َلْو َأفَّ ِل َكرًَّة فََأُكوَف ِمَن اْلُمْحِسِنني(.

 :عاىل )لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا اغبُْْسََن َوزاَِيَدٌة( ، وقد ثبت ٓت " صحيح مسلم " عِن النَّيبِّ قولو ت قال ابن رجب  تفسرُي الّزايدِة
ٓت اعبنة ، وىذا مناسٌب عبعِلو جزاًء ألىِل اإلحّساِف; ألفَّ اإلحساَف ىو أْف يَعُبَد اؼبؤمُن  -عز وجل  -ابلّنظِر إىل وجِو هللا 

راقبِة ، كأنّو يراُه بقلِبِو وينظُر إليو ٓت حاؿ عبادتِِو ، فكاَف جزاُء ذلك النَّظَر إىل هللا عياانً ٓت ربّو ٓت الدُّنيا ع
ُ
لى وجِو اغُبضوِر واؼب

ذلك جزاًء  وجعلَ  ْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُوَف(اآلخرة ، وعكس ىذا ما أخرَب هللا تعاىل بو َعْن َجزاِء الُكفَّار ٓت اآلخرِة )ِإنػَُّهْم َعْن َرِبِِّْم يػَ 
ك أْف غباؽبم ٓت الدُّنيا ، وىو تراُكم الرَّاِف على قُلوِِبم ، حىّت ُحِجَبْت عن معرفِتِو وُمراقبتو ٓت الدُّنيا ، فكاف جزاُؤىم على ذل

 ُحِجبوا عن ُرؤيتو ٓت اآلخرة.
تحسني واإلتقاف أفضل من الكثري وكاف السلف يوصوف إبتقاف العمل وربسينو دوف ؾبرد اإلكثار منو، فإف العمل القليل مع ال -

 مع عدـ اإلتقاف.
 قاؿ بعض السلف: إف الرجلني ليقوماف ٓت الصف وبني صبلتيهما كما بني السماء واألرض.

 وإحساف العمل: إتقاف العمل إخبلصاً ومتابعة.
 : واغبامل على ذلك أف يعبد العبد ربو كأنو يراه.قال ابن رجب

 عين على ذكرؾ وشكرؾ وحسن عبادتك(.معاذاً أف يقوؿ )اللهم أ وعلم 
رجبًل أف يصلي صبلة مودع، يعين يستشعر أنو يصلي صبلة ال يصلي بعدىا صبلة أخرى، فيحملو على ذلك  وقد وصى 

 إتقاهنا وتكميلها وإحساهنا.
 وقد وردت أحاديث ٓت فضائل األعماؿ مقيدة إبحساف العمل.

يَػُقوُؿ )ِإَذا َأْسَلَم اْلَعْبُد َفَحُسَن ِإْسبَلُمُو ُيَكفُِّر اَّللَُّ َعْنُو ُكلَّ َسيَِّئٍة َكاَف  ُو ظبََِع َرُسوَؿ اَّللَِّ كما ٓت حديث َأيَب َسِعيٍد اػْبُْدرِي أَنَّ 
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َها(.زََلَفَها، وََكاَف بَػْعَد َذِلَك اْلِقَصاُص، اغبََْسَنُة بَِعْشِر أَْمثَاؽِبَا ِإىَل َسْبِعِماَئِة ِضْعٍف، َوالسَّيَِّئُة دبِِ   ْثِلَها ِإالَّ َأْف يَػَتَجاَوَز اَّللَُّ َعنػْ
)ِإَذا َأْحَسَن َأَحدُُكْم ِإْسبَلَمُو، َفُكلُّ َحَسَنٍة يَػْعَمُلَها ُتْكَتُب َلُو بَِعْشِر أَْمثَاؽِبَا ِإىَل َسْبِعِمائَِة  وعْن َأِِب ُىَريْػَرَة قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ 

 ْعَمُلَها ُتْكَتُب لَُو دبِْثِلَها( متفق عليو.ِضْعٍف، وَُكلُّ َسيَِّئٍة يػَ 
 )من توضأ فأحسن الوضوء، خرجت خطاايه من جسده .. ( رواه مسلم. وعن عثماف. قاؿ: قاؿ 

 )خري الناس من طاؿ عمره وحسن عملو( رواه الرتمذي. وعن عبد هللا بن بسر قاؿ. قاؿ 
إلكثار منو، فإف العمل القليل مع التحسني واإلتقاف أفضل من الكثري مع وكاف السلف يوصوف إبتقاف العمل وربسينو دوف ؾبرد ا

 عدـ اإلتقاف.
 فائدة :

 االبتبلء : االختبار واالمتحاف ، ويكوف ابػبري والشر .
َنا تُػْرَجُعوَف ( . َنًة َوِإلَيػْ ُلوُكْم اِبلشَّرِّ َواػبَْرْيِ ِفتػْ  قاؿ تعاىل ) َونَػبػْ

 اِبغبََْسَناِت َوالسَّيَِّئاِت َلَعلَُّهْم يَػْرِجُعوَف ( .وقاؿ تعاىل ) َوبَػَلْواَنُىْم 
 اسم من أظباء هللا تعاىل ، وىو متضمن لصفة العزة الكاملة  ، وىي ثبلثة أنواع:َوُىَو اْلَعزِيُز ( ) 
o   عزة القْدر: دبعَن أف هللا ذو قْدر شريف عظيم ، كما قاؿ النيب .)السيد هللا( 
o  َن أف هللا القاىر لكل شيء ، ال يُغلب ، كما قاؿ تعاىل )َوُىَو اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدِه(.وعزة القهر: دبع 
o  .وعزة االمتناع: دبعَن أنو يبتنع أف ينالو أحد بسوء أو نقص 
من اؼبخلوقات ، قاؿ السعدي: )العزيز( الذي لو العزة كلها: عزة القوة ، وعزة الغلبة ، وعزة االمتناع ، فامتنع أف ينالو أحد  -

 وقهر صبيع اؼبوجودات ، ودانت لو اػبليقة وخضعت لعظمتو.
 :اآلاثر املرتتبة على معرفة ىذا السم 

 أف اظبو سبحانو )العزيز( يستلـز توحيده وعبادتو وحده ال شريك لو ، إذ الشركة تنآت كماؿ العزة. أوًل:
هو من كل شر ونقص ، قاؿ ابن القيم: ومن سباـ عزتو: براءتو عن كل سوء ومن كماؿ العزة تربئتو سبحانو من كل سوء وتنزي اثنياً:
 وعيب , فإن ذلك ينايف العزة التامة.وشر 
من كماؿ عزتو سبحانو نفاذ حكمو وأمره ٓت عباده وتصريف قلوِبم على ما يشاء ، وىذا ما ال يقدر عليو إال هللا ، وىذا  اثلثاً:

 الئذاً جبنابو معتصماً بو متربائً من اغبوؿ والقوة ذليبًل حقرياً بني يدي ربو سبحانو. هبعل العبد خائفاً من ربو سبحانو ،
أف اإليباف ِبذا االسم الكرمي يثمر العزة ٓت قلب اؼبؤمن ، ومهما ابتغى العبد العزة عند غري هللا وٓت غري دينو فلن هبدىا ولن  رابعاً:

يعاً(. والشعور ِبذه العزة تثمر التعاِل على الباطل هبد إال الذؿ والضعف واؽبواف كما قاؿ تعاىل )مَ  ْن َكاَف يُرِيُد اْلِعزََّة فَِللَِّو اْلِعزَُّة صبَِ
 وأىلو وعدـ االستكانة ؽبم مهما تسلطوا على العبد.

كم رأينا وظبعنا أف اإليباف ِبذا االسم يثمر عدـ الركوف إىل شيء من ىذه الدنيا الفانية وجعلها مصدر العزة والقوة ، ف خامساً:
 من كثري من الناس اغرت بعضهم دبالو أو جاىو أو ولده أو سلطانو ومنصبو فكانت كلها سبباً ٓت إذاللو وشقائو.

من أسباب العزة: العفو والتواضع والذلة للمؤمنني ، قاؿ تعاىل ٓت وصف عباده الذين وببهم ووببونو )اَي أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  سادساً:
) ... وما زاد  -ملسو هيلع هللا ىلص  -زٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِيَن( وقاؿ ْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِو َفَسْوَؼ أَيِْت اَّللَُّ ِبَقْوـٍ وبُِبػُُّهْم َووبُِبُّونَُو أَِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِننَي أَعِ َمْن يػَ 

 هللا عبداً بعفو إال عزاً( رواه مسلم.
 ظباء هللا تعاىل ،  وىو الذي يكثر منو السرت على اؼبذنبني من عباده ، ويزيد عفوه على مؤاخذتو .اسم من أاْلَغُفوُر (  )
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 : الغفور : الذي مل يزؿ يغفر الذنوب ويتوب على كل من يتوب . قال السعدي
 قاؿ ابن القيم :

 وىو الغفور فلو أتى بقراِبا      من غري شرؾ بل من العصياف
 ملء قراِبا        سػػبحانو ىو واسػػػػػع الغفػػػػراف  ألاته ابلغفػػػػػػػػراف

َغُفوُر ُذو الرَّضْبَِة ( وقاؿ متضمػن للمغفرة الواسعة كما قاؿ تعاىل )فَِإْف َكذَّبُوَؾ فَػُقْل رَبُُّكْم ُذو َرضْبٍَة َواِسَعٍة ( ، وقاؿ تعاىل )َورَبَُّك الْ  
 تعاىل ) ورضْبَِِت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء ( .

قاؿ ) يدين  اؼبغفرة : ىي سرت الذنب عن اػبلق ، والتجاوز عن عقوبتو ، كما ٓت حديث ابن عمر ٓت اؼبناجاة أف رسوؿ هللا و 
ؼ ، فيقوؿ : أتعرؼ ذنب كذا ؟ أتعر فيقرره بذنوبو -أي سرته ورضبتو-حىت يضع كنفو  -عز وجل-اؼبؤمن يـو القيامة من ربو 

، قاؿ هللا : سرتهتا عليك ٓت الدنيا وأان أغفرىا  إذا قرره بذنوبو، ورأى ٓت نفسو أنو ىلكذنب كذا ؟ فيقوؿ : نعم، أي ريب، حىت
 رواه البخاري ومسلم  . لك اليـو (

 ومنو ظبي اؼبغفر ، وىو البيضة الِت توضع على الرأس تسرته وتقيو السهاـ .
 : اآلاثر اؼبرتتبة على معرفتنا ِبذا االسم 

 كره على رضبتو لعباده وغفرانو لذنوِبم .ؿببة هللا وضبده وش أوًل :
فتح ابب الرجاء واؼبغفرة للشاردين عن هللا تعاىل واؼبسرفني على أنفسهم ، فمهما عظمت ذنوب العبد فإف مغفرة هللا  اثنيًا :

ٌر ِلَمْن اَتَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاغِباً ورضبتو أعظم كما قاؿ تعاىل ) إف ربك واسع اؼبغفرة ( ، وقد تكفل هللا ابؼبغفرة ؼبن اتب )َوِإيّنِ َلَغفَّا
 ُّتَّ اْىَتَدى ( ، بل من فضلو وجوده وكرمو أف تعهد أبف يبدؿ سيئات اؼبذنبني إىل حسنات، قاؿ تعاىل عن التائبني )ِإالَّ َمْن اَتبَ 

 وََكاَف اَّللَُّ َغُفوراً َرِحيماً ( . َوآَمَن َوَعِمَل َعَمبًل َصاغِباً فَُأولَِئَك يُػَبدُِّؿ اَّللَُّ َسيَِّئاهِتِْم َحَسَناتٍ 
اإلكثار من األعماؿ الصاغبة واغبسنات ألهنا من أسباب اغبصوؿ على مغفرة هللا للسيئات السالفة، قاؿ سبحانو )َوِإيّنِ  اثلثًا :

 َلَغفَّاٌر ِلَمْن اَتَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاغِباً ُّتَّ اْىَتَدى ( .
ًا وغفارًا للذنوب ال يعين أف يسرؼ اؼبسلم ٓت اػبطااي والذنوب ويتجرأ على معصية هللا تعاىل حبجة إف كونو سبحانو غفور  رابعًا :

 وَّاِبنَي َغُفوراً( .أف هللا غفور رحيم، ألف اؼبغفرة ال تكوف إال بشروطها وانتفاء موانعها قاؿ سبحانو )إْف َتُكونُوا َصاغِبِنَي فَِإنَُّو َكاَف ِلؤْلَ 
 عز وجل ِبذا االسم الكرمي مغفرة الذنوب ووقاية شرىا ، ألنو سبحانو وحده الذي يبلك غفراف الذنوب ، وال سؤاؿ هللا خامسًا :

 يبلك ذلك أحد سواه .
ؾباىدة النفس على التخلق خبلق الصفح عن الناس وسرت أخطائهم وعوراهتم واالىتداء ِبدي القرآف الكرمي الذي أيمر  سادسًا :

 بلة السيئة ابغبسنة ، قاؿ سبحانو ٓت وصف اؼبتقني ) واْلَعاِفنَي َعِن النَّاِس ( .ابلعفو عن الناس ومقا
 الفوائد :

 أف اغبكمة من خلق اغبياة واؼبوت ىو االبتبلء واالختبار .-ٔ
 أف أفعاؿ هللا كلها صادرة عن حكمة ، فخْلقو تعاىل الناس غبكمة .-ٕ
 مل : إتقانو واإلخبلص فيو .أف العربة حبسن العمل ال بكثرتو ، وإحساف الع-ٖ
 على اإلنساف أف هبتهد ٓت تطبيق اإلحساف مع هللا ، ومع اػبلق .-ٗ
أف العربة ابألعماؿ القلبية من اإلخبلص واػبوؼ والتوكل أكثر من أعماؿ اعبوارح ولذلك قاؿ بعض السلف : ما سبقكم أبو -٘

 بكر بكثرة صبلة وال صياـ ولكن إبيباف وقر ٓت القلب .
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اؼبوت حق على كل أحد كما قاؿ تعاىل : ) كل نفس ذائقة اؼبوت ( وقاؿ تعاىل : ) أينما تكونوا يدركػم اؼبوت ولو كنتم  أف-ٙ
 ٓت بروج مشيدة ( .

( ُثَّ اْرِجِع اْلَبَصَر  ُٖطوٍر )فُ الَِّذي َخَلَق َسْبَع مَسَاَواٍت ِطَباقًا مَّا تَ َرى يف َخْلِق الرَّمْحَِن ِمن تَ َفاُوٍت فَاْرِجِع اْلَبَصَر َىْل تَ َرى ِمن ) 
 ( . (َٗكرَّتَ نْيِ يَنَقِلْب ِإلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسئاً َوُىَو َحِسرٌي )

 [ . ٗ -ٖ] اؼبلك : 
---------- 

سرية خرى ىواء فارغ م، لكن من غري فباسة إذ ما بني كل ظباء وأطبقة بعد طبقة: أي) الَِّذي َخَلَق َسْبَع مَسَاَواٍت ِطَباقًا (  
 .طبسمائة عاـ

واؼبعَن : أي أوجد سبع ظباوات ) طباقًا ( أي : كل واحدة فوؽ األخرى ، طبقة فوؽ طبقة ، وكل واحدة منفصلة عن األخرى 
 من ظباء إىل ظباء حىت انتهى إىل السابعة ( . ال متلصقة ِبا كما دؿ على ذلك حديث اإلسراء ) أنو يعرج بو 

 ا فوؽ بعض ، وما ذكر بعض اؼبفسرين ٓت السماوات من أف بعضها من ذىب وفضة وايقوت : واؼبعَن بعضه قال ابن عطية
 وكبو ىذا ضعيف كلو ، ومل يثبت بذلك حديث ، وال يعلم أحد من البشر حقيقة ؽبذا.

، بل كلها ؿبكمة ، تظاـ أي : من اختبلؼ أو تضاد أو تنافر ، وإمبا التناسق واالن) مَّا تَ َرى يف َخْلِق الرَّمْحَِن ِمن تَ َفاُوٍت ( 
 جارية على مقتضى هناية االنتظاـ واإلبداع .

  أْي َبْل ُىَو ُمْصَطِحٌب ُمْسَتٍو لَْيَس ِفيِو اْخِتبَلٌؼ َواَل تَػَنافُػٌر َواَل ـُبَاَلَفٌة َواَل نَػْقٌص وال عيب وال خلل .قال ابن كثري : 
 : يفوت بعضو وال يبلئمو .حقيقة التفاوت عدـ التناسب كأف بعض الشيء  قال الرازي 
 اؼبعَن ما ترى ٓت خلق الرضبن من اعوجاج وال تناقض وال تباين بل ىي مستقيمة مستوية دالة على خالقها  وقال القرطيب :

 وإف اختلفت ُصَوره وصفاتو.
 : توية مستقيمة واؼبعَن ما ترى ٓت خلق الرضبن من تناقض وال تباين ، وال اعوجاج وال زبالف ، بل ىي مس وقال الشوكاين

 دالة على خالقها ، وإف اختلفت صورىا وصفاهتا ، فقد اتفقت من ىذه اغبيثية .
  والتعبري بوصف ) الرضبن ( دوف اسم اعببللة إيباء إىل أف ىذا النظاـ فبا اقتضتو رضبتو ابلناس لتجري : وقال ابن عاشور

 تفاوت لكاف ذلك التفاوت سبباً الختبلؿ النظاـ فيتعرض أمورىم على حالة تبلئم نظاـ عيشهم ، ألنو لو كاف فيما خلق هللا
الناس بذلك ألىواؿ ومشاؽ ، قاؿ تعاىل : ) وىو الذي جعل لكم النجـو لتهتدوا ِبا ٓت ظلمات الرب والبحر ( وقاؿ : )ىو 

 ابغبق( .الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازؿ لتعلموا عدد السنني واغبساب ما خلق هللا ذلك إالّ 
وأيضًا ٓت ذلك الوصف تورؾ على اؼبشركني إْذ أنكروا اظبو تعاىل : ) الرضبن ( ) وإذا قيل ؽبم اسجدوا للرضبن قالوا وما الرضبن 

 أنسجد ؼبا َتمران وزادىم نفوراً ( .
 ا عيباً أو نقصاً أو خبلاًل .أي انظر إىل السماء وَتمل فيها جيداً ىل ترى فيهفَاْرِجِع اْلَبَصَر َىْل تَ َرى ِمن ُفُطوٍر ( ) 
 والفطور : صبع َفْطر بفتح الفاء وسكوف الطاء ، وىو الَشق والصدع ، أي ال يسعك إاّل أف تعرتؼ ابنتفاء  قال ابن عاشور :

الفطور ٓت نظاـ السماوات فرتاىا ملتئمة ؿببوكة ال ترى ٓت خبلؽبا انشقاقًا ، ولذلك كاف انفطار السماء وانشقاقها عبلمة 
لى انقراض ىذا العامل ونظاِمو الشمسي ، قاؿ تعاىل )وفُتحت السماء فكانت أبواابً( وقاؿ )إذا السماء انشقت( وقاؿ )إذا ع

 السماء انفػطرت ( .
 أي : مرتني .ُثَّ اْرِجِع اْلَبَصَر َكرَّتَ نْيِ ( ) 
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  : َبو ما مل ينظر إليو مرًة أخرى ، فأخرب تعاىل وإمبا أمر ابلنظر مرتني ألف اإلنساف إذا نظر ٓت الشيء مرًة القال القرطيب  يرى َعيػْ
َقِلْب ِإلَْيَك الَبَصُر ا عيبًا بل يَتحرّي ابلنظر إليهاأنو وإف نظر ٓت السماء مرتني ال يرى فيه ( أي َخاِسئاً ; فذلك قولو تعاىل )يَػنػْ

 خاشعاً صاغراً متباعداً عن أف يرى شيئاً من ذلك.
  َقِلْب ِإلَْيَك الَبَصُر َخاِسئًا َوُىَو َحِسرٌي ( وذلك : واؼبراد وقال رمحو هللا ب "َكرَّتَػنْيِ" ىا ىنا التكثري ، والدليل على ذلك ) يَػنػْ

 دليل على كثرة النظر .
 : ووجو األمر بتكرير النظر على ىذه الصفة ، أنو قد ال يرى ما يظنو من العيب ٓت النظرة األوىل وال ٓت الثانية  وقال الشوكاين

َخْلِق الرضبن ِمن تفاوت ( ّت قاؿ اثنيًا ) فارجع البصر ( ّت قاؿ اثلثًا ) ُّتَّ ْارِجِع الَبَصَر َكرَّتَػنْيِ (  مَّا ترى ِٓت  ذا قاؿ أّواًل )، وؽب
 فيكوف ذلك أبلغ ٓت إقامة اغبجة ، وأقطع للمعذرة .

  ضعف الواحد إذ ال يتعلق غرض خبصوص ىذا وتثنية ) كرتني ( ليس اؼبراد ِبا عدد االثنني الذي ىو  قال ابن عاشور :و
 العدد ، وإمبا التثنية مستعملة كناية عن مطلق التكرير فإف من استعماالت صيغة التثنية ٓت الكبلـ أف يراد ِبا التكرير .

صاغرًا ، قد انقطع من اإلعياء من   أي : يرجع إليك البصر ذليبًل مبعدًا كاالِّ تعباً يَنَقِلْب ِإلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسئًا َوُىَو َحِسرٌي (  ) 
 كثرة التكرار وال يرى نقصاً . 

 دبعَن كليل ومتعب .) حسري (  ذليبلً صاغراً ،) خاسئاً ( 
 ومعَن اآلية : أنك إذا كررت نظرؾ مل يرجع إليك بصرؾ دبا طلبتو من وجود اػبلل والعيب ، بل رجع خاسئاً مبعداً . 

 رت نظرؾ مل يرجع إليك دبا طلبتو من وجود اػبلل والعيب ، بل رجع خاسئًا مبعدًا مل ير ما : واؼبعَن أنك إذا كر  قال الرازي
 يهوى مع الكبلء واإلعياء .

 أي اردد طرفك وقّلب البصر ٓت السماء ) مرتني ( أي : مرة بعد أخرى ، يرجع إليك البصر خاشعاً صاغراً،  وقال القرطيب :
يب واػبلل ، وإمبا أمر ابلنظر كرتني ، ألف اإلنساف إذا نظر ٓت الشيء مرة ال يرى عيبو متباعداً عن أف يرى شيئاً من ذلك الع

 ، ما مل ينظر إليو مرة أخرى ، واؼبراد ابلكرتني التكثري .
: ومعَن اآلية : أنك لو كررت البصر مهما كررت ، النقلب إليك ، أي : رجع إليك البصر ) خاسئًا ( عن أف  وقال ابن كثري

 اً أو خلبًل ) وىو حسري ( أي : كليل وقد انقطع من اإلعياء من كثرة التكرر وال يرى نقصاً .يرى عيب
 . وخلق السماوات من أعظم ـبلوقات هللا 

 ْذنِِو ( . إبِِ كما قاؿ تعاىل )َوَجَعْلَنا السََّماَء َسْقفاً ؿَبُْفوظاً ( وقاؿ تعاىل )َويُبِْسُك السََّماَء َأْف تَػَقَع َعَلى اأْلَْرِض ِإالَّ 
َناَىا َوزَيػَّنَّاَىا َوَما ؽَبَا ِمْن فُػُروٍج ( .  وقاؿ تعاىل ) أَفَػَلْم يَػْنظُُروا ِإىَل السََّماِء فَػْوقَػُهْم َكْيَف بَػنَػيػْ

 وقاؿ تعاىل )َوالسََّماِء َذاِت اغْبُُبِك ( .
 وقاؿ تعاىل ) َوِإىَل السََّماِء َكْيَف رُِفَعْت ( .

 لق السماوات واألرض إال ابغبق .وقد أخرب تعاىل أنو ما خ
نَػُهَما ِإالَّ اِبغبَْقِّ (   أي : وليس عبثًا ، فإف هللا منزه عن العبث ، فكل شيء  كما قاؿ تعاىل )َما َخَلْقَنا السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَػيػْ

 ابطبلً وال عبثاً وال لعباً .أوجده هللا أوجده غبكمة ، فاغبق ضد الباطل ، فا خلقهما غبكم ابىرة ، مل ىبلقهما 
نَػُهَما اَبِطبلً( ، وقاؿ تعاىل )َوَما َخَلْقَنا السَّػَماَء  نَػُهَما الِعِبنَي ( .كما قاؿ تعاىل  )َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواأْلَْرَض َوَما بَػيػْ  َواأْلَْرَض َوَما بَػيػْ

 معرفتو من طريقني : : الرب تبارؾ وتعاىل يدعو عباده ٓت القرآف إىل قال ابن القيم 
 : التفكر ٓت آايتو وتدبرىا ، فتلك آايتو اؼبشهودة ، وىذه آايتو اؼبسموعة .والثاين النظر ٓت مفعوالتو ،  أحدمها :
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َفُع النَّاسَ ٓت  فالنوع األوؿ كقولو )ِإفَّ ِٓت َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتبلِؼ اللَّْيِل َوالنػََّهاِر َواْلُفْلِك الَِِّت ذَبْرِي .. ( .  اْلَبْحِر دبَا يَػنػْ
 ٓت القرآف . وقولو )ِإفَّ ٓت َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتبلِؼ اللَّْيِل َوالنػََّهاِر آَلايٍت أِلُوِل اأْلَْلَباِب ( وىو كثري

بػَُّروا آاَيتِِو ( .   والثاين كقولو ) أَفبل يَػَتَدبػَُّروَف اْلُقْرآَف ( وقولو )أَفَػَلْم يَدَّبػَّرُ   وا اْلَقْوَؿ ( وقولو )ِكَتاٌب أَنْػَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌؾ لَِيدَّ
 الفوائد :

 أف السموات سبع ، وىذا بنص القرآف :-ٔ
 قاؿ تعاىل : ) ... ّت استوى إىل السماء فسواىن سبع ظبوات ( .

 وقاؿ تعاىل : ) وبنينا فوقكم سبعاً شداداً ( .
 هللا وسعة علمو حيث خلق سبع ظباوات ال ترى فيها اختبلؼ وال شقوؽ . عظم قدرة-ٕ
 أف اػبالق ىػو هللا ، كما قاؿ تعاىل : ) هللا خالق كل شيء ( وقاؿ تعاىل : ) وهللا خلقكم وما تعملػوف ( .-ٖ
 إثبات اظبني من أظباء هللا ونبا : ) العزيز ، الغفور ( .-ٗ
َماء )  ِعرِي )َوَلَقْد زَي َّنَّا السَّ َياِطنِي َوَأْعَتْدََن هَلُْم َعَذاَب السَّ نْ َيا ِبََصابِيَح َوَجَعْلَناَىا رُُجوًما لِّلشَّ  ( . (٘الدُّ

 [ . ٘] اؼبلك : 
---------- 

  كبلـ مسوؽ للحث على النظر قدرة وامتناانً وٓت اإلرشاد بياف لكوف خلق السموات ٓت غاية اغبسن والبهاء قال اآللوسي :
 ف خلوىا عن شائبة العيب والقصور .أثر بيا

نْ َيا ِبََصابِيَح (  َماء الدُّ الواو لبلستئناؼ ، والبلـ للقسم ، و ) قد ( للتحقيق ، أي : وهللا لقد صبلنا السماء ) َوَلَقْد زَي َّنَّا السَّ
 والسيارة كالشمس والقمر والنجـو . الدنيا القريبة منكم الِت ُتشاىد ) دبصابيح ( وىي الكواكب النرية الِت تنري الكوف الثابتة

 ولقد زينا ( أي : ولقد صبلنا ) السماء الدنيا ( الِت تروهنا وتليكم ) دبصابيح ( وىي النجـو على اختبلفها  قال السعدي ( :
النجـو ٓت النور والضياء ، فإنو لوال ما فيها من النجـو لكانت سقفًا مظلمًا ال حسن فيو وال صباؿ ، ولكن جعل هللا ىذه 

 زينة وصباالً ونوراً .
 : بنّي سبحانو بعد خلق السموات ، وخلّوىا من العيب واػبلل أنو زينها ِبذه الزينة ، فصارت ٓت أحسن خلق  قال الشوكاين

، واؼبصابيح صبع مصباح ، وىو السراج ، وظبيت الكواكب مصابيح; ألهنا تضيء كإضاءة السراج وأكمل صورة وأِبج شكل 
 ب .وبعض الكواك

  : السماء القرِب ، وذلك ألهنا أقرب السموات إىل الناس ومعناىا السماء الدنيا من الناس ، قولو تعاىل ) السماء الدنيا ( أي
 واؼبصابيح السرج ظبيت ِبا الكواكب .

َياِطنِي (   ين يسرتقوف السمع .أي : وجعلنا ؽبا فائدة أخرى وىي رجم ألعدائكم الشياطني الذ) َوَجَعْلَناَىا رُُجوماً لِّلشَّ
  : والشياطني ىي الِت تسرتؽ السمع فتطردىا الشهب كما تقدـ ٓت سورة الصافات.قال ابن عاشور 
  :فِإف قيل: كيف تكوف زينًة للسماء، ورجومًا للشياطني، وكوهنا زينة يقتضي بقاءىا، وكوهنا رجومًا يقتضي زواؽبا، قال اخلازن

 فيكف اعبمع بني ىاتني اغبالتني؟
أنو ليس اؼبراد أهنم يرموف أبجراـ الكواكب، بل هبوز أف تنفصل من الكواكب شعلة وتُرمى الشياطني بتلك الشعلة  جلواب :فا 

وىي الشهب، ومثلها كمثل قبٍس يؤخذ من النار وىي على حاؽبا، أقوؿ: ويؤيده قولو تعاىل ) ِإالَّ َمْن َخِطَف اػبطفة فَأَتْػبَػَعُو 
 ىذا، الكواكب ال يرجم ِبا; وِإمبا يكوف الرجم ابلشهب .ِشَهاٌب اَثِقٌب ( فعلى 
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  : أي : شهبها وىي انرىا اؼبقتبسة منها ال ىي أنفسها لقولو )ِإالَّ َمْن َخِطَف اػبَْْطَفَة فَأَتْػبَػَعُو ِشَهاٌب اَثِقٌب ( قال الشوكاين
 ا .ووجو ىذا أف اؼبصابيح الِت زين هللا ِبا السماء الدنيا ال تزوؿ وال يرجم ِب

 خلق هللا النجـو لثبلث : زينة للسماء ، ورجوماً للشياطني ، وعبلمات يُهتدى ِبا ٓت الرب والبحر . قال قتادة : 
 زينة للسماء كما ٓت ىذه اآلية .

 رجوماً للشياطني : كما ٓت ىذه اآلية .
 ( . وعبلمات يهتدي ِبا كما ٓت قولو تعاىل )َوَعبلَماٍت َواِبلنَّْجِم ُىْم يَػْهَتُدوفَ 

ِعرِي (  العذاب اؼبستمر  –بعد اإلحراؽ ابلشهب ٓت الدنيا  –أي : وىيأان وأعددان للشياطني ٓت اآلخرة ) َوَأْعَتْدََن هَلُْم َعَذاَب السَّ
 وىو النار اؼبوقدة .

 فالضمري ٓت قولو ) ؽبم ( للشياطني .
 الفوائد :

 أف السموات سبع . -ٔ
 ة للسماء ورجوماً للشياطني .بياف اغبكمة من النجـو وأهنا زين -ٕ
 من آايت هللا العظيمة السماء وما فيها من النجـو والكواكب . -ٖ

ُعوا هَلَا َشِهيًقا َوِىَي تَ ُفوُر )َٙوِللَِّذيَن َكَفُروا ِبَرّبِِّْم َعَذاُب َجَهنََّم َوبِْئَس اْلَمِصرُي ))  ُز ِمَن اٚ( ِإَذا أُْلُقوا ِفيَها مسَِ ْلَغْيِظ  ( َتَكاُد مَتَي َّ
بْ َنا َوقُ ْلَنا َما نَ زََّل اَّللَُّ ِمن َشْيٍء ِإْن أَنُتْم ُٛكلََّما أُْلِقَي ِفيَها فَ ْوٌج َسَأهَلُْم َخَزنَ تُ َها َأََلْ َيَِْتُكْم َنِذيٌر ) ( قَاُلوا بَ َلى َقْد َجاءََن َنِذيٌر َفَكذَّ

ِعرِي ) ( َوقَاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمعُ ِٜإلَّ يف َضالٍل َكِبرٍي ) َْصَحاِب َٓٔأْو نَ ْعِقُل َما ُكنَّا يف َأْصَحاِب السَّ ( فَاْعتَ َرُفوا ِبَذنِبِهْم َفُسْحًقا ّلِّ
ِعرِي )  ( . (ٔٔالسَّ

 [ . ٔٔ – ٙ] اؼبلك : 
------------- 

س العذاب ـبتصًا ابلشياطني بل ىو لكل  أي وللكافرين برِبم عذاب جهنم أيضًا ، فلي ) َوِللَِّذيَن َكَفُروا ِبَرّبِِّْم َعَذاُب َجَهنََّم (
 كافر اب من اإلنس واعبن .

 . قولو تعاىل ) كفروا برِبم ( أي : جحدوا وجود هللا وربوبيتو وألوىيتو وأظباءه وصفاتو وشريعتو أو شيئاً من ذلك 
 لغلظ أمرىػا ., وقيل : لبعد قعرىا: قيل :  وظبيت جهنم ِبذا االسم 

 أي وبئست النار مرجعاً ومصرياً للكافرين . () َوبِْئَس اْلَمِصرُي 
 أي إذا قذفوا وطرحػوا ٓت جهنم على وجو الذؿ واإلىانة كما يطرح اغبطب . ) ِإَذا أُْلُقوا ِفيَها (

 كما قاؿ تعاىل )أَْلِقَيا ِٓت َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعِنيٍد ( .
 فَأَْلِقَياُه ِٓت اْلَعَذاِب الشَِّديِد ( . وقاؿ تعاىل )الَِّذي َجَعَل َمَع اَّللَِّ ِإؽَباً آَخرَ 

 ويساقوف إليها سوقاً ، ويدفعوف إليها دفعاً بعنف كما قاؿ تعاىل )َوَنُسوُؽ اْلُمْجرِِمنَي ِإىَل َجَهنََّم ِوْرداً ( .
 وقاؿ تعاىل )َوِسيَق الَِّذيَن َكَفُروا ِإىَل َجَهنََّم ُزَمراً ( .

ُعوا هَلَا َشِهيقاً (  ي ظبعوا عبهنم صواتً منكراً فظيعاً كصوت اغبمار ، لشدة توقدىا وغلياهنػا .أ ) مسَِ
 تغلي ِبػم .  )َوِىَي تَ ُفوُر (

ُز ِمَن اْلَغْيِظ (  أي يكاد ينفصل بعضهما من بعض من شدة غيظها عليهم وحقنها على أعداء هللا . )َتَكاُد مَتَي َّ
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 : فصل ، أي تتجزأ أجزاًء زبييبًل لشدة االضطراب أبف أجزاءىا قاربت أف ) وسبيَّز ( أصلو تتميز ، أي تن قال ابن عاشور
 تتقطع ، وىذا كقوؽبم : غضب فبلف فطارت منو شقة ٓت األرض وشقة ٓت السماء.

 أي كلما طرح فيها صباعة من الكفرة . )ُكلََّما أُْلِقَي ِفيَها فَ ْوٌج (
 لوف على جهنم _ وىم الزابنية _ سؤاؿ توبيخ . أي سألتهم اؼببلئكػة اؼبوك )َسَأهَلُْم َخَزنَ تُ َها (

 : وخزنة النار : اؼببلئكة اؼبوكل إليهم أمر جهنم وىو صبع خازف للموكل ابغبفظ وأصل اػبازف : الذي ىبزف  قال ابن عاشور
 شيئاً ، أي وبفظو ٓت مكاف حصني ، فإطبلقو على اؼبوكلني ؾباز مرسل.

 أيتكم رسوؿ ينذركم وىبوفكم من ىذا اليـو الرىيب ؟أي أمل  )َأََلْ َيَِْتُكْم َنِذيٌر (
 وىػذا السؤاؿ زايدة ؽبم ٓت اإليبلـ ليزدادوا حسرة فوؽ حسرهتم وعذاابً فوؽ عذاِبم . قال املفسرون : 
 : ْم ( ٓت أي : كلما ألقي ٓت جهنم صباعة من الكفار سأؽبم خزنتها من اؼببلئكة سؤاؿ توبيخ وتقريع ) أملَْ أَيِْتكُ  قال الشوكاين

 الدنيا ) نَِّذيٍر ( ينذركم ىذا اليـو ، ووبذركم منو .
 أي أجابوا ، نعم لقد جاءان رسوؿ منذر ، وتبل علينا آايت هللا ، ولكننا كذبنا وأنكران رسالتػو  )قَاُلوا بَ َلى َقْد َجاءََن َنِذيٌر(

 كذيب : ما أنزؿ هللا من الوحي على أحد . أي وقلنا سبادايً ٓت الت (َما نَ زََّل اَّللَُّ ِمن َشْيءٍ  )َوقُ ْلَنا
إنو بقية كبلـ خزنة  :وقيل. ٓت ضبلؿ واضح عميق وبعد عن اغبق وقلنا ؽبم ما أنتم أيها الرسل إال )ِإْن أَنُتْم ِإلَّ يف َضاَلٍل َكِبرٍي(

 .جهنم
نيًا : نفوا أف يكوف هللا نزؿ شيئًا من الوحي فجمعوا بني أمور ثبلثة كل واحد منها أسوأ فبا قبلو : فأواًل : كذبوا رسوؽبم ، واث -ٔ

 على الرسل ؽبداية اػبلق ، واثلثاً : رموا الرسل اؽبداة اؼبهتدين اؼببعوثني ؽبداية اػبلق ابلضبلؿ الكبري .
 وٓت ىذا دليل على أف هللا ال يعذب أحداً إال بعد قياـ اغبجة عليو وإرساؿ الرسل إليو : -ٕ

َعَث َرُسوالً ( . كما قاؿ تعاىل )َوَما ُكنَّا  ُمَعذِِّبنَي َحىتَّ نَػبػْ
ُلو  نُكْم يَػتػْ َف َعَلْيُكْم آاَيِت رَبُِّكْم َويُنِذُروَنُكْم لَِقاء وقاؿ تعاىل )َحىتَّ ِإَذا َجاُؤوَىا فُِتَحْت أَبْػَوابُػَها َوقَاَؿ ؽَبُْم َخَزنَػتُػَها أملَْ أَيِْتُكْم ُرُسٌل مِّ

 َلِكْن َحقَّْت َكِلَمُة اْلَعَذاِب َعَلى اْلَكاِفرِين ( .يَػْوِمُكْم َىَذا قَاُلوا بَػَلى وَ 
 وٓت ىذا أف عذاب الكفار ٓت جهنم عذاب معنوي وحسي ، فاغبسي يؤمل البدف ، واؼبعنوي يؤمل القلب . -ٔ

ِعرِي  )َوقَاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو نَ ْعِقلُ  لو كنا  -على سبيل اغبسرة والندامة -مأي : وقاؿ الكافروف برِب (َما ُكنَّا يف َأْصَحاِب السَّ
ٓت الدنيا نسمع ما يقاؿ لنا على لساف رسولنا، ظباع طاعة وتفكر واستجابة، أو نعقل ما يوجو إلينا من ىداايت وإرشادات... 

 لو كنا كذلك، ما صران ٓت ىذا اليـو من صبلة أصحاب النار اؼبسعرة، الذين ىم خالدوف فيها أبدا.
 سماع على التعقل، مراعاة للرتتيب الطبيعي، ألف السماع يكوف أوال، ّت يعقبو التعقل والتدبر ؼبا يسمع.ال -سبحانو -وقدـ

أَْو نَػْعِقُل( أيضاً تعقل انتفاع لذلك ، فنفوا عن أنفسهم أعظم طرؽ ر )( أي : ظباع انتفاع ؼبا جاءت بو النذَلْو ُكنَّا َنْسَمعُ فقوؽبم ) -ٕ
 دـ انتفاعهم ِبما .اؽبداية ونبا السمع والعقل لع

فانتفاء السمع إبعراضهم عن تلقي دعوة الرسل مثل ما حكى هللا عن اؼبشركني ) وقاؿ الذين كفروا ال تسمعوا :  قال ابن عاشور -ٖ
ؽبذا القرآف ( وانتفاء العقل برتؾ التدبر ٓت آايت الرسل ودالئل صدقهم فيما يْدعوف إليو ، وال شك ٓت أف أقل الناس عقبلً 

 ف ألهنم طرحوا ما ىو سبب قباهتم لغري معارض يعارضو ٓت دينهم .اؼبشركو 
 فأقروا إبجرامهػم وتكذيبهم للرسل .( مْ فَاْعتَ َرُفوا ِبَذنِبهِ )

ُقوَؿ َلْو َأفَّ اَّللََّ . أَْو تػَ لكن حني ال ينفع الندـ )َأف تَػُقوَؿ نَػْفٌس اَي َحْسَرَتى عَلى َما فَػرَّطُت ٓت َجنِب اَّللَِّ َوِإف ُكنُت َلِمَن السَّاِخرِيَن 
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  ( .َىَداين َلُكنُت ِمَن اْلُمتَِّقنَي . أَْو تَػُقوَؿ ِحنَي تَػَرى اْلَعَذاَب َلْو َأفَّ ِل َكرًَّة فََأُكوَف ِمَن اْلُمْحِسِننيَ 
ِعريِ فَ ) َْصَحاِب السَّ  أي فبعداً وىبلكاً ألىل النار . (ُسْحقاً ّلِّ

 ؼببلمة ، وندموا حيث ال تنفعهم الندامة .: عادوا على أنفسهم اب قال ابن كثري
 الفوائد :

 بياف بعض عذاب أىل النار . .ٔ
 شدة عذاب النار . .ٕ
 أف النار بئس اؼبصري واؼبرجع واؼبأوى للكفار . .ٖ
 بياف أف هللا ال يعذب أحداً إال بعد قياـ اغبجة عليو وإرساؿ الرسوؿ إليو . .ٗ
 أف تكذيب الرسل موجب للعذاب الشديد . .٘
 من األمم كذبت رسوؽبا . أف الكثري .ٙ
 أف للنار خزنة . .ٚ
 كماؿ تنظيم هللا للخلق ، حيث جعل للجنة خزنة وللنار خزنة . .ٛ
 اجتماع العذاب القليب والبدين على أىل النار . .ٜ

 سباـ اغبجة على بين آدـ . .ٓٔ
 تقرير أف الكافر اليـو ال يسمع ظباعاً ينفعو وال يعقل عقبًل وبجزه عن اؼبهالك . .ٔٔ
 مػة يندـ الكافر لكن ال ينفع الندـ .ٓت يـو القيا .ٕٔ

ُهْم ِمْن َعَذاِِبَا َكَذِلكَ )كما قاؿ تعاىل   قَبْزِي ُكلَّ َكُفوٍر . َوُىْم َوالَِّذيَن َكَفُروا ؽَبُْم اَنُر َجَهنََّم ال يُػْقَضى َعَلْيِهْم فَػَيُموُتوا َوال ىُبَفَُّف َعنػْ
َر الَِّذي ُكنَّا نَػْعَمُل أََوملَْ نُػَعمِّرُْكْم َما يَػَتذَكَُّر ِفيِو َمْن َتذَكََّر َوَجاءَُكُم النَِّذيرُ َيْصَطرُِخوَف ِفيَها رَبػََّنا َأْخرِْجَنا نَػْعمَ  َفُذوُقوا َفَما  ْل َصاغِبًا َغيػْ

 لِلظَّاِلِمنَي ِمْن َنِصرٍي( .
 .: ويؤخذ من ىذه اآلية أف قواـ الصبلح ٓت حسن التلقي وحسن النظر  قال ابن عاشور .ٖٔ
 سعري من أظباء النار .أف ال .ٗٔ
 ( . (ِٕٔإنَّ الَِّذيَن ََيَْشْوَن رَب َُّهم ِِبْلَغْيِب هَلُم مَّْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبرٌي )) 

 [ . ٕٔ] اؼبلك : 
---------- 

ؼ مقاـ ربو فيما بينو وبينو إذا كاف غائباً عن يقوؿ تعاىل ـبرباً عمن ىباِإنَّ الَِّذيَن ََيَْشْوَن رَب َُّهم ِِبْلَغْيِب هَلُم مَّْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبرٌي ( ) 
عنو ذنوبو وهبازى الناس فينكف عن اؼبعاصي ويقـو ابلطاعات حيث ال يراه أحد إال هللا تعاىل أبنػو لو مغفرة وأجر كبري أي تكفر 

 .ابلثواب اعبزيل
 .وف عن أعني الناس ال يراىم أحد من الناس أي : وىم غائب ِإفَّ الَِّذيَن ىَبَْشْوَف رَبػَُّهم اِبْلَغْيِب () قولو تعاىلف

) سبعة يظلهم هللا ٓت ظلو يـو ال ظل إال ظلو : .. وذكر منهم :  كما جاء ٓت اغبديث عن أيب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
قة فأخفاىا ورجل ذكر هللا خالياً ففاضت عيناه ، ورجل دعتو امرأة ذات منصب وصباؿ فقاؿ إين أخاؼ هللا ، ورجل تصدؽ بصد

 متفق عليو  . حىت ال تعلم مشالو ما تنفق يبينو (
 وقاؿ تعاىل )َمْن َخِشَي الرَّضْبَن اِبْلَغْيِب َوَجاء ِبَقْلٍب مُِّنيٍب ( .
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 .ِبم وىم مل يروه : أهنم ىبشوف ر ( أيووبتمل )ىَبَْشْوَف رَبػَُّهم اِبْلَغْيبِ 
 ( رواه مسلم .كن تراه فإنو يراؾراه، فإف مل تأف تعبد هللا كأنك تكما ٓت اغبديث )

 قولو تعاىل ) ابلغيب ( وبتمل معنيني ::  قال ابن عطية 
ابلغيب ( الذي أخربوا بو من اغبشر والصراط واؼبيزاف واعبنة والنار ، فآمنوا بذلك ، وخشوا رِبم فيو ، وكبا إىل ىذا   أحدمها ) 

 .قتادة، 
، لغيب، أي ال يضر، ومنو تقوؿ العرب : فبلف سامل اأي ٓت خلواهتم، عن أعني الناسوف رِبم إذا غابوا : أهنم ىبش واملعىن الثاين

فاؼبعَن يعملوف حبسب اػبشية ٓت صبلهتم وعباداهتم ، وانفرادىم ، فاالحتماؿ األوؿ : مدح ابإلخبلص واإليباف ، والثاين : مدح 
 ابألعماؿ الصاغبة ٓت اػبلوات ، وذلك أحرى أف يعملوىا عبلنية .

 أي : أجرىم : أف يغفر ؽبم سيئاهتم أبف يسرتىا عن اػبلق ويتجاوز عنها .م مَّْغِفَرٌة ( ) هلَُ 
  : وتنكري ) مغفرة ( للتعظيم بقرينة مقارنتو بػ ) أجر كبري ( وبقرينة التقدمي .قال ابن عاشور 

 لرَّضْبَن اِبْلَغْيِب َوَجاء بَِقْلٍب مُِّنيٍب ( .( أي : وؽبم ثواب كبري وىو اعبنة كما قاؿ تعاىل )َمْن َخِشَي ا) َوَأْجٌر َكِبرٌي 
 . فجمع تعاىل ؽبم بني مغفرة ذنوِبم وإاثبتهم ابعبنة ، فزاؿ مرىوِبم وحصل مطلوِبم 
 . قولو تعاىل ) وأجر كبري ( ظبى تعاىل ثواِبم أجراً لبياف أنو سبحانو متكفل بو وأنو ال يضيع عنده 
 بعيداً عن أعني الناس ، وخشيتو ٓت الغيب . وٓت ىذا فضل عبادة هللا ٓت اػبلوات 

 . فضائل خشية هللا يف اخللوة 
 ؽبم مغفرة وأجر كبري . أوًل :

 قاؿ تعاىل ) ِإفَّ الَِّذيَن ىَبَْشْوَف رَبػَُّهْم اِبْلَغْيِب ؽَبُْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبرٌي( .
 أف هللا مدح من ىبافو ابلغيب . اثنياً :

 لَِّذيَن ىَبَْشْوَف رَبػَُّهْم اِبْلَغْيِب ؽَبُْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبرٌي( .قاؿ تعاىل )ِإفَّ ا
 وقاؿ تعاىل ) َمْن َخِشَي الرَّضْبََن اِبْلَغْيِب َوَجاَء ِبَقْلٍب ُمِنيٍب ( .

ُلَونَُّكُم اَّللَُّ ِبَشْيٍء ِمَن الصَّْيِد تَػنَ   الُُو أَْيِديُكْم َورَِماُحُكْم لِيَػْعَلَم اَّللَُّ َمْن ىَبَافُُو اِبْلَغْيِب ( .وقاؿ تعاىل ) اَي أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَيَػبػْ
 ىم أىل من ينتفع اإلنذار . اثلثاً :

َا يَػتػَ  َا تُػْنِذُر الَِّذيَن ىَبَْشْوَف رَبػَُّهْم اِبْلَغْيِب َوأَقَاُموا الصَّبلَة َوَمْن تَػزَكَّى فَِإمبَّ  ِسِو ( .زَكَّى لِنَػفْ قاؿ تعاىل ) ِإمبَّ
 ىبشونو ٓت حاؿ السر  قاؿ السعدي : أي: ىؤالء الذين يقبلوف النذارة وينتفعوف ِبا، أىل اػبشية َّلّل ابلغيب، أي: الذين

وشروطها وأركاهنا وواجباهتا وخشوعها، ألف اػبشية َّلّل تستدعي  والعبلنية، واؼبشهد واؼبغيب، وأىل إقامة الصبلة، حبدودىا
اػبري، وتنهى عن  ى من تضييعو العقاب، واؽبرب فبا ىبشى من ارتكابو العذاب، والصبلة تدعو إىلىبش من العبد العمل دبا
 الفحشاء واؼبنكر .

 من عبلمات اؼبتقني . رابعاً : 
َنا ُموَسى َوَىاُروَف اْلُفْرقَاَف َوِضَياًء َوذِْكراً لِْلُمتَِّقنَي . الَِّذيَن ىَبَْشػْوَف   رَبػَُّهْم اِبْلَغْيِب َوُىْم ِمَن السَّاَعِة ُمْشِفُقوَف ( .قاؿ تعاىل ) َوَلَقْد آتَػيػْ

مشاىدة الناس ؽبم، فمع اؼبشاىدة أوىل،  قاؿ السعدي ) الَِّذيَن ىَبَْشْوَف رَبػَُّهْم اِبْلَغْيِب ( أي: ىبشونو ٓت حاؿ غيبتهم، وعدـ
، ويقوموف دبا ألـز ) َوُىْم ِمَن السَّاَعِة ُمْشِفُقو  فجمعوا بني  ف ( أي: خائفوف وجلوف، لكماؿ معرفتهم برِبم،فيتورعوف عما حـر

 شيء واحد وموصوؼ واحد . اإلحساف واػبوؼ، والعطف ىنا من ابب عطف الصفات اؼبتغايرات، الواردة على
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 من أسباب النجاة . خامساً :
 ٓت الفقر والغَن ( . ) ثبلث منجيات : خشية هللا ٓت السر والعبلنية ، والعدؿ ٓت الرضا والغضب ، والقصد قاؿ 

 تعاىل من ىبافو ابلغيب . ٓت الغيب ؼبدحػو وقاؿ اؼبناوي : إف خشية اَّلّل رأس كل خري، والشػأف ٓت اػبشػية
ػر; على خشية العلن ٓت اغبديث ، فقّدـ عليو الصبلة وقاؿ : وقّدمها الرسوؿ  ألف تقوى اَّلّل فيو أعلى  والسبلـ اػبشية ٓت السِّ

وربثو على فعل   سبنع من ارتكاب كل منهي من شوب رؤية الناس، وىذه درجة اؼبراقبة، وخشيتو فيهما ؼبا ىباؼ درجػة من العلن;
 كل مأمور .

 كاف يدعو ربو بذلك .  أف النيب  سادساً :
 أضبد كاف يدعو ِبؤالء الكلمات: ...، اللهم إين أسألك خشيتك ٓت الغيب والشهادة( . رواه   ففي حديث عمار . )أف النيب 

قاؿ ابن رجب : ... فإف أكثر الناس يرى أنو ىبشى هللا ٓت العبلنية وٓت الشهادة ، ولكن الشأف ٓت خشيتو ٓت الغيب إذا غاب 
 عن أعني الناس وقد مدح هللا من ىبافو ابلغيب ... ّت ذكر اآلايت اؼبتقدمة .

 من الذين يظلهم هللا ٓت ظلو . سابعاً :
 متفق عليو ظلو يـو ال ظل إال ظلو: ... ورجل دعتو امرأة ذات منصب وصباؿ فقاؿ إين أخاؼ هللا(. )سبعة يظلهم هللا ٓت  قاؿ 

 . وخشية هللا ٓت السر والعبلنية ىي الوصية النيب  اثمناً : 
، ٓت ؼبعاذ )اتق هللا حيثما كنت( أي : ٓت السر والعبلنية، حيث يراؾ الناس وحيث ال يرونك، ٓت الليل والنهار فقد قاؿ 

 الغيب والشهادة، ٓت كل وقت وعلى كل حاؿ .
 أشد الناس خشية  . لقد كاف النيب  اتسعاً :

)إين ألنقلب إىل أىلي فأجد التمرة ساقطة على  قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  فقد جاء ٓت الصحيحني من حديث أيب ىريرة
 فراشي، فأرفعها آلكلها، ّت أخشى أف تكوف صدقة فألقيها( .

د هللا بن مسعود : إف اؼبؤمن يرى ذنوبو كأنو قاعد ربت جبل ىباؼ أف يقع عليو، وإف الفاجر يرى ذنوبو كذابب مرَّ وقاؿ عب
 على أنفو فقاؿ بو ىكذا .

 . ما يعني على خشية هللا ابلغيب والشهادة 
 أف يعلم العبد أف هللا يراه، ومطلع عليو .أوًل : 

فإف من علم أف هللا يراه حيث كاف، وأنو مطلع على ابطنو وظاىره، وسره وعبلنيتو،  مبينًا لذلك : -رضبو هللا-قاؿ ابن رجب 
 واستحضر ذلك ٓت خلواتو; أوجب لو ذلك ترؾ اؼبعاصي ٓت السر .

وقد كاف بعض السلف يقوؿ ألصحابو: "زىدان هللا وإايكم ٓت اغبراـ زىد من قدر عليو ٓت اػبلوة، فعلم أف هللا يراه فرتكو من  
 .خشيتو 

 وقاؿ الشافعي : أعز األشياء ثبلثة: اعبود من قلة، والورع ٓت خلوة، وكلمة اغبق عند من يرجى أو ىباؼ . 
 وقاؿ رجل لوىب بن الورد: عظين؟ فقاؿ لو: اتق هللا أف يكوف أىوف الناظرين إليك . 
صوت مؤل الغيضة: َأاَل يَػْعَلُم َمْن ودخل بعضهم غيضة ذات شجر فقاؿ: لو خلوت ىاىنا دبعصية من كاف يراين؟ فسمع ىاتفا ب 

 َخَلَق َوُىَو اللَِّطيُف اػْبَِبري .
 وراود بعضهم أعرابية، وقاؿ ؽبا: ما يراان إال الكواكب، قالت: أين مكوكبها؟! 

 إذا ما خلوت الدىر يوما فبل تقل ** خلوت ولكن قل على رقيب
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 يبوال ربسػنب هللا يغفػل ساعة ** وال أف ما ىبػفى عليو يغ
 قوة اإليباف بوعده ووعيده على اؼبعاصي .اثنياً : 

 : النظر ٓت شدة بطشو وانتقامو ، وقوتو وقهره ، وذلك يوجب للعبد ترؾ التعرض ؼبخالفتو . اثلثاً 
 . ًوقاؿ رضبو هللا : ومن ىنا عظم ثواب من أطاع هللا سراً بينو وبينو ، ومن ترؾ ارمات الِت يقدر عليها سرا 

 ِفُقوَف ( .: فمثل قولو تعاىل ) تَػَتَجاَْت ُجُنوبُػُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع يَْدُعوَف رَبػَُّهْم َخْوفاً َوَطَمعاً َوفبَّا َرزَقْػَناُىْم يُػنْ  فأما األوؿ
وٓت حديث السبعة الذين يظلهم هللا ٓت ظلو يـو ال ظل إال ظلو ) ورجل ذكر هللا خاليًا ففاضت عيناه ، ورجل تصدؽ بصدقة 

 ا حىت ال تعلم مشالو ما تنفق يبينو ( .فأخفاى
ٓت السبعة الذين يظلهم هللا ٓت ظلو يـو ال ظل إال ظلو )ورجل دعتو امرأة ذات منصب وصباؿ فقاؿ:  وأما الثاين : فمثل قولو 

 إين أخاؼ هللا ( .
 الفوائد :

 فضل اػبوؼ واػبشية من هللا . -ٔ
 ن أعني الناس .فضل اػبوؼ من هللا ابلغيب ، أي إذا كاف غائباً ع -ٕ

 . قاؿ تعاىل ) وؼبن خاؼ مقاـ ربػو جنتاف (
) من خاؼ أدٔت ومن أدٔت بلغ اؼبنزلة ، أال إف سلعة هللا غالية ، أال إف سلعة هللا اعبنة ( رواه الرتمذي .) أدٔت ( قاؿ  وقاؿ 

 النووي : سار من أوؿ الليل ، واؼبراد التشمري ٓت الطاعة .
 ( .( ٗٔ( َأل يَ ْعَلُم َمْن َخَلَق َوُىَو اللَِّطيُف اخْلَِبرُي )َٖٔأِو اْجَهُروا ِبِو ِإنَُّو َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر ) َوَأِسرُّوا قَ ْوَلُكمْ ) 

 [ . ٗٔ -ٖٔ] اؼبلك : 
------------- 

 -نوه وأظهروه ، فالسر والعبلنية عنده ( اػبطاب عبميع اػبلق أي أخفوا قولكم وكبلمكم أو أعل) َوَأِسرُّوا قَ ْوَلُكْم َأِو اْجَهُروا ِبِو 
 سواء . -سبحانو 

رَّ َواعْبَْهَر ِعْنَدُه َسَواٌء ، َوَأفَّ ااِلْخِتَفاَء َوالظُّ  َ تَػَعاىَل ٓت َىِذِه اآْليَِة اْلَكريبَِة : َأفَّ السِّ رَّ َكَما بَػنيَّ ُهوَر ِعْنَدُه أَْيًضا َسَواٌء ; أِلَنَُّو َيْسَمُع السِّ
 اعْبَْهَر ، َويَػْعَلُم اػْبَِفيَّ َكَما يَػْعَلُم الظَّاِىَر :َيْسَمُع 

 َهاِر ( .كما قاؿ تعاىل ) َسَواٌء ِمْنُكْم َمْن َأَسرَّ اْلَقْوَؿ َوَمْن َجَهَر ِبِو َوَمْن ُىَو ُمْسَتْخٍف اِبللَّْيِل َوَساِرٌب اِبلنػَّ 
رَّ َوَأْخَفى ( .وقاؿ تعاىل ) َوِإْف ذَبَْهْر اِبْلَقْوِؿ فَِإنَُّو يَػْعلَ   ُم السِّ

 وِر ( .َوقاؿ تعاىل ) َأاَل ِحنَي َيْستَػْغُشوَف ثَِيابَػُهْم يَػْعَلُم َما ُيِسرُّوَف َوَما يُػْعِلُنوَف ِإنَُّو َعِليٌم ِبَذاِت الصُّدُ 
ْنَساَف َونَػْعَلُم َما تُػَوْسِوُس بِِو نَػْفُسُو ( .  َوقَاؿ تعاىل ) َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ

رِّ .وهللا  رَّ َوَما ُىَو َأْخَفى ِمَن السِّ  تعاىل يَػْعَلُم السِّ
رَّ َوَأْخَفى ( .  كما قاؿ تعاىل ) َوِإْف ذَبَْهْر اِبْلَقْوِؿ فَِإنَُّو يَػْعَلُم السِّ

ُ يَػْعَلُم َما ُتِسرُّوَف َوَما تُػْعِلُنوَف ( .  وقاؿ تعاىل ) َواَّللَّ
 تنبيو :

السَّاِرَب ُىَو الظَّاِىُر ْسَتْخِفي اِبللَّْيِل َوالسَّاِرِب اِبلنػََّهاِر : َأفَّ اْلُمْسَتْخِفَي ُىَو اْلُمْخَتِفي اْلُمْسَترتُ َعِن اأْلَْعنُيِ ، وَ َوَأْظَهُر اْلَقْوَلنْيِ ٓت اْلمُ 
 اْلَبارُِز الذَّاِىُب َحْيُث َيَشاُء .
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 تنبيو آخر :
 ْعُروَفٌة ُكلَُّها َحقّّ َوَيْشَهُد ؽَبَا قُػْرآٌف :اْلُمرَاِد ِبَقْولِِو تعاىل ) َوَأْخَفى ( أَْوُجٌو مَ 

  ِرِّ ، َوُىَو َما تػُ  قَاَل بَ ْعُض َأْىِل اْلِعْلم رَّ : َأْي َما قَالَُو اْلَعْبُد ِسرِّا َوَأْخَفى َأْي َويَػْعَلُم َما ُىَو َأْخَفى ِمَن السِّ َوْسِوُس بِِو يَػْعَلُم السِّ
ْنَساَف َونَػْعَلُم َما تُػَوْسِوُس ِبِو نَػْفُسُو َوكَبُْن أَقْػَرُب ِإلَْيِو ِمْن َحْبِل اْلَورِيِد ( .نَػْفُسُو . َكَما قَاَؿ تَػَعاىَل )   َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ

  ِرَّ : َأْي َما تُػَوْسِوُس بِِو نَػْفُسُو َوَأْخَفى ِمْن َذِلَك ، َوُىَو مَ  َوقَاَل بَ ْعُض َأْىِل اْلِعْلم ْنَساَف َسيَػْفَعُلُو : فَِإنَُّو يَػْعَلُم السِّ ا َعِلَم اَّللَُّ َأفَّ اإْلِ
ْنَساُف أَنَُّو فَاِعُلُو .  قَػْبَل َأْف يَػْعَلَم اإْلِ

 َكَما قَاَؿ تَػَعاىَل ) َوؽَبُْم أَْعَماٌؿ ِمْن ُدوِف َذِلَك ُىْم ؽَبَا َعاِمُلوَف ( .  
َقى( دبَِن اتػَّ ػػػْم ِمَن اأْلَْرِض َوِإْذ أَنْػُتْم َأِجنٌَّة ٓت بُطُػػػػػػػػوِف أُمََّهاِتُكْم َفبَل تُػزَكُّوا أَنْػُفَسُكْم ُىَو أَْعَلُم ُىَو أَْعَلُم ِبُكْم ِإْذ أَْنَشَأُكػػػػػ)وََكَما قَاَؿ تَػَعاىَل 

ْنَساُف اْليَػْوـَ . َوَما َسُيِسرُُّه َغًدا . َواْلَعْبُد اَل يَػْعَلُم َما ٓت    َغٍد .فَاَّللَُّ يَػْعَلُم َما ُيِسرُُّه اإْلِ
رِّ .َوقَػْولُُو تَػَعاىَل ِٓت َىِذِه اآْليَِة اْلَكريبَِة ) َوَأْخَفى ( ِصيَغُة تَػْفِضيٍل َكَما بَػيػَّنَّا ، َأْي : َويَػْعَلُم َما   ُىَو َأْخَفى ِمَن السِّ

 ِة إىل علِمِو تعاىَل كما ٓت قولِو: )َسَواء ّمْنُكْم )َوَأِسرُّوْا قَػْوَلُكْم أَِو اجهروا ِبِو( بياٌف لتساِوي السرِّ واعبهِر ابلنسب قال أبو السعود
واؼببالغِة ٓت  مَّْن َأَسرَّ القوؿ َوَمْن َجَهَر ِبِو( ... وتقدمُي السرِّ على اعبهِر لئليذاِف ابفتضاِحِهم ووقوِع ما وبذرونَُو من أوِؿ األمرِ 

دبا ُيسرُّونَُو أقدُر منُو دبا هبهروَف بِو مع كوهِنِما ٓت اغبقيقِة على  بياِف مشوِؿ علِمِو ايِط عبميِع اؼبعلوماِت كأفَّ علَمُو تعاىَل 
 السويِة.

( أي دبا ىبطر ٓت القلوب . والذي ٓت الصدور ىو القلب ، أي : دبا زبفيو وتنطوي عليو القلوب من ) ِإنَُّو َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر 
 اؼبكنوانت واػبواطر واالعتقادات واإلرادات .

 وذات الصدور ىي مضمرات القلوب . لشوكاينقال ا : 
 ذات الصدور ( َما يرتدد ٓت النفس من اػبواطر والتقادير والنوااي على األعماؿ . قال ابن عاشور ( : 

وٓت ىذا دليل على أنو ينبغي لئلنساف أف ينوي ٓت قلبو كل خري ، وأف وبرص أف يكوف ـبلصاً  ٓت صبيع أعمالو ، وأف وبذر كل 
 ر أف ىبفي الرايء والسمعة أو اغبسد والبغض وغريىا من الصفات القلبية الذميمة ، فإنو مطلع عليها .اغبذ

وٓت ىذا دليل على أف اإلنساف ينبغي لو أف يصلح قلبو وأف يهتم إبصبلحو ، ألف ٓت صبلح القلب صبلح للجسد كما ٓت 
 ذا فسدت فسد اعبسد كلو أال وىي القلب ( متفق عليو .اغبديث ) أال إف ٓت اعبسد مضغة إذا صلحت صلح اعبسد كلو ، وإ

 فا ال ىبفى عليو شيء :
رَّ َوَأْخَفى ( .  كما قاؿ تعاىل )َوِإف ذَبَْهْر اِبْلَقْوِؿ فَِإنَُّو يَػْعَلُم السِّ
 وقاؿ تعاىل )ِإنَُّو يَػْعَلُم اعْبَْهَر ِمَن اْلَقْوِؿ َويَػْعَلُم َما َتْكُتُموَف ( .

 ِإالَّ َما َشاء اَّللَُّ ِإنَُّو يَػْعَلُم اعْبَْهَر َوَما ىَبَْفى ( .وقاؿ تعاىل )
َلى السَّرَائُِر ( .  وقاؿ تعاىل )يَػْوـَ تُػبػْ

 ( أي : أال يعلم اػبالق ـبلوقاتو ؟ كيف ال يعلم من خلق األشياء وأوجدىا سر اؼبخلوؽ وجهره .) َأَل يَ ْعَلُم َمْن َخَلَق 
 وىناؾ أقواؿ أخرى :

 أال يعلم السر واعبهر من خلق اػبلق ؟ قيل : 
 أال يعلم هللا سبحانو وتعاىل ـبلوقاتو الِت خلقها ؟ وىذا التفسري أعم من األوؿ ، فاألوؿ داخل فيو . وقيل :
 أال يعلم اؼبخلوؽ َمن خلقو ، ويتفكر ويتدبر ٓت قدرتو وسعة علمو . وقيل :
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 يو ، ونبا :الذي لو اللطف التاـ دبعني) َوُىَو اللَِّطيُف ( 
: اللطف دبعَن معرفة أسرار األمور وحكمها الدقيقة اػبفية ، فهو أخص من اػببري ، وؽبذا قدـ عليو ٓت صبيع اؼبواضع الِت اّلول 

كما ٓت قولو تعاىل )ِإفَّ اَّللََّ َكاَف اقرتف فيها ابلقرآف كما ٓت قولو تعاىل )ال ُتْدرُِكُو اأْلَْبَصاُر َوُىَو يُْدرُِؾ اأْلَْبَصاَر َوُىَو اللَِّطيُف اػْبَِبرُي( و 
 َلِطيفاً َخِبرياً ( .

ُىَو اللطف دبعَن اإلحساف إىل عباده والتيسري عليهم والتخفيف عنهم كما قاؿ تعاىل )اَّللَُّ َلِطيٌف ِبِعَباِدِه يَػْرُزُؽ َمْن َيَشاُء وَ  الثاين :
 اْلَقِويُّ اْلَعزِيُز ( .

 : الذي يسوؽ عبده إىل اػبري ويعصمو من الشر بطرؽ خفية ال يشعر ِبا ، ويسوؽ إليو  ومن معاين اللطيف قال السعدي :
 من الرزؽ ما ال يدريو ، ويريو من األسباب الِت تكرىها النفوس ما يكوف ذلك طريقاً إىل أعلى الدرجات وأعلى اؼبنازؿ .

اف هللا عاؼبًا ابلبواطن واػبفيات والدقائق فعلمو ابلظواىر الذي يعلم بواطن األشياء ، وىو أخص من العليم ، وإذا ك اخْلَِبرُي () 
 واعبليات وجبلئل األمور من ابب أوىل .

  ،وٓت اآلية هبب على اإلنساف أف وبذر من كتم النفاؽ أو اغبسد أو غريىا من أمراض القلوب، ألف هللا مطلع على كل شيء
 ال زبفى عليو خافية .

 الفوائد :
 بكل شيء . عمـو علم هللا تعاىل -ٔ
 أف هللا يعلم السر وأخفى . -ٕ
 أف  هللا ال يفوتو من العلم شيء وإف دؽ وصغػر . -ٖ
 اغبذر من كل ما يسخط الرب ، ألنو تعاىل ال ىبفى عليو شيء . -ٗ
 وجوب اإلخبلص  تعاىل ٓت صبيع األعماؿ ، ألف هللا يعلم أعماؿ عباده وهبازيهم عليها .-٘
 لطف هللا بعباده . -ٙ
 إثبات اظبني من أظباء هللا ونبا : اللطيف واػببري . -ٚ

 ( . (ُ٘ٔىَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اَّلْرَض َذُلوًل فَاْمُشوا يف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمن رِّْزِقِو َوِإلَْيِو النُُّشوُر ))  
 [ . ٘ٔ] اؼبلك : 

---------- 
 ( أي هللا جل وعبل جعل لكم األرض لينة سهلة اؼبسالك . ) ُىَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اّْلَْرَض َذُلولً  

 كما قاؿ تعاىل ) َوأَْلَقى ٓت اأْلَْرِض َرَواِسَي أَْف سَبِيَد ِبُكْم َوأَنْػَهارًا َوُسُببًل َلَعلَُّكْم تَػْهَتُدوَف ( .
 َوُسُببًل ، َوُىَو صَبُْع َسِبيٍل دبَْعََن الطَّرِيِق . 

 ا ِفيَها ِفَجاًجا ُسُببًل َلَعلَُّهْم يَػْهَتُدوَف ( .وقاؿ تعاىل ) َوَجَعْلنَ 
َها ُسُببًل ِفَجاًجا ( .   َوقَػْولِِو تعاىل ) َواَّللَُّ َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض ِبَساطًا لَِتْسُلُكوا ِمنػْ
 لَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َمْهًدا َوَسَلَك َلُكْم ِفيَها ُسُببًل ( .َوقَػْولِِو تعاىل ) قَاَؿ ِعْلُمَها ِعْنَد َريبِّ ٓت ِكَتاٍب اَل َيِضلُّ َريبِّ َواَل يَػْنَسى ا 

ِذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َمْهًدا َوَجَعَل َلُكْم وقولو تعاىل ) َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض لَيَػُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ اْلَعزِيُز اْلَعِليُم الَّ 
 ا ُسُببًل َلَعلَُّكْم تَػْهَتُدوَف ( .ِفيهَ 

 وقاؿ تعاىل ) الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َمْهًدا َوَجَعَل َلُكْم ِفيَها ُسُببًل َلَعلَُّكْم تَػْهَتُدوَف ( .
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 لذي : ومل هبعلها خشنة حبيث يبتنع عليكم السكوف فيها واؼبشي عليها ، والذلوؿ ٓت األصل : ىو اؼبنقاد ا قال الشوكاين
 يذّؿ لك وال يستصعب عليك .

 وٓت وصف األرض ابلذلوؿ أقواؿ : قال الرازي : 
 : أنو تعاىل ما جعلها صخرية خشنة حبيث يبتنع اؼبشي عليها ، كما يبتنع اؼبشي على وجوه الصخرة اػبشنة . أحدىا 

 ولو كانت حجرية صلبة لتعذر ذلك . : أنو تعاىل جعلها لينة حبيث يبكن حفرىا ، وبناء األبنية منها كما يراد ،واثنيها 
أهنا لو كانت حجرية ، أو كانت مثل الذىب أو اغبديد ، لكانت تسخن جدًا ٓت الصيف ، وكانت تربد جدًا ٓت  واثلثها :

 الشتاء ، ولكانت الزراعة فيها فبتنعة ، والغراسة فيها متعذرة ، وؼبا كانت كفااتً لؤلموات واألحياء .
سخرىا لنا أبف أمسكها ٓت جو اؽبواء ، ولو كانت متحركة على االستقامة ، أو على االستدارة مل تكن منقادة  أنو تعاىل ورابعها :

 لنا.
 ( أي فاسلكوا أيها الناس ٓت جوانبها وأطرافهػا . ) فَاْمُشوا يف َمَناِكِبَها 

 : ها للمكاسب والتجارات .أي فسافروا حيث شئتم من أقطارىا ، وترددوا ٓت أقاليمها وأرجائ قال ابن كثري 
 : قولو تعاىل ) فامشوا ٓت مناكبها ( فيو ثبلثة أقواؿ . قال ابن اجلوزي 

 طرقاهتا ، رواه العوٓت عن ابن عباس ، وبو قاؿ ؾباىد . أحدىا :
ل لكم السلوؾ جباؽبا ، رواه ابن أيب طلحة عن ابن عباس ، وبو قاؿ قتادة ، واختاره الزجاج ، قاؿ : ألف اؼبعَن : سه والثاين :

 فيها ، فإذا أمكنكم السلوؾ ٓت جباؽبا ، فهو أبلغ ٓت التذليل .
 ٓت جوانبها ، قالو مقاتل ، والفراء ، وأبو عبيدة ، واختاره ابن قتيبة ، قاؿ : ومنكبا الرجل : جانباه . ) زاد اؼبسري ( . والثالث :

 واختار ابن جرير ٓت جوانبها .
 ي وانتفعوا دبا أنعم بو جل وعبل عليكم من أنواع الكسب والرزؽ .( أ) وَُكُلوا ِمن رِّْزِقِو 

 : وكثرياً ما يعرب عن وجوه االنتفاع ابألكل ألنو األىم األعم . قال اآللوسي 
َنا ِإاَيبَػُهْم . ُّتَّ إِ ) َوِإلَْيِو النُُّشوُر  َنا ِحَسابَػُهْم ( .( أي اؼبرجع يـو القيامة إىل هللا ال إىل غريه كما قاؿ تعاىل )ِإفَّ إِلَيػْ  فَّ َعَليػْ

 : قولو تعاىل ) َوِإلَْيِو النشور ( يعين ينبغي أف يكوف مكثكم ٓت األرض ، وأكلكم من رزؽ هللا مكث من يعلم أف  قال الرازي
 مرجعو إىل هللا ، وأكل من يتيقن أف مصريه إىل هللا ، واؼبراد ربذيرىم عن الكفر واؼبعاصي ٓت السر واعبهر .

 ومناسبة ذكر النشور ىو ذكر خلق األرض فإف البعث يكوف من األرض. عاشور : وقال ابن 
  وٓت ىذا دليل على أف الدنيا ليست دار قرار وبقاء ، وأف الناس فيها غري مستوطنني وال مقيمني ، بل ىم عابرو سبيل

 يتزودوف فيها للدار الباقية دار القرار .
 : النشور ( على أاّن ٓت ىذا اؼبسكن غري مستوطنني وال مقيمني ، بل دخلناه عابري  نبو تعاىل بقولو ) وإليو قال ابن القيم

سبيل ، فبل وبسن أف نتخذه وطنًا ومستقرًا ، وإمبا دخلناه لنتزود منو إىل دار القرار ، فهو منزؿ عبور ال مستقر حبور ، 
 ومعرب وفبر ال وطن ومستقر .

 الفوائد :
 دليل على ندب التسبب والكسب .-ٔ
أف ذلك ال ينآت التوكل، وٓت اغبديث )لو أنكم تتوكلوف على هللا حق توكلو لرزقكم كما يرزؽ الطري تغدو طباصًا وتروح -ٕ

 بطاانً(.
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 نعمة هللا عز وجل العظيمة على اػبلق بتذليل األرض ؽبم للسري عليها واستخراج خرياهتا واألكل من رزقو الواسع فيها .-ٖ
 مزرعة اآلخرة . اإلشارة إىل أف الدنيا-ٗ

َماِء َأْن ََيِْسَف ِبُكُم اّْلَْرَض فَِإَذا ِىَي مَتُوُر )  ُتْم َمْن يف السَّ َماِء َأْن يُ ْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصبًا  ٙٔ) أَأِمن ْ ُتْم َمْن يف السَّ ( َأْم َأِمن ْ
َب الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهمْ َٚٔفَستَ ْعَلُموَن َكْيَف َنِذيِر )  ( ( .َٛٔفَكْيَف َكاَن َنِكرِي ) ( َوَلَقْد َكذَّ

 [ . ٛٔ -ٙٔ] اؼبلك : 
------------- 

َماء َأن ََيِْسَف ِبُكُم اَّلْرَض  انتقاؿ من االستدالؿ إىل التخويف ألنو ؼبا تقرر أنو خالق األرض ومذللها ( ) أََأِمنُتم مَّن يف السَّ
ضبو وتسليط عقابو أبف ُيصرّي مشيهم ٓت مناكب األرض إىل ذَبَْلجل للناس وتقرر أهنم ما رعوا خالقها حق رعايتو فقد استحقوا غ

 ٓت طبقات األرض ، فاعبملة معرتضة واالستفهاـ إنكار وتوبيخ وربذير. ]قالو ابن عاشور[ 
  : أي ىل أمنتم اي معشر الكفار ربكم العلي الكبري أف ىبسف بكم األرض فيغيبكم ٓت ؾباىلها .ومعَن اآلية 
  َكما لو قلنا : فبلف ٓت ، وأف السماء ربيط بوواىم أف هللا تعاىل داخل السماء أَِمنُتم مَّن ٓت السََّماء ( قد يتوىمقولو تعاىل )أ ،

 ، فإف اغبجرة ربيط بو .اغبجرة
تلف معناىا حبسب ( ىبتكوف دبعَن واحد ٓت صبيع مواردىا، وىذا ظن فاسد، فإف )ٓت( الِت للظرفية ومنشأ الوىم: ظنو أف )ٓت

 .علقهامت
 فقولو ) أأمنتم من ٓت السماء ( ىذا عند أىل التفسري من أىل السنة على أحد وجهني :

: أف تكوف السماء دبعَن العلو ، فإف السماء يراد ِبا العلو ، كما ٓت قولو تعاىل ) وأنزؿ لكم من السماء ماء (  الوجو اّلول
 السماء نفسها .واؼبطر ينزؿ من السحاب اؼبسخر بني السماء واألرض ال من 

: أف تكوف ) ٓت ( دبعَن ) على ( ، كما جاءت دبعناىا ٓت مثل قولو تعاىل ) فسريوا ٓت األرض ( أي على األرض،  الوجو الثاين
 وقولو عن فرعوف ) وألصلبنكم ٓت جذوع النخل ( أي على جذوع النخل .

 ذ قدرتو ٓت السماء ال من يعّظمونو ٓت األرض.: خّص السماء وإف َعّم ُمْلُكو تنبيهاً على أف اإللو الذي تنف قيل 
 : ىو إشارة إىل اؼببلئكة. وقيل
وَّكل ابلعذاب. وقيل

ُ
 : إىل جربيل وىو اؼبَلك اؼب

( أي تذىب وذبيء وتضطرب وتتزلزؿ ، فبل يبكن العيش واغبياة عليها ، بعد أف كانت ذلواًل اثبتة مستقرة مهيأة ) فَِإَذا ِىَي مَتُوُر 
 اغبياة .لبلستقرار و 

َماء   ( أي هللا الذي ٓت العلو .) َأْم َأِمنُتم مَّن يف السَّ
 ( أي روباً فيها حصباء تدمغكم .) َأن يُ ْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصباً 

 : واغباصب ريح فيها حجارة وحصباء ، كأهنا تقلع اغبصباء لشدهتا ، وقيل : ىو سحاب فيها حجارة. قال الرازي 
 ( أي فستعلموف عند معاينة العذاب ، كيف يكوف إنذاري .ْيَف َنِذيِر ) َفَستَ ْعَلُموَن كَ 

 قولو تعاىل ) َفَستَػْعَلُموَف َكْيَف نَِذيِر ( أي إنذاري ، وقيل : النذير دبعَن اؼبنذر ، يعين دمحمًا  قال ابن عطية :  فستعلموف
 صدقو وعاقبة تكذيبكم.

  َكْيَف نَِذيِر ( أي : إنذاري إذا عاينتم العذاب ، وال ينفعكم ىذا العلم ، وقيل : : قولو تعاىل ) َفَستَػْعَلُموَف  وقال الشوكاين
 النذير ىنا دمحم ، قالو عطاء ، والضحاؾ . واؼبعَن : ستعلموف رسوِل وصدقو ، واألّوؿ أوىل .
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َب الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم   ر مكة .( أي من األمم السالفة والقروف اػباليػة قبل كفا) َوَلَقْد َكذَّ
  : أي : الذين قبل كفار مكة من كفار األمم اؼباضية ، كقـو نوح ، وعاد ، وشبود ، وقـو لوط ، وأصحاب قال الشوكاين

 األيكة ، وأصحاب الرس ، وقـو فرعوف .
 أي فكيف كاف إنكاري عليهم ومعاقبِت ؽبم ؟ أي عظيماً شديداً أليماً .) َفَكْيَف َكاَن َنِكرِي (  

 ىل )ُقْل ِسريُوْا ِٓت اأَلْرِض ُّتَّ انظُُروْا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة اْلُمَكذِِّبنَي ( .كما قاؿ تعا
 ( .وقاؿ تعاىل )ُقْل ِسريُوا ِٓت اأْلَْرِض فَانظُُروا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمن قَػْبُل َكاَف َأْكثَػُرُىم مُّْشرِِكنَي 

 ُروَف ِمن قَػْبِلُكْم َلمَّا ظََلُموْا َوَجاءتْػُهْم ُرُسُلُهم اِبْلبَػيَِّناِت ( .وقاؿ تعاىل )َوَلَقْد أَْىَلْكَنا اْلقُ 
 : والقروف اؼباضية كانت أقوى عدة وعتاداً من كفار مكة 

َلُهم مَِّن اْلُقُروِف يَبُْشوَف ٓت َمَساِكِنِهْم ِإفَّ ِٓت ذَ  ُْوِل النػَُّهى ( .كما قاؿ تعاىل )أَفَػَلْم يَػْهِد ؽَبُْم َكْم أَْىَلْكَنا قَػبػْ  ِلَك آَلاَيٍت ألِّ
ْدرَاراً ( .وقاؿ تعاىل )أملَْ يَػَرْوْا َكْم أَْىَلْكَنا ِمن قَػْبِلِهم مِّن قَػْرٍف مَّكَّنَّاُىْم ٓت األَْرِض َما ملَْ مُبَكِّن لَُّكْم   َوأَْرَسْلَنا السََّماء َعَلْيِهم مِّ

ُهْم قُػوًَّة َوآاَثرًا ٓت اأْلَ وقاؿ تعاىل ) أََو ملَْ َيِسريُوا ٓت اأْلَرْ  ْرِض ِض فَػَينظُُروا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة الَِّذيَن َكانُوا ِمن قَػْبِلِهْم َكانُوا ُىْم َأَشدَّ ِمنػْ
َن اَّللَِّ ِمن َواٍؽ ( .  فََأَخَذُىُم اَّللَُّ ِبُذنُوِِبِْم َوَما َكاَف ؽَبُم مِّ

  وٓت اآلية تسلية للنيب فار .، وهتديد شديد للك 
 الفوائد :

 إثبات علو هللا تعاىل . -ٔ
 واألدلة كثرية جداً على علوه سبحانو وتعاىل، من الكتاب والسنة والعقل والفطرة واإلصباع.

 أما أدلة الكتاب والسنة فقد تنوعت داللتهما بطرؽ كثرية:
 أحدىا: التصريح ِبلفوقية.

 كقولو تعاىل )ىَبَاُفوَف رَبػَُّهْم ِمْن فَػْوِقِهْم(.
 كقولو تعاىل )َوُىَو اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدِه(.و 

 الثاين: التصريح ِبلعروج إليو.
 كقولو تعاىل )تَػْعرُُج اْلَمبلِئَكُة َوالرُّوُح ِإلَْيِو(.

 )يعرج الذين ابتوا فيكم فيسأؽبم.(. وقولو 
 الثالث: التصريح ِبلصعود إليو.

 يُِّب(.كقولو تعاىل )ِإلَْيِو َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّ 
 الرابع: التصريح برفعو بعض املخلوقات إليو.

 كقولو تعاىل )َبْل رَفَػَعُو اَّللَُّ ِإلَْيِو(.
 وقولو تعاىل )اَي ِعيَسى ِإيّنِ ُمتَػَوفِّيَك َورَاِفُعَك ِإَِلَّ(.

 اخلامس: التصريح ِبلعلو املطلق الدال على مجيع مراتب العلو.
 ِظيُم(.كقولو تعاىل )َوُىَو اْلَعِليُّ اْلعَ 

 وقولو تعاىل )َوُىَو اْلَعِليُّ اْلَكِبرُي(.
 وقولو تعاىل )ِإنَُّو َعِليّّ َحِكيٌم(.
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 وقولو تعاىل )ِإفَّ اَّللََّ َكاَف َعِلّياً كبرياً(.
 السادس: التصريح بنزيل الكتاب منو.

 كقولو تعاىل )تَػْنزِيُل اْلِكَتاِب ِمَن اَّللَِّ اْلَعزِيِز اغبَِْكيم(.
  )تَػْنزِيٌل ِمَن الرَّضْبَِن الرَِّحيِم(.وقولو تعاىل

يٍد(.  وقولو تعاىل )تَػْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم ضبَِ
.)  وقولو تعاىل )ُقْل نَػزَّلَُو ُروُح اْلُقُدِس ِمْن رَبَِّك اِبغبَْقِّ

َلٍة ُمَبارََكٍة(.  وقولو تعاىل )ِإانَّ أَنْػَزْلَناُه ِٓت لَيػْ
 سماء.السابع: التصريح أبن هللا تعاىل يف ال
ُتْم َمْن ٓت السََّماِء(.  كقولو تعاىل )أَأَِمنػْ

 )ارضبوا من ٓت األرض يرضبكم من ٓت السماء( رواه أبو داود. وقاؿ الرسوؿ 
 الثامن: التصريح ِبلستواء على العرش.
 كقولو تعاىل )الرَّضْبَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَػَوى(.

 التاسع: التصريح برفع اّليدي إىل هللا تعاىل.
 )إف هللا يستحيي من عبده إذا رفع إليو يديو أف يردنبا صفراً(. كقولو 

 والقوؿ أبف العلو قبلة الدعاء فقط ابطل ابلضرورة والفطرة، وىذا هبده من نفسو كل داع.
 فل.العاشر: التصريح بنزولو كل ليلة إىل السماء الدنيا, والنزول املعقول عند مجيع اّلمم, إمنا يكون من علو إىل أس

 . اْلادي عشر: اإلشارة إليو حساً إىل العلو
كما أشار إليو من ىو أعلم بو ودبا هبب لو، ؼبا كاف ابعبمع األعظم الذي مل هبتمع ألحد مثلو ٓت اليـو األعظم، ٓت اؼبكاف 

ع إصبعو الكريبة إىل األعظم، قاؿ ؽبم: )أنتم مسؤولوف عين، فما ذا أنتم قائلوف؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرف
 السماء، رافعاً ؽبا إىل من ىو فوقها وفوؽ كل شيء، قائبًل: اللهم اشهد(.

 . الثاين عشر: التصريح بلفظ )اّلين(
 كقوؿ أعلم اػبلق بو، وأنصحهم ألمتو، وأفصحهم بياانً عن اؼبعَن الصحيح، بلفظ ال يوىم ابطبًل بوجو: )أين هللا(.  

 قال: إن ربو ِبلسماء ِبإلميان.ملن  الثالث عشر: شهادتو 
الرابع عشر: إخباره تعاىل عن فرعون أنو رام الصعود إىل السماء ليطلع إىل إلو موسى, فيكذبو فيما أخربه من أنو سبحانو 

 فوق السموات .
فمن نفى العلو من فقاؿ: )اي ىاماف ابن ِل صرحاً لعلي أبلغ األسباب أسباب السموات فأطلع إىل إلو موسى وإين ألظنو كاذابً(  

 اعبهمية فهو فرعوين، ومن أثبتها فهو موسوي دمحمي.
 وبني ربو ليلة املعراج بسبب ختفيف الصالة. -عليو السالم  -أنو تردد بني موسى  اخلامس عشر: إخباره 

 من العقل:
 أف العلو صفة كماؿ والسفل صفة نقص، فوجب  تعاىل صفة العلو وتنزيهو عن ضده.

 ة:وأما الفطر 
قاؿ شارح الطحاوية: وأما ثبوتو ابلفطرة فإف اػبلق صبيعًا بطباعهم وقلوِبم السليمة يرفعوف أيديهم عند الدعاء، ويقصدوف جهة 
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 العلو بقلوِبم عند التضرع إىل هللا.
 وأما اإلمجاع:

 فقد أصبع الصحابة والتابعوف واألئمة على أف هللا فوؽ ظبواتو مستو على عرشو.
 عن هللا وإنذارىم بسوء العواقب إف استمروا على إعراضهم . ربذير اؼبعرضني -ٕ
 ٓت اؽبالكني األولني عرب وعظات . -ٖ
 وقد أىلك هللا عز وجل كثرياً منهم بسبب ذنوِبم . -ٗ

 قاؿ تعاىل )َفُكبّلً َأَخْذاَن ِبَذنِبِو(.
 ِلِكِهم مَّْوِعداً(.وقاؿ تعاىل )َوتِْلَك اْلُقَرى أَْىَلْكَناُىْم َلمَّا ظََلُموا َوَجَعْلَنا ِلَمهْ 

  َشِديُد اْلِعَقاِب(.وقاؿ تعاىل )َكَدْأِب آِؿ ِفْرَعْوَف َوالَِّذيَن ِمن قَػْبِلِهْم َكذَّبُوا ِِباَيتَِنا فََأَخَذُىُم اَّلّلُ ِبُذنُوِِبِْم َواَّللُّ 
 وقاؿ تعاىل )َوَلَقْد أَْىَلْكَنا اْلُقُروَف ِمن قَػْبِلُكْم َلمَّا ظََلُموا(.

 ىل )َوَما ُكنَّا ُمْهِلِكي اْلُقَرى ِإالَّ َوأَْىُلَها ظَاِلُموَف(.وقاؿ تعا
 وقاؿ تعاىل )وََكْم َقَصْمَنا ِمن قَػْريٍَة َكاَنْت ظَاِلَمًة َوأَنَشْأاَن بَػْعَدَىا قَػْوماً آَخرِيَن(.

 ( ( .ِٜٔإلَّ الرَّمْحَُن ِإنَُّو ِبُكلِّ َشْيٍء َبِصرٌي ) ) َأَوََلْ يَ َرْوا ِإىَل الطَّرْيِ فَ ْوقَ ُهْم َصافَّاٍت َويَ ْقِبْضَن َما مُيِْسُكُهنَّ 
 [ . ٜٔ] اؼبلك : 

---------- 
 . ( أي : أومل ينظروا إىل الطري فوقهم ٓت السماء) َأَوََلْ يَ َرْوا ِإىَل الطَّرْيِ فَ ْوقَ ُهْم 

 : طف على صبلة ) ىو الذي جعل لكم األرض ذلواًل ( اسرتساالً عأََوملَْ يَػَرْوا ِإىَل الطَّرْيِ فَػْوقَػُهْم ( قولو تعاىل ) قال ابن عاشور
ٓت الدالئل على انفراد هللا تعاىل ابلتصرؼ ٓت اؼبوجودات ، وقد انتقل من داللة أحواؿ البشر وعاؼبهم ، إىل داللة أعجب 

ىو ٓت حركات غريىا أحواؿ العجماوات وىي أحواؿ الطرِي ٓت نظاـ حركاهتا ٓت حاؿ طرياهنا إذ ال سبشي على األرض كما 
 على األرض ، فحاؽبا أقوى داللة على عجيب صنع هللا اؼبنفرِد بو.

 . أي : اترة يصففن أجنحتهن ٓت اؽبواء واترة ذبمع جناحاً وتنشر جناحاً ) َصافَّاٍت َويَ ْقِبْضَن ( 
 أي : ٓت اعبو .) َما مُيِْسُكُهنَّ ( 

 واء ، من رضبتو ولطفو .أي : دبا سخر ؽبن من اؽب) ِإلَّ الرَّمْحَُن ( 
 َذِلَك آَلاَيٍت لَِّقْوـٍ يُػْؤِمُنوَف ( .وىذا كقولو تعاىل )أملَْ يَػَرْوْا ِإىَل الطَّرْيِ ُمَسخَّرَاٍت ٓت َجوِّ السََّماء َما يُبِْسُكُهنَّ ِإالَّ اَّلّلُ ِإفَّ ِٓت 

 هنا مع ثقلها وضخامة أجسامها مل يكن بقاؤىا ٓت جو اؽبواء :  قولو تعاىل ) ما يُبِْسُكُهنَّ ِإالَّ الرضبن ( وذلك أل قال الرازي
 . إال إبمساؾ هللا

 ومعَن إمساؾ هللا إايىا : حفظها من السقوط على األرض دبا أودع ٓت خلقتها من اػبصائص ٓت خفة  قال ابن عاشور :
 عظامها وقوة حركة اعبوانح .

  : للطيور.أي كما ذّلل األرض لآلدمي ذّلل اؽبواء قال القرطيب 
 فمن نظر ٓت حالة الطري واعترب فيها ، دلتو على قدرة الباري وعنايتو الرابنية ، وأنو الواحد األحد . قال السعدي : 

 دبا يصلح كل شيء من ـبلوقاتو ، فهو اؼبدبر لعباده دبا يليق ِبم ، وتقتضيو حكمتو .) ِإنَُّو ِبُكلِّ َشْيٍء َبِصرٌي ( 
 وإف دؽ وصغر ، فيبصر دبيب النملة السوداء ٓت الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ،  البصري : الذي يبصر كل شيء
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 ويبصر ما ربت األرضني السبع كما يبصر ما فوؽ السموات السبػع .
 : قال ابن القيم 

 وىو البصرُي يرى دبيَب النملِة              السوداِء ربت الصْخِر والّصَوافِ 
 ا            ويرى عروَؽ بياضها بعيافِ ويرى ؾباري القوت ٓت أعضائه

 ويرى خياانت العيوف بلحظها               ويرى كذلك تقلَب األجفافِ 
وصفة البصر من صفات الكماؿ كصفة السمع، فاؼبتصف ِبا أكمل فبن ال يتصف بذلك، قاؿ تعاىل )ُقْل َىْل َيْسَتِوي اأْلَْعَمى 

 َواْلَبِصرُي أََفبل تَػتَػَفكَُّروَف(.
يُػْبِصُر َوال يُػْغيِن َعْنَك قد أنكر إبراىيم على أبيو عندما َعَبد ما ال يبصر وال يسمع )ِإْذ قَاَؿ أِلَبِيِو اَي أََبِت ملَ تَػْعُبُد َما ال َيْسَمُع َوال و 

 َشْيئاً(.
ح حالو ابلغَن واؼباؿ، ودبن وهللا بصري أبحواؿ عباده خبري ِبا، بصري دبن يستحق اؽبداية منهم فبن ال يستحقها، بصري دبن يصل -

 نَُّو ِبِعَباِدِه َخِبرٌي َبِصرٌي(.يفسد حالو بذلك )َوَلْو َبَسَط اَّللَُّ الّرِْزَؽ لِِعَباِدِه لَبَػَغْوا ٓت اأْلَْرِض َوَلِكْن يُػنَػّزُِؿ ِبَقَدٍر َما َيَشاُء إِ 
)ُىَو الَِّذي َخَلَقُكْم َفِمْنُكْم َكاِفٌر َوِمْنُكْم ُمْؤِمٌن َواَّللَُّ دبَا وىو بصري ابلعباد شهيد عليهم، الصإت منهم والطإت، اؼبؤمن والكافر  -

 تَػْعَمُلوَف َبِصرٌي( )ِإنَُّو َكاَف ِبِعَباِدِه َخِبرياً َبِصرياً(.
فيها  ومن علم أف هللا مطلع عليو استحى أف يراه على معصية أو فيما ال وبب، ومن علم أنو يراه أحسن عملو وعبادتو وأخلص -

)أف تعبد هللا كأنك تراه، فإف مل تن  عن اإلحساف فقاؿ  عندما سأؿ النيب  لربو وخشع، فقد جاء ٓت حديث جربيل 
 تراه فإنو يراؾ(.

 الفوائد :
 من آايت هللا ٓت اآلفاؽ الدالة على قدرة هللا وعلمو طرياف الطري ٓت السماء وىو يبسط جناحيو ويقبضهما وال يسقط .-ٔ
  يبصر صبيع األشياء وإف دقت وخفيت .أف هللا-ٕ
 إثبات اسم من أظباء هللا وىو البصري .-ٖ
 وجوب اغبذر من معصية هللا ، ألف هللا بصري بكل شيء . -ٗ
 وجوب مراقبة هللا . -٘

ن ُدوِن الرَّمْحَِن ِإِن اْلَكاِفُروَن ِإلَّ يف )  ُُُروٍر )َأمَّْن َىَذا الَِّذي ُىَو ُجنٌد لَُّكْم يَنُصرُُكم مِّ ( َأمَّْن َىَذا الَِّذي يَ ْرزُُقُكْم ِإْن َأْمَسَك ٕٓ 
 ( ( .ِٕٔرْزَقُو َبل جلَُّّوا يف ُعتُ وٍّ َونُ ُفوٍر )

 [ . ٕٔ -ٕٓ] اؼبلك : 
------------- 

ن ُدوِن الرَّمْحَنِ  م عذاب هللا من األنصار ف يدفع عنك: من ىذا الذي يستطيع أأي(  ) َأمَّْن َىَذا الَِّذي ُىَو ُجنٌد لَُّكْم يَنُصرُُكم مِّ
 .واألعواف

 : أي من الذي ينصركم على أعدائكم غري الرضبن ؟ فإنو تعاىل ىو الناصر اؼبعز اؼبذؿ ، وغريه من اػبلق لو  قال السعدي
وا ، أنو ال اجتمعوا على نصر عبد ، مل ينفعوه دبثقاؿ ذرة على أيدي أّي عدو كاف ، فاستمرار الكافرين على كفرىم بعد أف علم

 ينصرىم أحد دوف الرضبن غرور وسفو .
ُُُروٍر  تضر إال ٓت جهل عظيم  : ما الكافروف ٓت اعتقادىم أف آؽبتهم تنفع أوأي(  ( )إف( دبعَن )ما) ِإِن اْلَكاِفُروَن ِإلَّ يف 
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 .وضبلؿ مبني
 الَّ ُغُروراً ( .كما قاؿ تعاىل )يَِعُدُىْم َويُبَنِّيِهْم َوَما يَِعُدُىُم الشَّْيطَاُف إِ 
 وقاؿ تعاىل )َوِعْدُىْم َوَما يَِعُدُىُم الشَّْيطَاُف ِإالَّ ُغُروراً ( .

فهم ٓت غرور من الشيطاف حيث زين ؽبم عبادة غري هللا ، واعتقادىم فيها النصر ، وىي ال سبلك نصر أنفسها فكيف تنصر غريىا  
 اً َوُىْم ىُبَْلُقوَف . َواَل َيْسَتِطيُعوَف ؽَبُْم َنْصراً َوالَ أَنُفَسُهْم يَنُصُروَف ( .كما قاؿ تعاىل )أَُيْشرُِكوَف َما الَ ىَبُْلُق َشْيئ

 وقاؿ تعاىل )َوالَِّذيَن َتْدُعوَف ِمن ُدونِِو اَل َيْسَتِطيُعوَف َنْصرَُكْم َوال أَنُفَسُهْم يَػْنُصُروَف ( .
 انفع ؽبا دبخائل تتونبها ، وىو خببلؼ ذلك أو ىو غري واقع. قولو تعاىل ) إال ٓت غرور ( والغرور : ظن النفس وقوع أمر 

( أي من ىذا الذي إذا قطع هللا عنكم رزقو يرزقكم بعده ؟ أي ال أحد يعطي ويبنع ) َأمَّْن َىَذا الَِّذي يَ ْرزُُقُكْم ِإْن َأْمَسَك ِرْزَقُو 
 وىبلق ويرزؽ وينصر إال هللا وحده .
نكم الرزؽ فمن الذي يرسلو لكم ؟ فإف اػبلق ال يقدروف على رزؽ أنفسهم، فكيف بغريىم ؟ فالرزؽ كلو من هللا، فلو أمسك ع

 فالرزاؽ اؼبنعم الذي ال يصيب العباد نعمة إال منو ، ىو الذي يستحق أف يفرد ابلعبادة .
 كما قاؿ تعاىل )ِإفَّ اَّللََّ ُىَو الرَّزَّاُؽ ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتنُي ( .

 ُكُروا َلُو ِإلَْيِو تُػْرَجُعوَف ( .الَِّذيَن تَػْعُبُدوَف ِمن ُدوِف اَّللَِّ اَل يَبِْلُكوَف َلُكْم رِْزقاً فَابْػتَػُغوا ِعنَد اَّللَِّ الّرِْزَؽ َواْعُبُدوُه َواشْ  وقاؿ تعاىل )إفَّ 
 وقاؿ تعاىل )َوَما ِمن َدآبٍَّة ٓت األَْرِض ِإالَّ َعَلى اَّللِّ رِْزقُػَها ( .

  يَػْبُسُط الّرِْزَؽ ِلَمْن َيَشاُء َويَػَقِدُر ( .وقاؿ تعاىل )اَّللُّ 
 وقاؿ تعاىل ) اَّللَُّ َلِطيٌف ِبِعَباِدِه يَػْرُزُؽ َمن َيَشاُء َوُىَو اْلَقِويُّ الَعزِيُز ( .

 : قاؿ بعض اؼبفسرين : كاف الكفار يبتنعوف عن اإليباف ويعاندوف الرسوؿ معتمدين على سبيلني 
 ؽبم وعددىم .: اعتمادىم على ما اّلول

لو ) أمن ىذا : اعتقادىم أف األواثف توصل إليهم صبيع اػبريات وتدفع عنهم صبيع السيئات ، فرد هللا عليهم األوؿ بقو  والثاين
 . ( .بقولو ) أمن ىذا الذي يرزقكم ... ( ورد عليهم الثاين الذي ىو جند لكم ..

 : العبد مضطر إىل من يدفع عنو عدوه بنصره ، وهبلب لو منافعو فجمع سبحانو بني النصر والرزؽ ، فإف  قال ابن القيم
برْزقو ، فبلبد لو من انصر ورازؽ ، وهللا وحده ىو الذي ينصر ويرزؽ ، فهو الرزاؽ ذو القوة اؼبتني ، ومن كماؿ فطنة العبد 

 إايىا سواه .ومعرفتو : أف يعلم أنو إذا مسو هللا بسوء مل يرفعو عنو غريه ، وإذا انلو بنعمة مل يرزقو 
 الكافروف .) َبل ( 

 . لئلضراب( أي : استمروا ٓت طغياهنم . و ) بل ( ) جلَُّّوا 
 أي : ٓت معاندة واستكبار ونفور على إدابرىػم عن اغبق ال يسمعوف لو وال يتبعونو . ) يف ُعتُ وٍّ (

وال يفقهونو وال يتبعونو ، كما قاؿ تعاىل )َوِإَذا ذََكْرَت ( أي : شرود وبُعٍد عن اغبق بقلوِبم وأبداهنم ال يستمعوف إليو ) َونُ ُفوٍر 
 رَبََّك ٓت اْلُقْرآِف َوْحَدُه َولَّْوْا َعَلى أَْداَبرِِىْم نُػُفوراً ( .

 والعتّو : التكرب والطغياف ، والنفور : ىو االمشئزاز من الشيء واؽبروب منو. قال ابن عاشور : 
 ْسُجُدوا لِلرَّضْبَِن قَاُلوا َوَما الرَّضْبَُن أََنْسُجُد ِلَما ََتُْمُراَن َوزَاَدُىْم نُػُفوراً ( .وقاؿ تعاىل )َوِإَذا ِقيَل ؽَبُُم ا

َعْوتُػُهْم لِتَػْغِفَر رَاراً . َوِإيّنِ ُكلََّما دَ وكما قاؿ نوح فيما حكى هللا عنو )قَاَؿ َربِّ ِإيّنِ َدَعْوُت قَػْوِمي لَْيبًل َونَػَهاراً . فَػَلْم يَزِْدُىْم ُدَعاِئي ِإالَّ فِ 
 ؽَبُْم َجَعُلوا َأَصاِبَعُهْم ٓت آَذاهِنِْم َواْستَػْغَشْوا ثَِيابَػُهْم َوَأَصرُّوا َواْسَتْكبَػُروا اْسِتْكَباراً ( .
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 الفوائد :
 أف النصر من هللا تعاىل . .ٔ
 تسفيو عقوؿ اؼبشركني ٓت عبادة من ال يستطيع نصرىم وال رزقهم . .ٕ
 بل يطلب الرزؽ إال من هللا .أف الرازؽ ىو هللا ، ف .ٖ
 تقرير حقيقة اثبتة وىي أف الكافر يعيش ٓت غرور كامل ولذا يرفض دعوة اغبق . .ٗ
 أف الذي يستطيع النصر ودفع الشر ىو هللا . .٘
 التحذير من العناد واالستكبار . .ٙ

 ( . (ٕٕاٍط مُّْسَتِقيٍم )َأَفَمن مَيِْشي ُمِكبِّا َعَلى َوْجِهِو َأْىَدى َأمَّن مَيِْشي َسِوًّيِّ َعَلى ِصرَ  )
 [ . ٕٕ] اؼبلك : 

---------- 
( ىذا مثل ضربو هللا للمؤمن والكافر، فالكافر مثلو فيما ىو فيو كمثل من ) يبشي منكباً  ) َأَفَمن مَيِْشي ُمِكبًّا َعَلى َوْجِهِو َأْىَدى

وال كيف يذىب بل اتئو حائر ضاؿ أىػذا  على وجهو ( أي يبشي منحيًا ال مستواًي ) على وجهو ( أي ال يدري أين يسلك
 أىدى:

 ( أي منتصب القامة . ) َأمَّن مَيِْشي َسِوًّّيً 
( أي على طريق واضح بني وىو ٓت نفسو مستقيم وطريقو مستقيم ؟ ىذا مثلهم ٓت الدنيا وكذلك يكونوف ) َعَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم 

 ٓت اآلخرة .
ى وجهو إىل انر ، وأما الكافر فإنو وبشر يبشي عل ستقيم مفض بو إىل اعبنة الفيحاءمفاؼبؤمن وبشر يبشي سواًي على صراط 

 .جهنم
  ًفمثل هللا الكافر دبن يبشي مكبًا على وجهو ألنو ليس على ىدى ، بل يتخبط ٓت ظلمات الكفر والشك واعبهل ـبالفا

منتصبًا على رجليو على فطرة هللا ، ألنو يبي على طريق  لفطرة هللا الِت فطر الناس عليها ، ومّثل اؼبؤمن دبن يبشي مستوي القامة
 معتدؿ وىدى ونور من هللا وعلى صراطو اؼبستقيم .

 قولو تعاىل ) أََفَمن يَبِْشي ُمِكّبًا على َوْجِهِو ( ضرب هللا مثبًل للمؤمن والكافر ) ُمِكّبًا (أي منكِّسًا رأسو ال  قال القرطيب :
الو ; فهو ال أيمن من العثور واالنكباب على وجهو كمن يبشي سِوايِّ معتداًل انظرًا ما بني يديو وعن ينظر أمامو وال يبيَنو وال مش

 يبينو وعن مشالو.
 ُروَف ( .يبًل مَّا تَػَتذَكَّ وىذا كما قاؿ تعاىل )َوَما َيْسَتِوي اأْلَْعَمى َواْلَبِصرُي َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاغِبَاِت َواَل اْلُمِسيُء قَلِ 

َناُه َوَجَعْلَنا َلُو نُورًا يَبِْشي ِبِو ٓت النَّاِس َكَمن مَّثَػُلُو ٓت الظُّ  َها َكَذِلَك زُيَِّن وقاؿ تعاىل )أََو َمن َكاَف َمْيتًا فََأْحيَػيػْ نػْ ُلَماِت لَْيَس خِبَارٍِج مِّ
 لِْلَكاِفرِيَن َما َكانُوْا يَػْعَمُلوَف ( .

اء َواَل اأْلَْمَواُت ِإفَّ ِوي اأْلَْعَمى َواْلَبِصرُي . َواَل الظُُّلَماُت َواَل النُّوُر . َواَل الظِّلُّ َواَل اغْبَُروُر . َوَما َيْسَتِوي اأْلَْحيَ وقاؿ تعاىل )َوَما َيْستَ 
 اَّللََّ ُيْسِمُع َمن َيَشاُء َوَما أَنَت دبُْسِمٍع مَّن ٓت اْلُقُبوِر ( .

 الفوائد :
 الصراط اؼبستقيم وىي نعمة عظيمة . نعمػة اؽبداية على 
 . أف الكافر اتئو ضاؿ ٓت الدنيا وكذلك سيكوف ٓت اآلخػرة 
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ْمَع َواّلَْبَصاَر َواَّلْفِئَدَة َقِليالً مَّا َتْشُكُروَن ))   ( . (ُٖٕقْل ُىَو الَِّذي أَنَشَأُكْم َوَجَعَل َلُكُم السَّ
 [ . ٖٕ] امللك : 

---------- 
 ( أي ابتدأ خلقكم بعد أف مل تكونوا شيئاً مذكوراً من غري معاوف لو وال ُمظاىر .ي أَنَشَأُكْم ) ُقْل ُىَو الَّذِ 

ْمَع َواّْلَْبَصاَر َواّْلَْفِئَدَة   ( وأنعم عليكم ىذه النعم .) َوَجَعَل َلُكُم السَّ
 من األوامِر والنواِىي وتتعُظوا دبواعِظَها )واألبصار(  ) َوَجَعَل َلُكُم السمع ( لتسمُعوا آايِت هللا وسبتثُلوا دبا فيَها قال أبو السعود

شاىدونَُو لتنظُروا ِبا إىل اآلايِت التكوينيِة الشاىدِة بشؤوف هللا عزَّ وجَل ) واألفئدة ( وىي القلوب ، لتتفكُروا ِبَا فيَما تسمعونَُو وت
 عِة .من اآلايِت التنزيليِة والتكوينيِة وترتُقوا ٓت معارِج اإليباِف والطا

 . فذكر هللا سبحانو وتعاىل طريق الفهم ومكاف الفهم ، فطريق الفهم ىو : السمع والبصر ، وؿبل الفهم والوعي : ىو القلب 
 . ؼباذا مل يذكر أمل والذوؽ واللمس ؟ اعبواب : ألف االتعاظ ابآلايت يكوف ابلسمع والبصر 
 . وبدأ ابلسمع ألنو أمشل وأعم ، ألنك تسمع ما ال تراه 

 ص ىذه اعبوارح ابلذكر ألمرين :وخ
 ألهنا أداة العلم والفهم . أوًل :
 ىي أفضل أعضاء البدف ، وأكمل القوى اعبسمانية . اثنياً :

 : ولكنكم مع ىذا اإلنعاـ 
ر ، والعرب اؼبراد نفي الشك وقيل :( أي : قليبًل ما تشكروف ربكم على ىذه النعم الِت أنعمها عليكم ، ) قَِلياًل مَّا َتْشُكُروَن 

 تطلق القلة ويريدوف ِبا العدـ اض .
 . ٓت اآلية حث على الشكر ، وذـ من مل يشكر نعم هللا 
  : ىو القياـ بطاعة اؼبنعم اعرتافاً ابلقلب ، وثناء ابللساف ، وطاعة ابألركاف .والشكر 

 والضمري اجبا وٓت ذلك يقوؿ الشاعر : أفادتكم النعماُء مين ثبلثًة                يدي ولساين
فنعمة العني : أف ال ينظر ِبا إال فيما يرضي هللا ، وشكر نعمة اليد أف ال يبطش ِبا إال فيما يرضي هللا ، وشكر نعمة الرِجل أف 

 ال يبشي ِبا إال فيما يرضي هللا ، وشكر نعمة اؼباؿ : أف ال يستعني بو ويصرفو إال فيما يرضي هللا .
 كيف يتحقق الشكر ؟

 سؤاؿ هللا ذلك .:  أولً 
 كما قاؿ تعاىل عن سليماف : ) َوقَاَؿ َربِّ أَْوزِْعيِن َأْف َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِِّت أَنْػَعْمَت َعَليَّ ( .

 ؼبعاذ: )اي معاذ، ال تدعن دبر كل صبلة أف تقوؿ: اللهم أعين على ذكرؾ وشكرؾ وحسن عبادتك(. رواه أبو داود وقاؿ 
 نساف أف النعم إذا شكرت قرت وزادت .أف يعلم اإلاثنياً : 

 قاؿ تعاىل : )َوِإْذ ََتَذََّف رَبُُّكْم لَِئْن َشَكْرُُتْ أَلَزِيَدنَُّكْم ( .
 أف يعلم اإلنساف أف هللا سيسألو يـو القيامة عن شكر نعمو .اثلثاً : 

 قاؿ تعاىل : )ُّتَّ لَُتْسأَُلنَّ يَػْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيِم( .
  أي ّت لتسألن عن شكر ما أنعم هللا بو عليكم من الصحة واألمن والرزؽ وغري ذلك ، ما ذا قابلتم بو نعمو : قال ابن كثري

 من شكر وعبادة .
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 أف ينظر إىل من ىو دونو ٓت أمور الدنيا ، فإذا فعل ذلك استعظم ما أعطاه هللا .رابعاً : 
 و فوقكم ، فإنو أجدر أف ال تزدروا نعمة هللا عليكم ( : ) انظروا إىل من ىو أسفل منكم وال تنظروا إىل من ى قاؿ 

 الشكر يكوف من هللا لعبده ومن العبد لربو .
َنا لُْقَماَف اغبِْْكَمَة َأِف اْشُكْر َّللَِِّ ( . وقولو تعاىل )َكَذِلَك ُنَصرِّؼُ   اآْلايِت لَِقْوـٍ َيْشُكُروَف ( . فشكر العبد لربو كقولو تعاىل )َولََقْد آتَػيػْ

 عريفو كما سبق وىو أف يستعمل نعمو ٓت طاعة هللا .وت
 َشُكوٌر (  وشكر هللا لعبده كقولو تعاىل ) وَمْن َتَطوََّع َخرْياً فَِإفَّ اَّللََّ َشاِكٌر َعِليٌم ( وقولو تعاىل )ِإفَّ رَبػََّنا َلَغُفورٌ 

عطي العبد ويوفقو ؼبا يشكره عليو، ويشكر القليل من ومعَن شكر هللا لعبده: ىو أف يثيبو الثواب اعبزيل من عملو القليل ، فإنو ي
العمل والعطاء فبل يستقلو أف يشكره، ويشكر اغبسنة بعشر أمثاؽبا إىل أضعاؼ مضاعفة، وإذا ترؾ لو شيئًا أعطاه أفضل منو ، 

 وإذا بذؿ لو شيئاً رّده عليو أضعافاً مضاعفة .
 فأراد أال تشغلو مرة أخرى ، أعاضو عنها منت الريح . ؼبا عقر سليماف اػبيل غضباً لو إذ شغلتو عن ذكره ،

 وؼبا ترؾ الصحابة دايرىم وخرجوا منها ٓت مرضاتو ، أعاضهم عنها أف مّلكهم الدنيا وفتحها عليهم .
 وؼبا احتمل يوسػف الصػديق ضيق السجن شكر لو ذلك أبف مّكػن لو ٓت األرض يتبػوأ منها حيث يشاء .       

 : فضائل الشكر 
 هللا أمر بو .وًل : أ

 قاؿ تعاىل : )َبِل اَّللََّ فَاْعُبْد وَُكْن ِمَن الشَّاِكرِيَن( .
 التوبيخ على عدـ الشكر .اثنياً : 

 قاؿ تعاىل : )َوؽَبُْم ِفيَها َمَناِفُع َوَمَشاِرُب أََفبل َيْشُكُروَف( .
 الثناء على الشاكرين وأنو سبل الرسل .اثلثاً : 

 يََّة َمْن ضَبَْلَنا َمَع نُوٍح ِإنَُّو َكاَف َعْبداً َشُكوراً( .قاؿ تعاىل : )ُذرِّ 
 الشكر نفع للشاكر نفسو .رابعاً : 

َا َيْشُكُر لِنَػْفِسِو ( .  قاؿ تعاىل : ) َوَمْن َيْشُكْر فَِإمبَّ
 أف الشكر إذا صدر من اؼبؤمنني فهو مانع من نزوؿ العذاب .خامساً : 

ُتْم ( .قاؿ تعاىل : )َما يَػْفَعُل اَّللَُّ    ِبَعَذاِبُكْم ِإْف َشَكْرُُتْ َوآَمنػْ
 أف الشكر سبب لزايدة النعم .سادساً : 

 قاؿ تعاىل : )َوِإْذ ََتَذََّف رَبُُّكْم لَِئْن َشَكْرُُتْ أَلَزِيَدنَُّكْم ( .
 أف الصفوة من عباد هللا يسألوف هللا أف يوزعهم شكر نعمتو .سابعاً : 

 ) َوقَاَؿ َربِّ أَْوزِْعيِن أَْف َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِِّت أَنْػَعْمَت َعَليَّ ( .قاؿ تعاىل عن سليماف : 
 أف الشاكرين قليلوف .اثمناً : 

 قاؿ تعاىل : ) َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس ال َيْشُكُروَف( .
 وقاؿ تعاىل : ) َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكوُر( .

  .وىذا يدؿ على أهنم ىم خواص هللا
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 الفوائد :
 تذكري الناس أبف هللا ىو خالقهم . -ٔ
 أف من أنشأ من العدـ ىو اؼبستحق للعبادة . -ٕ
 تذكري البشر أبف هللا جعل ؽبم السمع والبصر واألفئدة ليتعظوا ويعرفوا خالقهم .-ٖ
 نعمة هللا تعاىل على البشر بنعمة السمع والبصر واألفئدة . -ٗ
 شر الشكر .أف اغبكمة من خلق الب -٘

ًئا َوَجَعَل َلُكُم اْلسَّْمَع َواألَْبَصارَ  ُ َأْخَرَجُكم مِّن بُُطوِف أُمََّهاِتُكْم اَل تَػْعَلُموَف َشيػْ  َواألَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَف ( . قاؿ تعاىل ) واَّللَّ
 وجوب شكر هللا تعاىل . -ٙ
 أف القليل من الناس من يشكر هللا حق شكره . -ٚ
 من قاـ ِبذه العبادة وىي شكر هللا تعاىل . فضل -ٛ
 ( . (ُٕٗقْل ُىَو الَِّذي َذرََأُكْم يف اَّلْرِض َوِإلَْيِو ُُتَْشُروَن )) 

 [ . ٕٗ] اؼبلك : 
---------- 

 ( أي بثكم ونشركػم ٓت أقطار األرض وأرجائها .) ُقْل ُىَو الَِّذي َذرََأُكْم 
 من اؼبوجود ، فهذا أخص من قولو ) ىو الذي أنشأكم ( أي : ىو الذي كثَّركم على : والذْرء : اإِلكثار  قال ابن عاشور

 األرض كقولو ) ىو أنشأكم من األرض واستعمركم فيها ( أي أعمركم إايىا.
. َلَمْجُموُعوَف ِإىَل ِميَقاِت  ُقْل ِإفَّ اأْلَوَِّلنَي َواآْلِخرِينَ ( أي إليو وحده مرجعكم للحساب واعبزاء كما قاؿ تعاىل )َوِإلَْيِو ُُتَْشُروَن ) 

 يَػْوـٍ َمْعُلوـٍ ( وقاؿ تعاىل )يَػْوـَ هَبَْمُعُكْم لِيَػْوـِ اعْبَْمِع َذِلَك يَػْوـُ التػََّغابُِن ( .
 : أي : ذبمعوف بعد ىذا التفرؽ والشتات ، هبمعكم كما فرقكم ويعيدكم كما بدأكم . قال ابن كثري 
 مر األرض ّت بعد ذلك مرجعو وحشره إىل هللا ، ففي التنبيو على ذلك فوائد :وٓت ىذا أف اإلنساف أوجده هللا ليع 

 أف يعمر األرض عمراانً يتقوى بو على طاعة هللا ألف اؼبرجع إليو . أوًل :
 أف وبذر من أف يعمر األرض عمراف من سيخلد فيها ، فيكوف عابداً ؽبا منشغبًل ِبا عن طاعة هللا . اثنياً :
 وف عمرانو لؤلرض على قدر وجوده وما يغنيو عن الناس .أف يك اثلثاً :

 أف األرض ليست دار قرار ، بل ىي دار عبور وفبر . رابعاً :
 . وٓت ىذا إثبات اغبشر 
 : تعريف اْلشر 

 اعبمع . لغة
 : صبع اػببلئق يـو القيامة غبساِبم والقضاء بينهم . واصطالحاً 

 . واْلشر اثبت ِبلكتاب والسنة واإلمجاع 
( . قاؿ  تعاىل )ُقْل ِإفَّ اأْلَوَِّلنَي َواآْلِخرِيَن . َلَمْجُموُعوَف ِإىَل ِميَقاِت يَػْوـٍ َمْعُلوـٍ

 وقاؿ تعاىل ) َواتػَُّقوا اَّللََّ َواْعَلُموا أَنَُّكْم ِإلَْيِو رُبَْشُروَف( .
 وقاؿ تعاىل )َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت( .
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 َة َواتػَُّقوُه َوُىَو الَِّذي ِإلَْيِو رُبَْشُروَف( .وقاؿ تعاىل )َوَأْف أَِقيُموا الصَّبل
 وقاؿ تعاىل )َوُىَو الَِّذي َذرََأُكْم ِٓت اأْلَْرِض َوِإلَْيِو رُبَْشُروَف( .

 وقاؿ تعاىل ) َما فَػرَّْطَنا ٓت اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء ُّتَّ ِإىَل َرِبِِّْم وُبَْشُروَف( .
 ة على أرض بيضاء عْفراء كقرصة النقي ليس فيها علم ألحد ( متفق عليو .: ) وبشر الناس يـو القيام وقاؿ 
 : وحيشر كل شيء حىت البهائم ودل على حشر البهائم عدة أدلة 
 قولو تعاىل )َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت( . -أ

ِْم وقولو تعاىل )َوَما ِمْن َدابٍَّة ِٓت اأْلَْرِض َوال طَائٍِر َيِطرُي جِبََناَحْيِو إِ  -ب الَّ أَُمٌم أَْمثَاُلُكْم َما فَػرَّْطَنا ٓت اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء ُّتَّ ِإىَل َرِبِّ
 وُبَْشُروَف( .

رأى شاتني ينتطحاف فقاؿ : اي أابذر أتدري فيما ينتطحاف ؟ قاؿ : قلت : ال ، قاؿ :  وحديث أيب ذر .)  أف النيب  -ج
 لكن هللا يدري وسيقضي بينهما ( رواه أضبد .

( متفق أبظبلفهاء يـو القيامة أعظم ما كانت وأظبنو تنطحو بقروهنا وتطأوه يمانع صدقة اإلبل والبقر والغنم وأهنا ذبحديث )و  -د
 عليو .

اآلاثر الواردة ٓت قولو تعاىل ) يـو ينظر اؼبرء ما قدمت يداه ويقوؿ الكافر اي ليتين كنت تراابً ( وأف هللا تعاىل هبمع الوحوش ّت  -ىػ
 دىا يقوؿ الكافر ) اي ليتين كنت تراابً ( .نتص من بعضها لبعض ، ّت يقوؿ ؽبا : كوين تراابً ، فتكوف تراابً ، فعيق
 كيف حيشر الناس ؟ 

 وبشروف حفاة عراة غراًل .
جاؿ والنساء : ) وبشر الناس يـو القيامة حفاة عراة غراًل ، قالت : اي رسوؿ هللا ! الر  غبديث عائشة . قالت : قاؿ رسوؿ هللا 

 شد من أف ينظر بعضهم إىل بعض ( متفق عليو .أينظر بعضهم إىل بعض ؟ قاؿ : اي عائشة األمر 
قاؿ )إنكم رُبشروف حفاة عراة ُغراًل، ّت قرأ :كما بدأان أوؿ خلق نعيده وعدًا علينا إان كنا فاعلني،  وعن ابن عباس عن النيب 

 فق عليو .وأوؿ من ُيكَسى يـو القيامة إبراىيم ( مت
 : صبع حاؼ وىو من ليس عليو نعاؿ . حفاة

 : صبع عار وىو من ليس عليو ثياب . عراة
 : أي غري ـبتونني . ُرلً 
 . أول من يكسى إبراىيم 

 للحديث السابق ) وأوؿ من يكسى إبراىيم عليو السبلـ ( .
 واغبكمة ٓت ذلك :

 من إبراىيم فتعجل لو كسوتو أماانً لو ليطمئن قلبو .: مل يكن ٓت األولني واآلخرين  عز وجل عبد أخوؼ  قيل
 : ألنو أوؿ من أمر بلبس السراويل إذا صلى مبالغة  ٓت التسرت . وقيل
: أف الذين ألقوه ٓت النار جردوه ونزعوا عنو ثيابو على أعني الناس ، فلما صرب واحتسب وتوكل على هللا جازاه على ذلك  وقيل

 العرى يـو القيامة ، وىذا أحسنها .أبف جعلو أوؿ من يدفع عنو 
 . أرض احملشر الشام 

قرصة النقي ، ليس فيها وبشر الناس يـو القيامة على أرض بيضاء عفراء ك: ) رسوؿ هللا قاؿ عن سهل بن سعد . قاؿ : 



 31 

 ( رواه البخاري .معلم ألحد
: أي : شيء من العبلمات  ليس فيها معلم ّلحدالغش .     : الدقيق اػبالص من  كقرصة النقي: أي ليس بياضها انصع .           عفراء 

 الِت يهتدى ِبا ٓت الطرقات كاعببل والصخرة والبناء .
 الفوائد :

 امتناف هللا على خلقو أبهنم ىو الذي حلقهم وذرأىم . -ٔ
 وجوب عبادة هللا تعاىل ، ألنو ىو اػبالق . -ٕ
 إثبات البعث واغبشر ؟ -ٖ

َا َأََن َنِذيٌر مُِّبنٌي )َٕ٘ىَذا اْلَوْعُد ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي ) َويَ ُقوُلوَن َمىَت  )  َا اْلِعْلُم ِعنَد اَّللَِّ َوِإمنَّ ا رََأْوُه زُْلَفًة ِسيَئْت ٕٙ( ُقْل ِإمنَّ ( فَ َلمَّ
ُعوَن )  ( . (ُٕٚوُجوُه الَِّذيَن َكَفُروا َوِقيَل َىَذا الَِّذي ُكنُتم ِبِو َتدَّ

 . [ ٕٚ -ٕ٘] اؼبلك : 
------------- 

أي مىت يكوف اغبشر واعبزاء الذي تعدوننا بو ؟ إف كنتم صادقني فيما زبربوننا بو  ( َويَ ُقوُلوَن َمىَت َىَذا اْلَوْعُد ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ ) 
 من ؾبيء الساعػة واغبشر ، وىػذا استهزاء منهم .

الذي هتددان بو ، فالكفار دائمًا يستعجلوف العذاب استبعاداً اؼبراد أهنم يستعجلوف العذاب ، أي مىت ىذا العذاب وقيل : 
 وتكذيباً بو .

 َوُىْم اَل َيْشُعُروَف ( .كما قاؿ تعاىل )َوَيْستَػْعِجُلوَنَك اِبْلَعَذاِب َوَلْواَل َأَجٌل مَُّسمِّى عَبَاءُىُم اْلَعَذاُب َولََيْأتِيَػنػَُّهم بَػْغَتًة 
 اِبْلَعَذاِب َوَلن ىُبِْلَف اَّللَُّ َوْعَدُه ( .وقاؿ تعاىل )َوَيْستَػْعِجُلوَنَك 

 وقاؿ تعاىل )َوَيْستَػْعِجُلوَنَك اِبلسَّيَِّئِة قَػْبَل اغبََْسَنِة َوَقْد َخَلْت ِمن قَػْبِلِهُم اْلَمُثبَلُت ( .
َن السََّماِء أَِو اْئِتَنا ِبَعَذاٍب أَلِيٍم ( .وقاؿ تعاىل )َوِإْذ قَاُلوْا اللَُّهمَّ ِإف َكاَف َىػَذا ُىَو اغبَْقَّ ِمْن ِعنِدَؾ فَأَْمِطْر عَ  َنا ِحَجارًَة مِّ  َليػْ

ل لََّنا ِقطََّنا قَػْبَل يَػْوـِ اغبَِْساب ( .  وقاؿ تعاىل عنهم )َوقَاُلوا رَبػََّنا َعجِّ
َا اْلِعْلُم ِعنَد اَّللَِّ   رين أف أخربكم أف ىذا كائن وواقع ال ( أي ال يعلم وقت ذلك على التعيني إال هللا عز وجل لكنو أم ) ُقْل ِإمنَّ

َا ِعْلُمَها ِعْنَد َرِبِّ ( .ؿبالة ، كما قاؿ تعاىل )   ُقْل ِإمبَّ
َا َأََن َنِذيٌر مُِّبنٌي (  أي وإمبا علّي الببلغ وقد أديتو إليكم ) اإلنذار ىو اإلخبار مع التخويف ( . ) َوِإمنَّ

 أبف علم القيامة والوعد الصدؽ ىو فبا تفرد هللا بو ، وأف دمحمًا إمبا ىو نذير  أمر هللا تعاىل نبيو أف ىبربىم:  قال ابن عطية
 يعلم ما علم وىبرب دبا أمر أف ىبرب بو .

 : فيو أف اغبكمة من إرساؿ الرسل النذارة ، وإلرساؿ الرسل عدة حكم 
 : التبشري للمؤمن واإلنذار للكافر . أولً 

رِيَن َوُمنِذرِيَن ( .قاؿ تعاىل )َوَما نُػْرِسُل اْلُمْرَسلِ   نَي ِإالَّ ُمَبشِّ
رِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئبلَّ َيُكوَف لِلنَّاِس َعَلى اَّللِّ ُحجٌَّة بَػْعَد الرُُّسِل ( .  وقاؿ تعاىل )رُُّسبلً مَُّبشِّ

رِيَن َوُمنِذرِيَن َفَمْن آَمَن َوَأْصَلحَ   َفبَل َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َوالَ ُىْم وَبَْزنُوَف ( . وقاؿ تعاىل )َوَما نُػْرِسُل اْلُمْرَسِلنَي ِإالَّ ُمَبشِّ
راً َونَِذيراً ( .  وقاؿ تعاىل )ِإانَّ أَْرَسْلَناَؾ َشاِىداً َوُمَبشِّ

 : رضبة للناس . اثنياً 
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 قاؿ تعاىل )َوَما أَْرَسْلَناَؾ ِإالَّ َرضْبًَة لِّْلَعاَلِمنَي ( .
 : الببلغ اؼببني . اثلثاً 

َا َعَلْيَك اْلَببَلُغ َواَّلّلُ َبِصرٌي اِبْلِعَباِد ( .قاؿ تعاىل )وِإف تَػوَ   لَّْوْا فَِإمبَّ
 وقاؿ تعاىل ) مَّا َعَلى الرَُّسوِؿ ِإالَّ اْلَببَلُغ َواَّلّلُ يَػْعَلُم َما تُػْبُدوَف َوَما َتْكُتُموَف ( .

َا َعَلْيَك اْلَببَلُغ اْلُمِبنُي ( .  وقاؿ تعاىل )فَِإف تَػَولَّْوْا فَِإمبَّ
 : الدعوة إىل هللا . رابعاً 

 قاؿ تعاىل ) َوَلَقْد بَػَعثْػَنا ِٓت ُكلِّ أُمٍَّة رَُّسواًل أَِف اْعُبُدوْا اَّلّلَ َواْجَتِنُبوْا الطَّاُغوَت ( .
 ُبُدوِف ( .وقاؿ تعاىل )َوَما أَْرَسْلَنا ِمن قَػْبِلَك ِمن رَُّسوٍؿ ِإالَّ نُوِحي ِإلَْيِو أَنَُّو اَل ِإلََو ِإالَّ أاََن فَاعْ 

 : إقامة اغبجة . خامساً 
رِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئبلَّ َيُكوَف لِلنَّاِس َعَلى اَّللِّ ُحجٌَّة بَػْعَد الرُُّسِل ( .  قاؿ تعاىل )رُُّسبلً مَُّبشِّ

َنا َرُسػواًل فَػنَػتَِّبَع آاَيِتَك ِمن قَػْبِل َأف نَِّذؿَّ َولَبَْزى ( .وقاؿ تعاىل )َوَلْو أانَّ أَْىَلْكَناُىم بَِعَذاٍب مِّن قَػْبِلِو َلَقاُلوا رَبػََّنا َلْواَل أَْرَسْلَت إِ   لَيػْ
 وعندما يصيحوف ابلنار بعد أف وبيط ِبم العذاب من كل جانب وينادوف ويصرخوف تقوؿ ؽبم خزنة جهنم :

 ى قَاُلوا فَاْدُعوا َوَما ُدَعاء اْلَكاِفرِيَن ِإالَّ ٓت َضبَلٍؿ ( .كما قاؿ تعاىل ) قَاُلوا أََوملَْ َتُك ََتْتِيُكْم ُرُسُلُكم اِبْلبَػيَِّناِت قَاُلوا بَػلَ 
ا رََأْوُه زُْلَفًة   ( اختلف العلماء ٓت مرجع الضمري ٓت قولو ) فلما رأوه ( .) فَ َلمَّ

 : أكثر اؼبفسرين على أف اؼبعَن : فلما رأوه يعين العذاب ، وىو عذاب اآلخرة . قال القرطيب 
والبغوي ونسبو ألكثر اؼبفسرين ، وابن عطية ، وابن اعبوزي ، وابن ، وأبو حياف ، ابن جرير الطربي  لقوؿ : ا وقد اختار ىذا

 قاظبي ، والسعدي .والجزي ، 
 َوَعايَػُنوُه ) ِسيَئْت ُوُجوُه  : يُقوُؿ تَػَعاىَل ذِْكرُُه: فَػَلمَّا رََأى َىُؤاَلِء اْلُمْشرُِكوَف َعَذاَب اَّللَِّ ) زُْلَفًة (  يَػُقوُؿ: َقرِيًبا، قال ابن جرير

ُ ِبَذِلَك ُوُجوَه اْلَكاِفرِيَن.   الَِّذيَن َكَفُروا ( يَػُقوُؿ: َساَء اَّللَّ
 وأما قوؿ من قاؿ : إف اؼبراد عذاب بدر فقوؿ ضعيف .

 واؼبعَن : أي فلما رأوا العذاب ) زلفة ( قريباً منهم وعاينوا أىواؿ القيامة .
 ( أي : ؼبا قامت القيامة وشاىدىا الكفار ، ورأوا أف األمر كاف قريباً ، ألف كل ما ىو آت  ا رَأَْوُه زُْلَفةً فَػَلمَّ ) :  قال ابن كثري

 آت وإف طاؿ زمنو .
وظهر عليها آاثر االستياء من الكآبة والغم ( أي ساءىم ذلك ؼبا يعلموف ما ؽبم ىناؾ من الشر ، ) ِسيَئْت ُوُجوُه الَِّذيَن َكَفُروا  

َن اَّللَِّ َما ملَْ َيُكونُوا وَبَْتِسُبوَف . وَ واالن بََدا ؽَبُْم َسيَِّئاُت َما  كسار واغبزف وخابت ظنوهنم ، وأيقنوا ابػبيبة واػبسراف اؼببني )َوبََدا ؽَبُم مِّ
 َكَسُبوا َوَحاَؽ ِِبِم مَّا َكانُوا بِِو َيْستَػْهزُِئوف ( .

 يو أثر اؼبسرة واؼبساءة .وخص الوجوه ابلذكر ألف الوجو ىو الذي يظهر عل 
 ؽبم تبكيتاً وتقريعاً وتوبيخاً ) َوِقيَل (  

ُعوَن  ( أي يقاؿ ؽبم على وجو التوبيخ ىذا البعث واغبشر واغبساب والعذاب الذي كنتم تطلبونو ٓت ) َىَذا الَِّذي ُكنُتم ِبِو َتدَّ
 الدنيا وتستعجلونو استهزاء وتكذيباً.

 ( أي تفتعلوف من الدعاء وىو قوؿ أكثر العلماء : أي تتمنوف وتسألوف . ي ُكنُتم ِبِو َتدَُّعوفَ : ) َىَذا الَّذِ  قال القرطيب 
 ورجح ىذا القوؿ الطربي والبغوي وابن عطية وأبو حياف وابن عاشور .
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  استهزاًء على أنَّو تفتعلوَف من ) ىذا الذي ُكنُتم بِِو َتدَُّعوَف ( أي : تطلُبونَُو ٓت الدُّنيا وتستعجلونَُو إنكارًا و  قال أبو السعودو
 الدعاِء ، وقيَل ىو من الدَّْعَوى أي تدَُّعوَف أْف ال بعَث وال حشَر. وقُرَِئ َتْدُعوف ، َىذا وَقْد ُرِوَي عن ؾباىٍد أف اؼبوعودَ 

 عذاُب يوـِ بدٍر، وُىو بعيٌد.
نتم بسببو وتدعوف أنكم ال  أيتيكم أو ىذا الذي ك: ىذا الذي كنتم تبطلونو أي تدعوف أنو ابطل الإنو من الدعوى معناه وقيل :
 .تبعثوف

 أف يكوف ىذا استفهاماً على سبيل اإلنكار ، واؼبعَن أىذا الذي تدعوف ، ال بل كنتم تدعوف عدمو.  وقيل :
 الفوائد :

 إثبات شدة عناد الكفار ابستبعادىم وقوع الوعد اقق . .ٔ
 أف يـو القيامة ال يعلم مىت ىو إال هللا . .ٕ

 كما قاؿ تعاىل ) يسألك الناس عن الساعة قل إمبا علمها عند هللا وما يدريك لعل الساعة تكوف قريباً ( .
 وقاؿ تعاىل ) يسالونك عن الساعة أايف مرساىا قل إمبا علمها عند ريب ال هبليها لوقتها إال ىػو ( .

 أف وجوه الكفار يـو القيامة ذليلة خاشعة ؽبوؿ ذلك اليـو . .ٖ
 ليس عليو إال الببلغ كما قاؿ تعاىل ) وما على الرسوؿ إال الببلغ اؼببني ( . وؿ أف الرس .ٗ
 أف الكفار تسود وجوىهم يـو القيامة . .٘

كما قاؿ تعاىل ) ووجوه يومئذ عليها غربة ترىقهػا قرتة ( وقاؿ تعاىل ) يـو تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوىهم 
 العذاب دبا كنتم تكفروف ( .أكفرُت بعد إيبانكم فذوقوا 

( ُقْل ُىَو الرَّمْحَُن آَمنَّا ِبِو َوَعَلْيِو ُٕٛقْل َأرَأَيْ ُتْم ِإْن َأْىَلَكِِنَ اَّللَُّ َوَمن مَِّعَي َأْو َرمِحََنا َفَمن ُيُِرُي اْلَكاِفرِيَن ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم )) 
ْلَنا َفَستَ ْعَلُموَن َمْن ُىَو يف َضالٍل مُّبِ  َُْورًا َفَمن َيَْتِيُكم ِبَاء مَِّعنٍي )ٜٕنٍي )تَ وَكَّ  ( . (ٖٓ( ُقْل َأرَأَيْ ُتْم ِإْن َأْصَبَح َماؤُُكْم 

 [ . ٖٓ -ٕٛ] اؼبلك : 
---------- 

 ( اي ؿبمػد ؽبؤالء اؼبشركني اب اعباحدين لنعمو .) ُقْل 
 ( أي إف أماتين هللا ومن معي من اؼبؤمنني : أو رضبنا بتأخري آجالنا .َنا ) َأرَأَيْ ُتْم ِإْن َأْىَلَكِِنَ اَّللَُّ َوَمن مَِّعَي َأْو َرمِحَ 

 ( أي فمن وبميكم من عذاب هللا األليم .) َفَمن ُيُِرُي اْلَكاِفرِيَن ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم 
 ابإلماتة وأىلك من واؼبسلمني ، فأمره هللا أف يقوؿ ؽبم : إف أىلكين هللا : كاف الكفار يتمنوف ىبلؾ النيب  قال املفسرون

معي ، فأي راحػة وأي منفعة لكم فيو ، ومن الذي هبريكم من عذاب هللا إذا نزؿ بكم ؟ ىل تظنوف أف األصناـ زبلصكم وتنقذكم 
 من العذاب األليم .

 : وال ينفعكم وقوع أي : خلصوا أنفسكم ، فإنو ال منقذ لكم من هللا إال ابلتوبة واإلانبة ، والرجوع إىل دينو ،  قال ابن كثري
 ما تتمنوف لنا من العذاب والنكاؿ ، فسواء عذَّبنا هللا أو رضبنا ، فبل مناص لكم من عذابو ونكالو الواقع بكم .

 وؼبا كاف اؼبكذبوف للرسوؿ  وقال السعدي :  الذين يردوف دعوتو ينتظروف ىبلكو ، ويرتبصوف بو ريب اؼبنوف ، أمره هللا أف
لت لكم أمنيتكم، وأىلكين هللا ومن معي ، فليس ذلك بنافٍع لكم شيئاً، ألنكم كفرُت ِبايت هللا، يقوؿ ؽبم : إنكم إف حص

واستحققتم العذاب ، فمن هبريكم من عذاب أليم قد ربتم وقوعو بكم ؟ فإذًا تعبكم وحرصكم على ىبلكي غري مفيد ، وال ؾُبٍد 
 لكم شيئاً . 
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 النتصار عليهم ، ودحور ضبلؽبم ، أو األخروي ، وىو أشد وأبقى .واؼبراد ابلعذاب :إما الدنيوي وىو خزيهم اب 
 أي قل ؽبم : آمنا اب الواحد األحد .) ُقْل ُىَو الرَّمْحَُن آَمنَّا بِِو ( 

ْلَنا (   ال على غريه ، توكلنا ٓت صبيع أموران .) َوَعَلْيِو تَ وَكَّ
 االختصاص ، أي توكلنا عليو دوف غريه تعريضًا دبخالفة حاؿ : وتقدمي معموؿ ) توكلنا ( عليو إلفادة  قال ابن عاشور

 اؼبشركني إذ توكلوا على أصنامهم وأشركوىا ٓت التوكل مع هللا ، أو َنُسوا التوكل على هللا ابشتغاؿ فكرهتم ابلتوجو إىل ااْلصناـ.
 . ٓت اآلية وجوب التوكل على هللا 

 اْلُمْؤِمُنوَف ( أي : وعلى هللا وحده فليعتمد وْليثق اؼبؤمنوف . كما قاؿ تعاىل ) َوَعَلى اَّللَِّ فَػْليَػتَػوَكَّلِ 
 وقاؿ تعاىل )فَِإَذا َعَزْمَت فَػتَػوَكَّْل َعَلى اَّللِّ ِإفَّ اَّلّلَ وبُِبُّ اْلُمتَػوَكِِّلنَي ( .

 نيا واآلخرة كلها ، وحقيقة التوكل ىو : صدؽ اعتماد القلب على هللا عز وجل ٓت استجبلب اؼبنافع ودفع اؼبضار من أمور الد
 ى وربقيق اإليباف أبنو ال يعطي وال يبنع وال يضر وال ينفع سواه . أ . 

 : وحقيقة التوكل على هللا : أف يعلم أف األمر كلو  ، وأنو ما شاء هللا كاف وما مل يشأ مل يكن ، وأنو ال حوؿ  قال السعدي
 وال قوة إال اب .

  كلني :فضل التوكل على هللا وجزاء املتو 
 أىل التوكل ىم أىل ؿببة هللا عز وجل . أوًل :

 فَِإَذا َعَزْمَت فَػتَػوَكَّْل َعَلى اَّللِّ ِإفَّ اَّلّلَ وبُِبُّ اْلُمتَػوَكِِّلني ( .قاؿ تعاىل )
 التوكل من شيم أنبياء هللا ورسلو وأوليائو . اثنياً :

 اَؿ لَِقْوِمِو اَي قَػْوـِ ِإف َكاَف َكبُػَر َعَلْيُكم مََّقاِمي َوَتْذِكرِيي ِِباَيِت اَّللِّ فَػَعَلى اَّللِّ تَػوَكَّْلُت( .قاؿ تعاىل ٓت نوح )َواْتُل َعَلْيِهْم نَػَبَأ نُوٍح ِإْذ قَ 
 َعَلى ِصرَاٍط مُّْسَتِقيٍم ( .  َريبِّ وقاؿ تعاىل عن ىود : )ِإيّنِ تَػوَكَّْلُت َعَلى اَّللِّ َريبِّ َورَبُِّكم مَّا ِمن َدآبٍَّة ِإالَّ ُىَو آِخٌذ بَِناِصَيِتَها ِإفَّ 

 أىل التوكل ىم أىل اإليباف . اثلثاً :
َا اْلُمْؤِمُنوَف الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اَّلّلُ َوِجَلْت قُػُلوبُػُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آاَيتُُو زَ   اَدتْػُهْم ِإيبَاانً َوَعَلى َرِبِِّْم يَػتَػوَكَُّلوَف ( .قاؿ تعاىل )ِإمبَّ

 تعاىل ) َوَعَلى اَّللَِّ فَػْليَػتَػوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَف ( أي : وعلى هللا وحده فليعتمد وْليثق اؼبؤمنوف .وقاؿ 
  : فجعل التوكل شرطًا ٓت اإليباف ، فدؿ على انتفاء اإليباف عند انتفائو ، وٓت اآلية األخرى : ) قاؿ موسى قال ابن القيم

توكلوا إف كنتم مسلمني ( فجعل دليل صحة اإلسبلـ التوكل ، وكلما قوي توكل العبد كاف لقومو اي قـو إف كنتم آمنتم اب فعليو 
 إيبانو أقوى ، وإذا ضعف اإليباف ضعف التوكل ، وإذا كاف التوكل ضعيفاً كاف دليبًل على ضعف اإليباف وال بد .

 أىل التوكل ىم أىل اعبنة يدخلوهنا بغري حساب وال عذاب . رابعاً :
) عرضت علي األمم ... ومعهم سبعوف ألفًا يدخلوف اعبنة بغري حساب وال عذاب ، ىم الذين ال يسرتقوف ،  و كما ٓت قول

 وال يكتووف ، وال يتطريوف ، وعلى رِبم يتوكلوف ( متفق عليو .
 ) يدخل اعبنة أقواـ أفئدهتم مثل أفئدة الطري ( . رواه مسلم  وقاؿ 

 راد ِبؤالء القـو ىم اؼبتوكلوف .حكى النووي ٓت ىذا اغبديث : أف اؼب
 التوكل على هللا ؾبلبة للرزؽ . خامساً :
: )لو أنكم تتوكلوف على هللا حق تػوكلو لرزقكم كما يرزؽ الطري تغدو طباصاً وتروح بطاانً( . : قاؿ رسوؿ هللا قاؿ عن عمر 

 رواه الرتمذي 
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 اؼبتوكلوف ليس عليهم للشيطاف سبيل . سادساً :
 )ِإنَُّو لَْيَس لَُو ُسْلطَاٌف َعَلى الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعَلى َرِبِِّْم يَػتَػوَكَُّلوَف ( .قاؿ تعاىل 

 اؼبتوكلوف هللا حسبهم وكافيهم . سابعاً :
 قاؿ تعاىل )َوَمن يَػتَػوَكَّْل َعَلى اَّللَِّ فَػُهَو َحْسُبُو ( .
 .وقاؿ تعاىل )َوتَػوَكَّْل َعَلى اغبَْيِّ الَِّذي ال يَبُوُت ( 

 : أىل التوكل على هللا ىم أىل العزة واالستعبلء . اثمناً 
 قاؿ تعاىل ) َوَمن يَػتَػوَكَّْل َعَلى اَّللِّ فَِإفَّ اَّلّلَ َعزِيٌز َحِكيٌم ( .

قاؿ ٓت اإلحياء :  أي عزيز ال يذؿ من استجار بو ، وال يضيع من الذ جبنابو والتجأ إىل زمامو وضباه ، وحكيم ال يقصر عن 
 ر من توكل على تدبريه .تدبري أم

 وما رجا أحٌد ـبلوقًا أو توكل عليو إال خاب ظنو فيو ، فإنو مشرؾ ، قاؿ تعاىل ) ومن يشرؾ اب فكأمبا  قال شيخ اإلسالم :
 خرَّ من السماء فتخطفو الطري أو هتوي بو الريح ٓت مكاف سحيق ( .

 . من سره أف يكوف أقوى الناس فليتوكل على هللاوقال : 
 ؿ بعض العارفني : اؼبتوكل كالطفل ال يعرؼ شيئاً أيوي إليو إال ثدي أمو ، كذلك اؼبتوكل ال أيوي إال إىل ربو سبحانو .وقا

 ( أي فسوؼ تعلموف عن قريب من ىو ٓت الضبللة كبن أـ أنتم ؟ وفيو هتديد للمشركني ) َفَستَ ْعَلُموَن َمْن ُىَو يف َضاَلٍل مُِّبنٍي 
َُْوراً  ) ُقْل َأرَأَيْ ُتمْ   ( أي ذاىباً ٓت األرض إىل أسفل فبل يناؿ ابلفؤوس اغبداد وال السواعد الشداد . ِإْن َأْصَبَح َماؤُُكْم 

 : أي غائِراً ذاىباً ٓت األرض ال تنالو الدالء . قال القرطيب 
قوف أنعامكم وأشجاركم وزروعكم ؟ أي أي انبع سائح جار على وجػو األرض  ، تشربوف منو ، وتس) َفَمن َيَْتِيُكم ِبَاء مَِّعنٍي ( 

 ال يقدر على ذلك إال هللا ، فمن فضلو أف أنبع لكم اؼبياه وأجراىا ٓت سائر أقطار األرض .
 أي جاٍر ; قالو قتادة والضحاؾ ، فبل بّد ؽبم من أف يقولوا ال أيتينا بو إال هللا ; فقل َفَمن أَيْتِيُكم دبَاء مَِّعنٍي ( : ) قال القرطيب

 مل تشركوف بو من ال يقدر على أف أيتيكم . ؽبم
 : وىذا استفهاـ دبعَن النفي ، أي : ال يقدر أحد على ذلك غري هللا تعاىل . قال السعدي 

 الفوائد :
 حىت سبنوا موتػو . بياف ما كاف عليو اؼبشركوف من عداوة للرسوؿ -ٔ
 التهديد للكافرين ، وأنو ال ؾبري ؽبم من العذاب األليم .-ٕ
 إثبات اسم الرضبن .-ٖ
 وجوب التوكل على هللا بعد اإليباف .-ٗ
 من آايت هللا أنو سبحانو ىبرج اؼباء من ربت األرض ليشرب الناس .-٘
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 تفسري سورة القلم
 مقدمة :

 وىي سورة مكية .
 امسها :

قلم على حكاية اللفظني الواقعني ٓت قاؿ ابن عاشور : ظبيت ىذه السورة ٓت معظم التفاسري وٓت ) صحيح البخاري ( سورَة ف وال
 أوؽبا ، أي سورة ىذا اللفظ .

وترصبها الرتمذي ٓت جامعو ) وبعُض اؼبفِسرين سورة ( ف ابالقتصار على اغبرؼ اؼبفرد الذي افتتحت بو مثل ما ظبيت سورة ص 
 وسورة ؽ .

 وىي مكية قاؿ ابن عطية : ال خبلؼ ٓت ذلك بني أىل التأويل .
 على عّد آيها ثنتني وطبسني . واتفق العاّدوف

 أىداف السورة :
 العناية أبصوؿ العقيدة واإليباف ، وقد تناولت ىذه السورة ثبلثة مواضيع أساسية وىي :

 . موضوع الرسالة ، والشبو الِت أاثرىا كفار مكة حوؿ دعوة دمحم بن عبد هللا  - أ
 عاىل.قصة أصحاب اعبنة " البستاف " لبياف نتيجة الكفر بنعم هللا ت - ب
اآلخرة وأىواؽبا وشدائدىا ، وما أعد هللا للفريقني : اؼبسلمني واجملرمني . ولكن اور الذي تدور عليو السورة الكريبة ىو  - ت

 ( . موضوع ) إثبات نبوة دمحم 
َر ََمُْنوٍن )( َوِإنَّ َلَك َّلَْجر ٕ( َما أَنَت بِِنْعَمِة رَبَِّك ِبَْجُنوٍن )ٔ) ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسُطُروَن ) َُي ْ ( ٗ( َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم )ًٖا 

 ( ِإنَّ رَبََّك ُىَو َأْعَلُم ِبَن َضلَّ َعن َسِبيِلِو َوُىَو َأْعَلُم ِِبْلُمْهَتِديَن ( .ٙ( أِبَييُِّكُم اْلَمْفُتوُن )َ٘فَستُ ْبِصُر َويُ ْبِصُروَن )
 [ . ٚ – ٔ] القلم : 

---------- 
 وؼ اؼبقطعة ، وقد اختلف العلماء فيها اختبلفاً كثرياً .من اغبر ) ن ( 
 ؽبا معَن ، واختلف ٓت معناىا :  فقيل :
 ىي أظباء  ، وبعضهم قاؿ غري ذلك . , وقيل : ىي فواتح يُفتح ِبا القرآفوقيل : ىي أظباء للسور ،  فقيل :

وقاؿ : وحجة ىذا القوؿ : أف القرآف نزؿ  عثيمنيورجح ىذا القول الشيخ ابن : ىي حروؼ ىجائية ليس ؽبا معَن ، وقيل 
 بلغة العرب ، وىذه اغبروؼ ليس ؽبا معَن ٓت اللغة العربية .

 فأرجح األقواؿ أهنا إشارة إىل إعجاز القرآف العظيم . وأما اْلكمة منها :
ور الِت ذكرت فيها بياانً إلعجاز ٓت تفسريه فقاؿ :وقاؿ آخروف إمبا ذكرت ىذه اغبروؼ ٓت أوائل الس ورجح ىذا القول ابن كثري

القرآف وأف اػبلق عاجزوف عن معارضتو دبثلو ىذا مع أنو مركب من ىذه اغبروؼ اؼبقطعة الِت يتخاطبوف ِبا ، وقد حكى ىذا 
و اؼبذىب الرازي ٓت تفسريه عن اؼبربد وصبع من اققني ، وإليو ذىب الشيخ أبو العباس بن تيمية وشيخنا اغبافظ اجملتهد أب

 اغبجاج اؼبزي وحكاه ِل عػن ابن تيميػة .                                                                         
ٓت أضواء البياف حيث قاؿ بعد أف ذكر اػببلؼ : أما القوؿ الذي يدؿ استقراء القرآف على  وقد رجح ىذا الشيخ الشنقيطي 

كرت ٓت أوائل السور الِت ذكرت فيها بياانً إلعجاز القرآف ، وأف اػبلق عاجزوف عن معارضتو رجحانو فهو : أف اغبروؼ اؼبقطعة ذ 
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: ووجو استقراء القرآف ؽبذا القوؿ : أف السور الِت افتتحت ابغبروؼ اؼبقطعة يذكر فيها دائمًا عقب  ُث قال رمحو هللادبثلو .... 
ق ، قاؿ تعاىل ٓت البقرة ) امل ذلك الكتاب ال ريب فيو ( ، وقاؿ ٓت آؿ اغبروؼ اؼبقطعة االنتصار للقرآف وبياف إعجازه وأنو ح

عمراف ) امل هللا ال إلو إال ىو اغبي القيـو نزؿ عليك الكتاب ابغبق ( ، وقاؿ ٓت األعراؼ ) اؼبص كتاب أنزؿ إليك ( ، وقاؿ ٓت 
تو .. ( ، وقاؿ ٓت يوسف ) الر . تلك آايت يونس ) الر تلك آايت الكتاب اغبكيم ( ، وقاؿ ٓت ىود ) الر كتاب أحكمت آاي

 الكتاب اؼببني . إان أنزلناه قرآانً عربياً ( .
 ّت ذكر رضبو هللا بقية السور .

 ألف الفصل حاصل بدوهنا . فهذا ضعيفمن قاؿ إمبا ذكرت ليعرؼ ِبا أوائل السور ،  وأما قول ، 
 كني إذا تواصوا ابإلعراض عن القرآف إذا تبل عليهم ، وىذا ضعيف : بل ابتدئ ِبا لتفتح الستماعها أظباع اؼبشر  وقول من قال

 ، ألنو لو كاف كذلك لكاف ذلك ٓت صبيع السور ال يكوف ٓت بعضها .          
  ( حرفاً هبمعها قوؽبم : نص حكيم قاطع لو سر .  ٗٔعدد ىذه اغبروؼ اؼبقطعة ) 
  ( سورة ابغبروؼ اؼبقطعة .  ٜٕافتتح هللا عز وجل ) 

 . الواو للقسم ، والقلم مقسم بو ، والقلم ىو أداة الكتابة اؼبعروفةاْلَقَلِم ( ) وَ 
 وقد اختلف العلماء ٓت اؼبراد ابلقلم ىنا على قولني :

 جنس القلم الذي كتب بو . قيل :
نَساَف َما : ) والقلم ( الظاىر أنو جنس القلم الذي يكتب بو كقولو )اقْػرَْأ َورَبَُّك اأْلَْكَرـُ  قال ابن كثري . الَِّذي َعلََّم اِبْلَقَلِم . َعلََّم اإْلِ

 ملَْ يَػْعَلْم ( فهو قسم منو تعاىل ، وتنبيو ػبلقو على ما أنعم بو عليهم من تعليم الكتابة الِت ِبا تناؿ العلـو .
 ومنو ما جاء ٓت اغبديث عند ابن مسعود ٓت عبلمات الساعة ومنها ) وظهور القلم ( أي : الكتابة .

 .السماوات واألرض خبمسني ألف سنة اؼبراد ىاىنا ابلقلم الذي أجراه هللا ابلقدر حني كتب مقادير اػببلئق قبل أف ىبلق وقيل :
) أوؿ ما خلق هللا القلم ، فقاؿ لو : اكتب ، قاؿ : اي رب ما أكتب ؟ قاؿ : اكتب الَقَدر ، قاؿ :   كما ٓت حديث النيب 

 ا كاف ، وما ىو كائن إىل يـو القيامة ( .فجرى القلم ٓت تلك الساعة دب
: أي والذي يسطروف ، والضمري عائد إىل أصحاب القلم اؼبدلوؿ عليهم بذكره ، وهبوز أف  ة) ما ( موصول ) َوَما َيْسُطُروَن (

 تكوف ) ما ( مصدرية أي : وسْطرِىم .
م وأىلو ، بل إف أوؿ آية نزلت وأوؿ سورة نزلت من القرآف وٓت افتتاحو تعاىل السورة بقولو ) ف ( ومن اإلقساـ ابلقلم فضل العل

نَساَف ِمْن َعَلٍق . اقْػَرْأ َورَبَُّك اأْلَْكرَ  على النيب  ـُ . الَِّذي َعلََّم ابألمر بذلك ، قاؿ تعاىل )اقْػَرْأ اِبْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق . َخَلَق اإْلِ
نَساَف َما ملَْ   يَػْعَلْم ( .اِبْلَقَلِم . َعلََّم اإْلِ

 وطلب العلم لو فضائل :
 : أنو من أسباب دخوؿ اعبنة . أولً 

 ) من سلك طريقاً يلتمس فيو علماً سهل هللا لو بو طريقاً إىل اعبنة ( رواه مسلم . غبديث أيب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 : من أسباب الرفعة . اثنياً 

 ُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت ( .قاؿ تعاىل ) يَػْرَفِع اَّللَُّ الَِّذيَن آمَ 
 : أف هللا مل أيمر نبيو ابالستزادة إال من العلم . اثلثاً 

 قاؿ تعاىل ) َوُقل رَّبِّ زِْدين ِعْلماً ( .
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 : وكفى ِبذا شرفاً للعلم أف أمر نبيو أف يسألو اؼبزيد منو . قال ابن القيم
 وقرف شهادهتم بشهادتو وشهادة اؼببلئكة .: أف هللا استشهدىم  رابعاً 

 قاؿ تعاىل ) َشِهَد اَّلّلُ أَنَُّو الَ ِإلَػَو ِإالَّ ُىَو َواْلَمبلَِئَكُة َوأُْولُوْا اْلِعْلِم َقآئَِماً اِبْلِقْسِط ( .
م هللا ابظبو واسم : ىذه اآلية دليل على فضل العلم وشرؼ العلماء ، فإنو لو كاف أحد أشرؼ من العلماء لقرهن قال القرطيب

 مبلئكتو كما قرف العلماء .
 : أف العلم دليل على اػبري . خامساً 

 ) من يرد هللا بو خرياً يفقهو ٓت الدين ( متفق عليو . قاؿ 
: يفقهو : أي يفهمو ، ومفهـو اغبديث أف من مل يتفقو ٓت الدين _ أي يتعلم قواعد اإلسبلـ وما يتصل  قال اْلافظ ابن حجر

 الفروع _ فقد حـر اػبري . ِبا من
 : أف اؼببلئكة تضع أجنحتها لطالب العلم . سادساً 

 ) وإف اؼببلئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً دبا يصنع ( رواه أبو داود . قاؿ 
 : ووضع اؼببلئكة أجنحتها لو تواضعاً لو وتوقرياً وإكراماً ؼبا وبملو من مرياث النبوة  . قال ابن القيم

 : وٓت معَن وضعها أجنحتها ثبلثة أقواؿ : طايقال اخل
: أنو اؼبراد بو النزوؿ عند ؾبالس العلم  الثالث: أنو دبعَن التواضع تعظيمًا لطالب العلم .  الثاين: أنو بسط األجنحة .  أحدىا

 “ .وترؾ الطرياف 
 : العلماء ورثة األنبياء . سابعاً 
 أبو داود . ) وإف العلماء ورثة األنبياء ( رواه قاؿ 
 : فضل العلم أفضل من فضل العبادة . اثمناً 
 ) فضل العلم خري من فضل العبادة ( رواه الطرباين . قاؿ 

 من أقوال السلف .
 :  كفى ابلعلم شرفاً أف يدعيو من ال وبسنو ويفرح بو إذا نسب إليو . قال علي

 دارستو تسبيح .: تعلموا العلم فإف تعلمو  خشية وطلبو عبادة وم وقال معاذ
 : ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم . وقال الشافعي

 : من أراد الدنيا فعليو ابلعلم ، ومن أراد اآلخرة فعليو ابلعلم . وقال
 : من أراد النظر إىل ؾبالس األنبياء فلينظر إىل ؾبالس العلماء . وقال سهل بن عبد هللا

 و .: ما عبد هللا دبثل الفق وقال الزىري
 : ما من عمٍل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية . وقال الثوري

 , ( ىذا ىو اؼبقسم عليو ، وىو نفي اعبنوف عنو ) َما أَنَت بِِنْعَمِة رَبَِّك ِبَْجُنوٍن 
أعداؤؾ من ؼبربأ فبا اهتمك بو  -أيها الرسوؿ الكرمي -أي : وحق القلم الذي يكتب بو الكاتبوف من ـبلوقاتنا اؼبتعددة، إنك

ما ع .. فاؼبقصود ابآلايت الكريبة تسلية النيب . عليك ابلنبوة واغبكمة -عاىلت -اعبنوف، وكيف تكوف ؾبنوان وقد أنعم هللا
 )التفسري الوسيط(أصابو من اؼبشركني .     
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  في ; وكاف اؼبشركوف يقولوف للنيّب : قولو تعاىل ) َمآ أَنَت بِِنْعَمِة رَبَِّك دبَْجُنوٍف ( ىذا جواب القسم وىو نقال القرطيب  إنو
َمآ أَنَت بِِنْعَمِة ؾبنوف ، وىو قوؽبم ) اي أيها الذي نُػّزَِؿ َعَلْيِو الذكر ِإنََّك َلَمْجُنوٌف ( فأنزؿ هللا تعاىل رّداً عليهم وتكذيباً لقوؽبم ) 

 رَبَِّك دبَْجُنوٍف ( أي برضبة ربك.
 ديره : ما أنت ونعمِة ربك دبجنوف ; ألف الواو والباء من حروؼ القسم.ووبتمل : أف النعمة ىهنا َقَسم ; وتق

 ابعبنوف ، قاؿ تعاىل )َوقَاُلوْا اَي أَيػَُّها الَِّذي نُػّزَِؿ َعَلْيِو الذِّْكُر ِإنََّك َلَمْجُنوٌف ( . ففيو الرد اؼبشركني  الذين يصفوف النيب 
 بَِّك ِبَكاِىٍن َواَل ؾَبُْنوٍف ( .وقاؿ تعاىل )َفذَكِّْر َفَما أَنَت بِِنْعَمِت رَ 

 اِحٌر أَْو ؾَبُْنوٌف ( .وىكذا عادة اؼبكذبني يصفوهنم ابعبنوف كما قاؿ تعاىل )َكَذِلَك َما أََتى الَِّذيَن ِمن قَػْبِلِهم مِّن رَُّسوٍؿ ِإالَّ قَاُلوا سَ 
 ، وأنو ِبذه النبوة والرسالة منعم عليو مصطفى من بني العاؼبني . وٓت قولو تعاىل )بِِنْعَمِة رَبَِّك ( إشارة إىل عظيم نعمة هللا عليو 

 وٓت اآلية دفاع هللا عن نبيو حيث نزىو عن اعبنوف ، ودفاع هللا يتمثل أبمور :
 الرد عليهم ابآلايت : -أ

ـْ يَػُقوُلوَف ِبِو ِجنٌَّة َبْل َجاءُىم اِبغبَْقِّ َوَأْكثَػُرُىْم لِْلَحقِّ َكا رُِىوَف ( ) جنة ( : أي جنوف . ) بل جاءىم ابغبق ( : أي كما قاؿ تعاىل )َأ
 ليس دبجنوف بل ىو رسوؿ كرمي جاء ابغبق الواضح .

 وقاؿ تعاىل ) َوَما َصاِحُبُكم دبَْجُنوٍف ( .
منازؿ الكماؿ  قولو ) َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم ( فاجملنوف سفيو ال يعي ما يقوؿ وال وبسن أف يتصرؼ، واػبلق العظيم أرقى -ب

 ٓت عظماء الرجاؿ ، فأخبلؽ اجملانني مذمومة بل ال أخبلؽ ؽبم ، وىنا أقصى مراتب العلو .
َر ََمُْنوٍن ()  َُي ْ أي : بل لك األجر العظيم والثواب اعبزيل الذي ال ينقطع وال يبيد على إببلغك رسالة ربك إىل  َوِإنَّ َلَك َّلَْجرًا 

 عَن غري فبنوف : أي غري مقطوع .اػبلق ، وصربؾ على أذاىم ، فم
 ّت اختلفوا ٓت أف ىذا األجر على أي شيء حصل ؟ :  قال الرازي ... 

 قاؿ قـو معناه : إف لك على احتماؿ ىذا الطعن والقوؿ القبيح أجراً عظيماً دائماً .
ياف الشرع ؽبم ىذا األجر اػبالص الدائم ، وقاؿ آخروف : اؼبراد إف لك ٓت إظهار النبوة واؼبعجزات ، ٓت دعاء اػبلق إىل هللا ، وٓت ب

 فبل سبنعك نسبتها إايؾ إىل اعبنوف عن االشتغاؿ ِبذا اؼبهم العظيم ، فإف لك بسببو اؼبنزلة العالية عند هللا.
 يقادر عظيمًا ال ( لثواابً ْجرًاألهم وربملك أعباء الرسالة )( دبقابلة مقاساتك ألواف الشػػػػػػػدائد من جهت: )َوِإفَّ َلكَ  قال اآللوسي 

ُر فَبُْنوفٍ  ( أي مقطوع مع عظمو أو غري فبنوف عليك من جهة الناس فإنو عطائو تعاىل ببل واسطة أو من جهتو تعاىل قدره )َغيػْ
 .مهم ال سيما إذا كاف على أحباِبمنعاألنك حبيب هللا تعاىل وىو عز وجل أكـر األكرمني ومن شيمة األكاـر أف ال سبنوا إب

 قاؿ ابن عباس : إنك لعلى دين عظيم وىو اإلسبلـ .َك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم ( ) َوِإنَّ 
 فقالت )كاف خلقو القرآف ( رواه مسلم .  وقد سئلت عائشة عن خلق النيب 

 ن أحّب ( قاؿ ابن عباس وؾباىد : على ُخُلٍق ، على ديٍن عظيم من األدايف ، ليس دي)َوِإنََّك لعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ :  قال القرطيب
 إىل هللا تعاىل وال أرضى عنده منو.

 وٓت صحيح مسلم عن عائشة : أف ُخُلقو كاف القرآف.
 ومعَن ىذا أنو  :قال ابن كثري  ومهما سجية لو وخلقًا تطبعو، مهما أمره القرآف فَػَعَلو -وهنياً  أمراً -صار امتثاؿ القرآف ،

 ق العظيم ، واغبياء والكـر والشجاعة والصفح واغبلم وكل خلق صبيل .هناه عنو تَػرََكو ، ىذا مع ما جبلو هللا عليو من اػبل
 ال يدرؾ شأوه أحد من اػبلق ولذلك ربتمل من جهتهم ما ال وبتملو أمثالك من  (: )َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ  وقال اآللوسي
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ئي عن سعد بن ىشاـ قاؿ قلت لعائشة أوِل العـز وٓت حديث مسلم وأيب داود واإلماـ أضبد والدارمي وابن ماجة والنسا
هللا   رضي هللا تعاىل عنها اي أـ اؼبؤمنني أنبئيين عن خلق رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالت ألست تقرأ القرآف قلت بلى قالت فإف خلق نيب

و من الزجر عن سفساؼ األخبلؽ كاف كاف القرآف وأرادت بذلك على ما قيل إف ما فيو من اؼبكاـر كلو كاف فيو ملسو هيلع هللا ىلص وما في
 منزجراً بو عليو الصبلة والسبلـ ألنو اؼبقصود ابػبطاب ابلقصد األوؿ .

 فائدة :
 اػبلق يطلق على معنيني :

 ) َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم ( قاؿ ؾباىد : أي دين عظيم .أحدنبا : عاـ ، وىو الدين كلو .كما ٓت ىذه اآلية 
 ىو اؼبعاشرة واؼبعاملة بني اػبلق والعبد .واآلخر : خاص ، و 

 قولو تعاىل ) خلق عظيم ( قاؿ القرطيب :  قال القرطيب : 
 ظبَُِّي خلقو عظيماً ألنو مل تكن لو نبة سوى هللا تعاىل . قيل :

 سبم مكاـر األخبلؽ .: ظبَُِّي خلقو عظيماً الجتماع مكاـر األخبلؽ فيو ; يدّؿ عليو قولو عليو السبلـ : إف هللا بعثين أل وقيل
قاؿ  أنو ( وقد روي عنو ابلعرؼ َوأَْعِرْض َعِن اعباىلنيُخِذ العفو َوْأُمْر ب هللا تعاىل إايه بقولو تعاىل ): ألنو امتثل َتديوقيل 

)َوِإنََّك لعلى ُخُلٍق  ؿ( إذ قاؿ )ُخِذ العفو َوْأُمْر ابلعرؼ َوأَْعِرْض َعِن اعباىلني( فلما قبلت ذلك منو قا)أّدبين ريب َتديبًا حسناً 
 (.َعِظيمٍ 

 ، وقد زكى هللا بصره فقاؿ )َما زَاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى ( وزكى لسانو فقاؿ )َوَما يَنِطُق َعِن اؽْبََوى ( . وٓت ىذا تزكية عظيمة للنيب 
 ، وحسن اػبلق لو فضائل : استحباب ربلي اؼبسلم ابألخبلؽ الفاضلة اقتداء ابلنيب -

 حصر دعوتو ٓت حسن اػبلق .  أف النيب  :أوًل 
 : ) إمبا بعثت ألسبم مكاـر األخبلؽ ( .  قاؿ 

 أف هللا أثَن على نبيو حبسن خلقو . اثنياً :
 كما ٓت ىذه اآلية ) َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم (.

 يدعو هللا أف يهديو ألحسن األخبلؽ .  كاف النيب   اثلثاً :
 دين ألحسن األخبلؽ ال يهدي ألحسنها إال أنت ( رواه مسلم .: ) اللهم اى قاؿ 

 .   أف من حّسن ُخلقو أحبو الرسوؿ  رابعاً :
 : ) إف أحبكم إِّل وأقربكم مين ؾبلساً ٓت اآلخرة أحاسنكم أخبلقاً ( رواه البخاري .  قاؿ

 حبسن اػبلق .  أمر النيب  خامساً :
 ( رواه الرتمذي . . وخالق الناس خبلق حسن: ) ..  قاؿ 

 حسن اػبلق أثقل شيء ٓت اؼبيزاف . سادساً :
 : ) ما من شيء أثقل ٓت اؼبيزاف من حسن اػبلق ( رواه أبو داود .  قاؿ 

 حسن اػبلق يدؿ على كماؿ اإليباف . سابعاً :
 : ) أكمل اؼبؤمنني إيباانً أحسنهم خلقاً ( رواد أبو داود . قاؿ 

 أسباب دخوؿ اعبنة . أف حسن اػبلق من اثمناً :
 عن أكثر ما يدخل الناس اعبنة . قاؿ : تقوى هللا وحسن اػبلق ( رواه الرتمذي . ) سئل رسوؿ هللا 
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 حسن اػبلق يعمر الداير . اتسعاً :
 : ) حسن اػبلق وحسن اعبوار يعمراف الداير ويزيداف ٓت األعمار ( رواه أضبد .  قاؿ 

وىذا وعيد للمشركني ، وفضح ؼبا ىم فيو من ,  أي : فستعلم اي دمحم ، وسيعلم ـبالفوؾ ومكذبوؾ) َفَستُ ْبِصُر َويُ ْبِصُروَن ( 
ضبلؿ، وأنو سيأِت يـو تنكشف فيو حاؽبم ، ويروف فيو سوء أعماؽبم ، كما سريوف ما كاف عليو ضبلؽبم ْت رسوؿ اَّلّل ، وْت 

ُكْم َلَعلى ُىدًى أَْو ٓت َضبلٍؿ ُمِبنٍي ( . مقوالهتم الباطلة فيو ، وىذا مثل قولو تعاىل ) َوِإانَّ أَوْ   ِإايَّ
 اختلف ٓت معَن ذلك :,   من اؼبفتوف الضاؿ )  أِبَييُِّكُم اْلَمْفُتوُن(

 أي الذي ُفنِت ابعبنوف ، ورجح ىذا ابن جرير رضبو هللا . فقيل :
 : الباء ليست بزائدة ; واؼبعَن ) أِبَيُِّكُم اؼبفتوف ( أي الفتنة.وقيل 

 : ٓت الكبلـ تقدير حذؼ مضاؼ ; واؼبعَن : أبيكم فتنة اؼبفتوف.قيل و 
 الباء دبعَن ٓت ; أي فستبِصر ويبصروف ٓت أي الفريقني اجملنوف . وقيل :

 : وهبوز أف تكوف الباء للظرفية واؼبعَن : ٓت أّي الفريقني منكم يوجد اجملنوف ، أي من يصدؽ عليو ىذا  قال ابن عاشور
يضًا أبيب جهل والوليد بن اؼبغرية وغرينبا من مدبري السوء على دنباء قريش ِبذه األقواؿ الشبيهة أبقواؿ الوصف فيكوف تعر 

اجملانني ذلك أهنم وصفوا رجبًل معروفًا بني العقبلء مذكوراً برجاحة العقل واألمانة ٓت اعباىلية فوصفوه أبنو ؾبنوف فكانوا كمن 
 يد الربد ابغبرارة ، فهذا شبو ابجملنوف ولذلك هبعل )اؼبفتوف( ٓت اآلية .زعم أف النهار ليل ومن وصف اليـو الشد

 ( أي يعّذبوف.النار يُػْفتَػُنوفَ يَػْوـَ ُىْم َعَلى إذا ضَبّيتو، ومنو قولو تعاىل ) اؼبفتوف اؼبعذَّب، من قوؿ العرب: فتنت الذىب ابلنار :وقيل
، وفبن اختار ذلك السمرقندي، كما ذىب إىل ذلك صبهور اؼبفسرين  ،نوفأف اؼبراد )ابؼبفتوف( اجمل -وهللا تعاىل أعلم-واألظهر 

نوف; ألف الباء َتِت دبعَن ( ٓت أي الفريقني منكم يوجد اجمل، وأف معَن قولو تعاىل )أيكم اؼبفتوفالواحدي ٓت الوسيط، والزـبشري
 )اختيارات ابن تيمية للحميضي( ة. كر ابن عطي، وألنو أقل تكلفاً من األقواؿ األخرى كما ذ )ٓت( ولورود القراءة الِت تؤيده

أي : ىو سبحانو يعلم من ىو الشقي اؼبنحرؼ عن دين هللا  ) ِإنَّ رَبََّك ُىَو َأْعَلُم ِبَن َضلَّ َعن َسِبيِلِو َوُىَو َأْعَلُم ِِبْلُمْهَتِديَن ( .
 ومن ىو التقي اؼبهتدي إىل الدين اغبق .

 الفوائد :
o  وربديو للعرب أف أيتوا دبثلو .إعجاز القرآف العظيم 
o . عظم نعمة القلم ، فإف القلم أخو اللساف ، ونعمة من الرضبن 
o . ٓت قسم هللا ابلقلم والكتابة إشادة بفضل الكتابة والقراءة 
o . أف هللا يقسم دبا شاء 
o  . دفاع هللا عن نبيو حيث نزىو عن اعبنوف 
o  أو ؾبنوف .أف هللا مل يرسل رسوالً إال قاؿ قومو : إنو ساحر 

لى ذلك ىو مشاِبة قاؿ تعاىل ) َكَذِلَك َما أََتى الَِّذيَن ِمن قَػْبِلِهم مِّن رَُّسوٍؿ ِإالَّ قَالُوا َساِحٌر أَْو ؾَبُْنوٌف ( ، وسبب تواطئهم ع
ْثَل قَػْوؽِبِْم َتَشابَػهَ   ْت قُػُلوبُػُهْم ( .بعضهم لبعض ٓت الطغياف كما قاؿ تعاىل) َكَذِلَك قَاَؿ الَِّذيَن ِمن قَػْبِلِهم مِّ

o  استحباب ربلي اؼبسلم ابألخبلؽ الفاضلة اقتداء ابلنيب   . 
o  عظم أجر النيب  . عند ربو بسبب دعوتو وربملو األذى ٓت سبيلو فلو أجر غري منقطع 
o . سعة علم هللا حيث يعلم اؼبهتدي من الضاؿ 
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ِبنَي ) ٍف مَِّهنٍي )ْٜدِىُنوَن )( َودُّوا َلْو ُتْدِىُن فَ يُ ٛ) َفاَل ُتِطِع اْلُمَكذِّ اء بَِنِميٍم )ٓٔ( َوَل ُتِطْع ُكلَّ َحالَّ ( َمنَّاٍع ٔٔ( مَهَّاٍز مَّشَّ
َلى َعَلْيِو آًَّيتُ َنا قَاَل َأَساِطرُي اّْلَ ٗٔ( َأن َكاَن َذا َماٍل َوبَِننَي )ٖٔ( ُعُتلٍّ بَ ْعَد َذِلَك زَنِيٍم )ٕٔلِّْلَخرْيِ ُمْعَتٍد أَثِيٍم ) وَِّلنَي ( ِإَذا تُ ت ْ

 ( َسَنِسُمُو َعَلى اخْلُْرُطوِم ( .٘ٔ)
 [ . ٙٔ – ٛ] القلم : 

------------- 
ِبنَي (   أي : فبل تطع رؤساء الكفر والضبلؿ الذين كذبوا برسالتك وابلقرآف . ) َفاَل ُتِطِع اْلُمَكذِّ
 : طيعهم .وذلك أف رؤساء أىل مكة دعوه إىل دين آابئو فنهاه هللا أف ي قال ابن اجلوزي 
 اعلم أنو تعاىل ؼبا ذكر ما عليو الكفار ٓت أمر الرسوؿ ونسبتو إىل اعبنوف مع الذي أنعم هللا بو عليو من  وقال الرازي :

الكماؿ ٓت أمر الدين واػبلق ، أتبعو دبا يدعوه إىل التشدد مع قومو وقوى قلبو بذلك مع قلة العدد وكثرة الكفار ، فإف ىذه 
زؿ فقاؿ ) َفبَل ُتِطِع اؼبكذبني ( يعين رؤساء أىل مكة ، وذلك أهنم دعوه إىل دين آابئو فنهاه هللا أف السورة من أوائل ما ن

 يطيعهم ، وىذا من هللا إؽباب وهتييج التشدد ٓت ـبالفتهم.
 : وقد هناه هللا عن طاعتهم ٓت مواضع 

 اِفرِيَن َواْلُمَناِفِقنَي ِإفَّ اَّللََّ َكاَف َعِليماً َحِكيماً ( .قاؿ تعاىل )اَي أَيػَُّها النَّيِبُّ اتَِّق اَّللََّ َواَل ُتِطِع اْلكَ 
 وقاؿ تعاىل )َفبَل ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َوَجاِىْدُىم ِبِو ِجَهاداً َكِبرياً ( .

 اِبَّللَِّ وَِكيبلً ( .وقاؿ تعاىل )َواَل ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َواْلُمَناِفِقنَي َودَْع أََذاُىْم َوتَػوَكَّْل َعَلى اَّللَِّ وََكَفى 
 اختلف العلماء فيها : ) َودُّوا َلْو ُتْدِىُن فَ ُيْدِىُنوَن (

 فقيل : لو ترخص فريخصوف .
 وقيل : لو تكفر فيكفروف 

 : وأوىل األقواؿ ٓت ذلك ابلصواب قوؿ من قاؿ : معَن ذلك : وّد ىؤالء اؼبشركوف اي دمحم لو تلني ؽبم قال ابن جرير الطربي
َناَؾ َلَقْد ِكدتَّ ٓت دينك إب جابتك إايىم إىل الركوف إىل آؽبتهم فيلينوف لك ٓت عبادتك إؽبك كما قاؿ جل ثناءه )َوَلْواَل أَف ثَػبػَّتػْ

ََذقْػَناَؾ ِضْعَف اغْبََياِة َوِضْعَف اْلَمَماِت ُّتَّ اَل ذبَُِد َلَك َعَليػْ   ( . َنا َنِصرياً تَػرَْكُن ِإلَْيِهْم َشْيئاً قَِليبًل . ِإذاً ألَّ
ٍف (   أي : ال تطع اي دمحم كثري اغبلف ابغبق والباطل . ) َوَل ُتِطْع ُكلَّ َحالَّ

 وكفى بو مزجرة ؼبن اعتاد اغبلف ومثلو قولو ) َواَل ذَبَْعُلواْ هللا ُعْرَضًة أليبانكم ( .
 وهناه عن ذلك ألمور :

 ألف ذلك يدؿ على االجرتاء على هللا . أوًل :
 ستهانة أبظبائو وصفاتو .وألنو ا واثنياً :

 وىو من صفات اؼبنافقني كما قاؿ تعاىل ) ازبََُّذوا أيَْبَانَػُهْم ُجنًَّة َفَصدُّوا َعن َسِبيِل اَّللَِّ ( . اثلثاً :
 واغَببلؼ : اؼبكثر من األيْبَاف على ُوعوِده وأخباره ، وأحسب أنو أريد بو الكناية عن عدـ اؼبباالة ابلكذب  قال ابن عاشور :

 وابأليباف الفاجرة فجعلت صيغة اؼببالغة كناية عن تعمد اغبنث ، وإالَّ مل يكن ذمو ِبذه اؼبثابة .
 . حقري فاجر مَِّهنٍي () 
 . أي : مغتاب أيكل غبـو الناس ابلطعن والعبث  ) مَهَّاٍز ( 

 . حينما قاؿ ) ذكرؾ أخاؾ دبا يكره ( وىي حراـ ومن كبائر الذنوب والغيبة عرفها النيب 
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 ويدؿ على ربريبها :
 قولو تعاىل ) واَل يَػْغَتب بػَّْعُضُكم بَػْعضاً َأوبُِبُّ َأَحدُُكْم َأف أَيُْكَل غبََْم َأِخيِو َمْيتاً َفَكرِْىُتُموُه ( .

 :واؼبشبو بوأوجو عدة بني اؼبشبو  وؽبذا التشبيو، ية وأشدىا َتثرياً ٓت نفس اؼبكلفوىذا التشبيو التمثيلي من أروع األساليب القرآن
 أف الذي يُغتاب ال يعلم أف أخاه يغتابو سباماً ، كما أف اؼبيت ال يعلم من أيكل غبمو .أوهلا : 

 أف الذي يَغتاب أخاه اغبي قد ىتك حرمة أخيو سباماً كما أف آكل غبم أخيو ميتاً قد ىتك حرمتو .اثنيها : 
 كما أف أكل غبم اؼبيت أمر مستقذر طبعاً .  أف الغيبة أمر مستقذر ٓت الطبائع السليمة سباماً اثلثها : 

 َمْسُؤوالً ( .قاؿ تعاىل : ) َواَل تَػْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلٌم ِإفَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولػِئَك َكاَف َعْنُو 
 وقاؿ تعاىل : ) َما يَػْلِفُظ ِمن قَػْوٍؿ ِإالَّ َلَدْيِو َرِقيٌب َعِتيٌد ( .

 قاؿ : ) من كاف يؤمن اب واليـو اآلخر فليقل خرياً أو ليصمت ( متفق عليو . عن النيب  وعن أيب ىريرة 
 أضمن لو اعبنة ( متفق عليو .  : ) من يضمن ِل ما بني غبييو وما بني فخذيو قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  وعن سهل بن سعد 

. نار أبعد فبا بني اؼبشرؽ واؼبغرب(إف العبد ليتكلم ابلكلمة ما يتبني فيها يزؿ ِبا إىل اليقوؿ ) أنو ظبع النيب  وعن أيب ىريرة 
 متفق عليو .

فقاؿ: لقد قلت   –ين قصرية قاؿ بعض الرواة : يع –: حسبك من صفية كذا وكذا  وعن عائشة اهنع هللا يضر قالت : ) قلت للنيب 
 كلمة لو مزجت دباء البحر ؼبزجتو ( . رواه أبو داود

: ) ؼبا عرج يب مررت بقـو ؽبم أظفار من كباس ىبمشوف وجوىهم وصدورىم ، فقلت :  قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  وعن أنس 
 رواه أبو داود من ىؤالء اي جربيل ؟ قاؿ : ىؤالء الذين أيكلوف غبـو الناس ويقعوف ٓت أعراضهم (.

 ) اؼبسلم من سلم اؼبسلموف من لسانو ويده ( . وعن أيب موسى . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 قاؿ : ) كل اؼبسلم على اؼبسلم حراـ : دمو وعرضو ومالو ( . رواه مسلم  أف رسوؿ هللا  وعن أيب ىريرة 

 . ( .بلسانو ومل يدخل اإليباف قلبو ..) اي معشر من آمن  وقاؿ 
 فية التخلص من الغيبة ؟كي 

 تذكر أف الغيبة تذىب اغبسنات وذبعلك فقرياً يـو القيامة . أوًل :
َياَمِة ِمْن أُمَِِّت أَيِْت يَػْوـَ اْلقِ  ) أََتْدُروَف َما اْلُمْفِلُس . قَاُلوا اْلُمْفِلُس ِفيَنا َمْن اَل ِدْرَىَم َلُو َواَل َمَتاَع . فَػَقاَؿ : ِإفَّ اْلُمْفِلسَ  كما قاؿ 

ـَ َىَذا َوَضَرَب ىَ  َذا فَػيُػْعَطى َىَذا ِمْن َحَسَناتِِو َوَىَذا ِبَصبلٍَة َوِصَياـٍ َوزََكاٍة َوأَيِْت َقْد َشَتَم َىَذا َوَقَذَؼ َىَذا َوَأَكَل َماَؿ َىَذا َوَسَفَك َد
 ُأِخَذ ِمْن َخطَااَيُىْم َفطُرَِحْت َعَلْيِو ُّتَّ طُرَِح ٓت النَّاِر ( متفق عليو . ِمْن َحَسَناتِِو فَِإْف فَِنَيْت َحَسَناتُُو قَػْبَل َأْف يُػْقَضى َما َعَلْيوِ 

 عدـ اعبلوس مع الغيبة وكثرة الكبلـ . اثنياً :
 قاؿ الزىري : إذا طاؿ اجمللس كاف للشيطاف فيو نصيب .

 : من أقواؿ السلف 
 فكنت أغتاب وأصـو فنويت أين كلما اغتبت إنساانً  : نذرت أين كلما اغتبت إنساف أف أصـو يومًا فأجهدين قال وىب ،

 أف أتصدؽ بدرىم ، فمن حب الدراىم تركت الغيبة .
 ليكن حظ اؼبؤمن منك ثبلاًث : إف مل تنفعو فبل تضره ، وإف مل تفرحو فبل تغمو ، وإف مل سبدحو فبل  وقال حييي بن معاذ :

 تذمو .
 القطن إذا وضع على عينيك .اغتاب رجل عند معروؼ الكرخي فقاؿ لو : اذكر 
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 : ما نراؾ تغتاب أحداً ؟ قاؿ : لست عن نفسي راضياً فأتفرغ لذـ الناس . وقيل للربيع 
 لو كنت مغتاابً أحداً الغتبت والدّي ألهنما أحق حبسناِت . وقال ابن املبارك : 
 : من أقوال السلف يف حفظ اللسان 
 د صلح ما سوانبا : صبلتو ولسانو .:  خصلتاف إذا صلحتا من العب قال يونس بن عبيد 
 فتشت الورع ، فلم أجده ٓت شيء أقل من اللساف . وقال اْلسن بن صاحل  : 
 اللساف أمري البدف ، فإذا  جَن على األعضاء شيئاً جنت ، وإذا عفا عفت . وقال اْلسن  : 
 ل .: الكبلـ كالدواء ، إف أقللت منو نفع ، وإف أكثرت منو قت وقال عمرو بن العاص 

 : الكلمة أسرية ٓت واثؽ الرجل ، فإذا تكلم ِبا صار ٓت واثقها . وقيل
 قال الشاعر :

 احفظ لسانك أيها اإلنسان                ل يلدُنك إن و ثعبان
 كم يف املقابر من قتيِل لسانو         كانت هتاب لقاءه الشجعان

اء بَِنِميٍم (  . ليفسد بينهمأي : يبشي ابلنميمة بني الناس  ) مَّشَّ
 . والنماـ الذي ينقل الكبلـ بني الناس من أجل اإلفساد بينهم

 وهلا عقوِبت : وىي ؿبرمة ومن كبائر الذنوب .
 ل يدخل اجلنة صاحبها .

 ) ال يدخل اعبنة مباـ ( متفق عليو . غبديث حذيفة . قاؿ : قاؿ 
 ومن أسباب عذاب القرب .

 وََكاَف اآلَخُر يَبِْشي اِبلنَِّميَمِة ( متفق عليو .بقربين فقاؿ : ...  نيب كما ٓت حديث ابن عباس . قاؿ ) مر ال
 ومعَن اغبديث: اغبض على ترؾ النَِّميَمة . قال ابن بطَّال : 
 ا سبب العذاب، وىو ؿبموؿ على النَِّميَمة ارَّمة . وقال ابن دقيق العيد  : ٓت اغبديث دليل على عظم أمر النَِّميَمة، وأهنَّ
  اغبديث يدؿُّ على قباسة البوؿ من اإلنساف، ووجوب اجتنابو، وىو إصباع، ويدؿُّ أيًضا على عظم أمره  قال الشوكاينو :

ما من أعظم أسباب عذاب القرب .  وأمر النَِّميَمة، وأهنَّ
 وهنى هللا عن طاعة النمام .

 قاؿ تعاىل ) وال تطع كل حبلؼ مهني نباز مشاء بنميم ( .
 ِبلنميمة : من أقوال السلف

 قاؿ علي :  يعمل النماـ ٓت ساعة فتنة شهر  .
 وقاؿ الشافعي :  من من لك من عليك  .

 وقاؿ وبيي بن أكتم :  النماـ شر من الساحر  .
 وقاؿ اغبسن :  من نقل إليك حديثاً ، فاعلم أنو ينقل إىل غريؾ حديثك  .

 ده الساحر ٓت سنة .وقاؿ وبيي بن أيب كثري : يفسد النماـ ٓت ساعة ما ال يفس
 ."وكاف يقاؿ: "عمل النَّمَّاـ أضرُّ من عمل الشيطاف; ألف عمل الشيطاف ابػبياؿ والوسوسة، وعمل النَّمَّاـ ابؼبواجهة
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وقاؿ أَبُو حاُت : ىذا وأمثالو من شبرة النميمة ألهنا هتتك األستار ، وتفشي األسرار ، وتورث الضغائن ، وترفع اؼبودة ، وذبدد 
 ة ، وتبدد اعبماعة ، وهتيج اغبقد ، وتزيد الصد .العداو 
 ماذا تفعل مع النمام ؟ 

: وَُكلُّ َمْن ضَبَْلت ِإلَْيِو مَبِيَمة ، َوِقيَل لَُو : ُفبَلف يَػُقوؿ ِفيك ، أَْو يَػْفَعل ِفيك َكَذا ، فَػَعَلْيِو ِستَّة  -نقبًل عن الغزاِل  – قال النووي
 أُُمور :

 دِّقُُو أِلَفَّ النَّمَّاـ فَاِسٌق .اأْلَوَّؿ : َأالَّ ُيصَ 
َهاُه َعْن َذِلَك ، َويَػْنَصحُو َويُػَقبِّح َلُو ِفْعلو .  الثَّاين : أَْف يَػنػْ

 تَػَعاىَل .الثَّاِلث : َأْف يُػْبِغضُو ِٓت اَّللَّ تَػَعاىَل فَِإنَُّو بَِغيٌض ِعْنَد اَّللَّ تَػَعاىَل ، َوهبَِب بُػْغض َمْن أَبْػَغضو اَّللَّ 
 اِبع : َأالَّ َيُظنَّ أبَِِخيِو اْلَغاِئب السُّوء .الرَّ 

 اػْبَاِمس : َأالَّ وَبِْملُو َما ُحِكَي لَُو َعَلى التََّجسُّس َواْلَبْحث َعْن َذِلَك .
ف َحَكى َكَذا فَػَيِصري بِِو مَبَّاًما ، َوَيُكوف آتًِيا السَّاِدس : َأالَّ يَػْرَضى لِنَػْفِسِو َما هنَُِي النَّمَّاـ َعْنُو ; َفبَل وَبِْكي مَبِيَمتو َعْنُو ، فَػيَػُقوؿ : ُفبَل 

 َما هنَُِي َعْنُو . َىَذا آِخر َكبَلـ اْلَغزَاِلِّ َرضِبَُو اَّللَّ .
َها ; َوَذِلَك َكَما : وَُكّل َىَذا اْلَمْذُكور ِٓت النَِّميَمة ِإَذا ملَْ َيُكْن ِفيَها َمْصَلَحة َشْرِعيَّة فَِإْف َدَعْت َحاَجٌة ِإلَ  ُث قال النووي َها َفبَل َمْنع ِمنػْ يػْ

َماـ ، أَْو  َمْن لَُو واَِليٌَة أِبَفَّ ِإْنَسااًن يَػْفَعل َكَذا ، َوَيْسَعى دبَا ِإَذا َأْخبَػَرُه أِبَفَّ ِإْنَسااًن يُرِيد اْلَفْتك بِِو ، أَْو أِبَْىِلِو ، أَْو دبَالِِو ، أَْو َأْخبَػَر اإْلِ
 .ِفيِو َمْفَسَدة 

 قصة :
عن عمر بن عبد العزيز. أنو دخل عليو رجل، فذكر عنده وشاية ٓت رجل آخر، فقاؿ لو عمر: إف شئت حققنا ىذا األمر الذي 
تقوؿ فيو وننظر فيما نسبتو إليو، فإف كنت كاذابً، فأنت من أىل ىذه اآلية )اي أيها الذين آمنوا إف جاءكم فاسق بنبٍإ فتبينوا( وإف  

من أىل ىذه اآلية )نباز مشاء بنميم( وإف شئت عفوان عنك، فقاؿ: العفو اي أمري اؼبؤمنني، ال أعود إىل مثل  كنت صادقاً فأنت
 ذلك أبداً .

 : أخرى
 قاؿ رجل لوىب بن منبو : إف فبلان يقوؿ فيك كذا وكذا ؟ قاؿ : أما وجد الشيطاف بريداً غريؾ .

يذكرؾ بسوء ، فقاؿ لو : إف كنت صادقاً فأنت مباـ ، وإف كنت كاذابً فأنت جاء رجل إىل الشافعي فقاؿ لو : إف فبلانً ويقال : 
 فاسق ، فخجل وانصرؼ .

  : وذىب كثري من اؼبفسرين إىل أف ىذه األوصاؼ ىي أجناس مل يرد ِبا رجل بعينو ، وقالت طائفة : بل قال ابن عطية
، ويؤيد ذلك غناه ، وأنو أشهرىم ابؼباؿ والبنني ، وقاؿ  نزلت ٓت معني ، واختلف فيو ، فقاؿ بعضها : ىو الوليد بن اؼبغرية

الشعيب وغريه : ىو األخنس بن شريق ، ويؤيد ذلك أنو كانت لو ىنة ٓت حلقو كزمبة الشاة ، وأيضًا فكاف من ثقيف ملصقاً 
اىد : ىو األسود بن ٓت قريش ، وقاؿ ابن عباس ٓت كتاب الثعليب : ىو أبو جهل ، وذكر النقاش : عتبة بن ربيعة ، وقاؿ ؾب

 عبد يغوث ، وظاىر اللفظ عمـو من ىذه صفتو ، واؼبخاطبة ِبذا اؼبعَن مستمرة ابقي الزمن ، ال سيما لوالة األمور.
 . ( أي : يبنع ما عليو وما لديو من اػبري ) َمنَّاٍع لِّْلَخرْيِ 

  : وقاؿ آخروف : بل ىو على عمومو ٓت اؼباؿ قاؿ كثري من اؼبفسرين : اػبرب ىنا اؼباؿ ، فوصفو ابلشح قال ابن عطية ،
 واألفعاؿ الصاغبة ، ومن يبنع إيبانو وطاعتو  تعاىل فقد منع اػبري .
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  وقاؿ الشوكاين ) مَّنَّاٍع لّْلَخرْيِ ( أي : خبيل ابؼباؿ ال ينفقو ٓت وجهو ، وقيل : ىو الذي يبنع أىلو وعشريتو عن اإلسبلـ ، قاؿ
 منكم ٓت دين دمحم ال أنفعو بشيء أبداً . اغبسن : يقوؿ ؽبم من دخل

 : شديد اؼبنع ، واػبري : اؼباؿ ، أي شحيح ، واػبري من أظباء اؼباؿ قاؿ تعاىل ) وِإنو غُبب اػبري لشديد (  قال ابن عاشور
اٍء ، منَّاٍع ( وىو وقاؿ ) إْف تَػَرَؾ َخرْيًا ( ، وقد روعي سباثل الصيغة ٓت ىذه الصفات األربع وىي ) َحبّلٍؼ ، نَبّاٍز ، مشَّ 

 ضرب من ؿبسن اؼبوازنة.
ووبتمل اؼبراد دبنع اػبري : منعو عمن أسَلَم من ذويهم وأقارِبم ، يقوؿ الواحد منهم ؼبن أسلم من أىلو أو مواليو : من دخل منكم 

فقني ) ىم الذين يقولوف ال تنفقوا ٓت دين دمحم ال أنفعو بشيء أبداً ، وىذه شنشنة عرفوا ِبا من بعد ، قاؿ هللا تعاىل ٓت شأف اؼبنا
 على َمن عند رسوؿ هللا حىت ينفّضوا ( .

وأيضاً فِمن منِع اػبري ما كاف أىل اعباىلية يعطوف العطاء للفخر والسمعة فبل يعطوف الضعفاء وإمبا يعطوف ٓت اجملامع والقبائل قاؿ 
 تعاىل ) وال وَبُّضوف على طعاـ اؼبسكني ( .

  للناس معتد على أمواؽبم وأنفسهم وأعراضهم .أي ظامل ) ُمْعَتٍد (
 أي : كثري اإلّت والذنوب اؼبتعلقة ٓت حق هللا . ) أَثِيٍم (

 العتل : الفظ الغليظ الصحيح اعبموع اؼبنوع . ) ُعُتلٍّ (
 روب ، الذي : والعتل : القوي البنية الغليظ األعضاء اؼبصحح القاسي القلب ، البعيد الفهم ، األكوؿ الش قال ابن عطية

ىو ابلليل جيفة وابلنهار ضبار ، فكل ما عرب بو اؼبفسروف عنو من خبلؿ النقص فعن ىذه الِت ذكرت بصدر ...وىذه 
 الصفات كثرية التبلـز .

 : ) أال أنبئكم أبىل النار : كل عتل جواظ مستكرب ( رواه أضبد .  وقد قاؿ 
األوصاؼ ىو سّيئ اػبِلقة سيِّئ اؼبعاملة ، فالبعدية ىنا بعدية ٓت االرتقاء ٓت  عبلوة على ما ُعّدد لو من : أي ) بَ ْعَد َذِلَك (

 درجات التوصيف اؼبذكور ، فمفادىا مفاد الرتاخي الرتيب كقولو تعاىل ) واألرض بعد ذلك دحاىا (  على أحد الوجهني فيو .
حة ذاتو مكملة ؼبعائبو ألف العيب اؼبشاىد أجلب إىل وعلى تفسري الُعتل ابلشديد اػبِلقة والرحيب اعبوؼ يكوف وجو ذكره أف قبا

 االمشئزاز وأوغل ٓت النفرة من صاحبو . ] قالو ابن عاشور [ .
 اختلف العلماء ٓت الزنيم :زَنِيٍم ( ) 

:   ريقال ابن كثالظلـو ،  وقيل :ىو ولد الزان ،  وقيل :: الذي يعرؼ ابلشر ، وقيل : أنو الدعّي ٓت قريش وليس منهم ، فقيل 
األقواؿ ٓت ىذا كثرية وترجع إىل ما قلناه وىو أف الزنيم ىو اؼبشهور ابلشر الذي يعرؼ بو من بني الناس وغالباً ما يكوف دعياً ولد 

 زان ، فإنو ٓت الغالب يتسلط الشيطاف عليو ما ال يتسلط على غريه .
 ىذه اآلايت قيل نزلت ٓت الوليد بن اؼبغرية ، وقيل غري ذلك .

 غباكم ٓت اؼبستدرؾ والبيهقي ٓت دالئل النبوة بسند صحيح عن ابن عباس أف ىذه اآلايت نزلت ٓت الوليد بن اؼبغرية .أخرج ا
أي : ألف كاف ذا ماؿ وبنني قاؿ ٓت القرآف ما قاؿ ، وزعم أنو أساطري األولني ، وكاف ينبغي أف يقابل  ) َأن َكاَن َذا َماٍل َوبَِننَي (

 حود والتكذيب .النعمة ابلشكر ال ابعب
 . وىكذا اؼباؿ غالباً وبمل صاحبو على األشر والبطر 

نَساَف لََيْطَغى . أَف رَّآُه اْستَػْغََن ( .  كما قاؿ تعاىل )َكبلَّ ِإفَّ اإْلِ

نَساِف أَْعَرَض َوََنى جِبَانِِبِو ( .  وقاؿ تعاىل )َوِإَذا أَنْػَعْمَنا َعَلى اإْلِ
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 نَػْعَماء بَػْعَد َضرَّاء َمسَّْتُو لَيَػُقوَلنَّ َذَىَب السَّيَِّئاُت َعينِّ ِإنَُّو َلَفرٌِح َفُخوٌر ( . وقاؿ تعاىل )َولَِئْن أََذقْػَناهُ 
َلى َعَلْيِو آًَّيتُ َنا قَاَل َأَساِطرُي اّْلَوَِّلنَي ( أي : إذا قرئت آايت القرآف على ذلك الفاجر قاؿ مستهزائً ساخراً: إهنا خرافات  ) ِإَذا تُ ت ْ

 اؼبتقدمني اختلقها دمحم . قاؿ تعاىل رداً عليو :وأابطيل 
 اػبرطـو األنف ، وإمبا ذكر ىذا اللفظ على سبيل االستخفاؼ بو . ) َسَنِسُمُو َعَلى اخْلُْرُطوِم ( 

 وقد اختلف ٓت ىذه السمة : 
 راطيم .: سيبني أمره بياانً واضحاً حىت يعرفوه وال ىبفى عليهم كما ال ىبفى عليهم السمة على اػب فقيل
 : يقاتل يـو بدر فيخطم ابلسيف ٓت القتاؿ . وقيل
 : سنسمو ظبة أىل النار يعين تسود وجهو يـو القيامة وعرب عن الوجو ابػبرطـو . وقيل

 وقد رجح ابن جرير وابن كثري أنو ال مانع من اجتماع اعبميع عليو ٓت الدنيا واآلخرة .
 َلى اػبرطـو ( أصل اػبرطـو : أنف السبع ّت استعري لئلنساف استخفافاً بو ، وتقبيحاً قولو تعاىل ) َسَنِسُمُو عَ  قال يف التسهيل

 لو واؼبعَن قبعل لو ظبة . وىي العبلمة على اػبرطـو ، واختلف ٓت ىذه السمة :
 قيل : ىي الضربة ابلسيف يـو بدر .

 وقيل : عبلمة من انر ذبعل على أنفو ٓت جهنم .  
 )التسهيل(  ِبا .  فو يـو القيامة ليعرؼوقيل : عبلمة ذبعل على أن

 الفوائد :
o . ربرمي الكذب 
o . عدـ طاعة الكذاب 
o . أف الكفار يتمنوف ارتداد اؼبسلمني عن دينهم أو يتنازلوف عن شيء منو 

 تُّْم ( .      كما قاؿ تعاىل )َودُّوا َلْو َتْكُفُروَف َكَما َكَفُروا فَػَتُكونُوَف َسَواًء ( . وقاؿ تعاىل )َودُّوا َما َعنِ 
 َعِظيماً ( .وقاؿ تعاىل )َوَودُّوا َلْو َتْكُفُروَف ( . وقاؿ تعاىل ) َويُرِيُد الَِّذيَن يَػتَِّبُعوَف الشََّهَواِت َأْف سَبِيُلوا َمْيبًل 

 َحَسداً ِمْن ِعْنِد أَنْػُفِسِهْم .... ( . وقاؿ تعاىل )َودَّ َكِثرٌي ِمْن أَْىِل اْلِكَتاِب َلْو يَػُردُّوَنُكْم ِمْن بَػْعِد ِإيبَاِنُكْم ُكفَّاراً 
o . التحذير من كثرة اغبلف ، ألف ذلك استهانة اب 
o . التحذير من الغيبة وىي ؿبرمة ابلكتاب والسنة واإلصباع 
o  ربرمي النميمة وىي نقل الكبلـ بني الناس على وجو اإلفساد 
o : على اؼبسلم أف وبذر من ىذه الصفات السيئة 

 الشهرة ابلشر . -اعبفاء  -الغلظة  -ارتكاب ارمات  -االعتداء على الناس  -منع اػبري الواجب  - النميمة -الغيبة  -كثرة اغبلف 
 . ) التحذير من كثرة اؼباؿ والولد فإهنما سبب الطغياف قاؿ تعاىل ) إف اإلنساف ليطغى أف رآه استغَن 
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َها ُمْصِبِحنَي )) ِإَنَّ بَ َلْوََنُىْم َكَما بَ َلْوََن َأْصحَ  ن ٛٔ( َوَل َيْستَ ثْ ُنوَن )ٚٔاَب اجْلَنَِّة ِإْذ َأْقَسُموا لََيْصرُِمن َّ َها طَاِئٌف مِّ ( َفطَاَف َعَلي ْ
ُُْدوا َعَلى َحْرِثُكْم ِإن ُكنُتْم صَ ٕٔ( فَ تَ َناَدوا ُمْصِبِحنَي )ٕٓ( فََأْصَبَحْت َكالصَِّرمِي )ٜٔرَّبَِّك َوُىْم ََنئُِموَن ) ( ٕٕارِِمنَي )( َأِن ا

ْسِكنٌي )ٖٕفَانَطَلُقوا َوُىْم يَ َتَخافَ ُتوَن ) َها اْليَ ْوَم َعَلْيُكم مِّ ََُدْوا َعَلى َحْرٍد قَاِدرِيَن )ٕٗ( َأن لَّ َيْدُخَلن َّ ا رََأْوَىا ٕ٘( َو ( فَ َلمَّ
( قَاُلوا ُسْبَحاَن رَبَِّنا ِإَنَّ ُكنَّا َٕٛلَْ َأُقل لَُّكْم َلْوَل ُتَسبُِّحوَن )( قَاَل َأْوَسُطُهْم أَ ٕٚ( َبْل ََنُْن ََمُْروُموَن )ٕٙقَاُلوا ِإَنَّ َلَضالُّوَن )

نَي )ٖٓ( فََأقْ َبَل بَ ْعُضُهْم َعَلى بَ ْعٍض يَ َتاَلَوُموَن )ٜٕظَاِلِمنَي ) ُِ َها ٖٔ( قَاُلوا ًَّي َويْ َلَنا ِإَنَّ ُكنَّا طَا ن ْ ( َعَسى رَب َُّنا َأن يُ ْبِدلََنا َخرْيًا مِّ
ُبوَن )إِ  ُِ  ( َكَذِلَك اْلَعَذاُب َوَلَعَذاُب اآْلِخَرِة َأْكبَ ُر َلْو َكانُوا يَ ْعَلُموَن ( .َٕٖنَّ ِإىَل رَبَِّنا رَا

 [ . ٖٖ – ٚٔ] القلم : 
----------- 

فار قريش فيما أىدى إليهم من الرضبة ( قاؿ ابن كثري : ىذا مثل ضربو هللا تعاىل لك) ِإَنَّ بَ َلْوََنُىْم َكَما بَ َلْوََن َأْصَحاَب اجْلَنَِّة  
 إليهم فقابلوه ابلتكذيب والرد وااربة .  العظيمة وأعطاىم من النعم اعبسيمة ، وىو بعثو دمحم 

كاف لرجل مسلم بستاف فيو أنواع النخيل والزروع والثمار ، وكاف إذا حاف وقت اغبصاد دعا الفقراء فأعطاىم   قال املفسرون :
منو ، وأكرمهم غاية اإلكراـ ، فلما مات األب ورثػو أبناؤه الثبلثة فقالوا : عيالنا كثري واؼباؿ قليل وال يبكننا أف نعطي نصيبهم وافراً 

 اؼبساكني كما يفعل أبوان ، فتشاوروا فيما بينهم وعزموا على أال يعطوا أحداً من الفقراء شيئاً وأف هبنوىا وقت الصباح خْفَية .
، واالبتبلء : االختبار واالمتحاف بَػَلْواَنُىْم ( تكلم عز وجل عن نفسو بضمري العظمة ألنو العظيم سبحانو وتعاىل ، قولو تعاىل ) ِإانَّ 

َنا تُػْرَجُعوَف ( . َنًة َوإِلَيػْ ُلوُكم اِبلشَّرِّ َواػبَْرْيِ ِفتػْ  ويكوف ابػبري والشر كما قاؿ تعاىل )َونَػبػْ
: ي البستاف جنة ، ألنو هُبن ، أي: أصحاب البستاف ، وظبي: كما امتحنا أصحاب اعبنة ، أي( أ) َكَما بَ َلْوََن َأْصَحاَب اجْلَنَِّة 

تَػنْيِ ِمْن أَْعَناٍب يسرت من بداخلو أبشجاره اؼبلتفة الكثرية وشباره كما قاؿ تعاىل )َواْضِرْب ؽَبُم مََّثبًل رَُّجَلنْيِ َجَعْلَنا أِلََحِدنِبَا َجنػَّ 
نَػُهَما َزْرعاً . ِكْلَتا اعْبَنػَّتَػنْيِ آَتْت أُُكَلَها َوملَْ َتْظِلْم ِمْنُو َشْيئاً َوَفجَّْراَن ِخبَل َوَحَفْفَنانُبَا بِنَ   ؽَبَُما نَػَهراً ( .ْخٍل َوَجَعْلَنا بَػيػْ

ما امتحناىم ودبا أوجبنا عليهم من التكاليف ليثابوا عليها ك أي امتحناىم فيما أنعمنا عليهم من اػبري من بعثة دمحم  واملعىن :
 دبا أغدقنا عليهم من النعم ودبا أمددانىم بو من األمواؿ واألوالد واإلمهاؿ استدراجاً ؽبم .

 : َبطروا ; فلما َبِطُروا وعاَدْوا دمحمًا  قال القرطيب ابتليناىم ابعبوع والَقْحط كما بلوان  واؼبعَن أعطيناىم أموااًل ليشكروا ال لَيػْ
 ندىم.أىل اعبنة اؼبعروؼ خربىا ع

 وأصحاب اعبنة كما سبق ىم نفر من بين إسرائيل امتحنهم هللا عز وجل أبف ملكهم ىذه اعبنة الِت ورثوىا عن والدىم .
 ووجو تشبيو قريش أبصحاب اعبنة; أف هللا أنعم على قريش ببعث دمحم  قال يف التسهيل :  كما أنعم على أصحاب ،

فعل أولئك ، فعاقبهم هللا كما عاقبهم ، وقيل : شبَّو قريشاً ؼبا أصاِبم اعبوع بشدة  اعبنة ابعبنة ، فكفر ىؤالء ِبذه النعمة كما
 أبصحاب اعبنة ؼبا ىلكت جنتهم . القحط ، حني دعا عليهم رسوؿ هللا 

 : فالبلوى اؼبذكورة ىنا بلوى ابػبري ، فإف هللا أمّد أىل مكة بنعمة األمن ، ونعمة الرزؽ ، وجعل الرزؽ قال ابن عاشور 
أيتيهم من كل جهة ، ويسر ؽبم سبل التجارة ٓت اآلفاؽ بنعمة اإِليبلؼ برحلة الشتاء ورحلة الصيف ، فلما أكمل ؽبم النعمة 
إبرساؿ رسوؿ منهم ليكمل ؽبم صبلح أحواؽبم ويهديهم إىل ما فيو النعيم الدائم فدعاىم وذكرىم بنعم هللا أعرضوا وَطغوا ومل 

 السالفة وال ٓت النعمة الكاملة الِت أكَمَلْت ؽبم النعم.يتوجهوا إىل النظر ٓت النعم 
 ووجو اؼبشاِبة بني حاؽبم وحاؿ أصحاب اعبّنة اؼبذكورة ىنا ىو اإِلعراض عن طلب مرضاة هللا وعن شكر نعمتو.

 وىذا التمثيل تعريض ابلتهديد أبف يلحقهم ما غبق أصحاب اعبنة من البؤس بعد النعيم .
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َها ُمْصِبِحنيَ ) ِإْذ َأْقَسُموا لَيَ  ( أي : حني حلفوا فيما بينهم ليجزف شبرىا ٓت الصباح الباكر قبل أف يعلم اؼبساكني حىت ال  ْصرُِمن َّ
 يعطوىم شيئاً .

 قولو تعاىل )لََيْصرُِمنػََّها ( الصـر : اعبذاذ والقطع .
 ال يستثنوف حق اؼبساكني . وقيل :  أي ال يقولوا إف شاء هللا ، وىذا قوؿ األكثر . قيل :( َوَل َيْستَ ثْ ُنوَن  ) 
 : واختلفوا ٓت قولو ) َواَل َيْستَػثْػُنوَف ( فاألكثروف أهنم إمبا مل يستثنوا دبشيئة هللا تعاىل ألهنم كانوا كالواثقني أبهنم  قال الرازي

صبلة ذلك القدر  : بل اؼبراد أهنم يصرموف كل ذلك وال يستثنوف للمساكني من وقال آخرونيتمكنوف من ذلك ال ؿبالة ، 
 الذي كاف يدفعو أبوىم إىل اؼبساكني.

 َواَل َيْستَػثْػُنوَف ( ٓت معناه ثبلثة أقواؿ :  قال يف التسهيل ( 
 :مل يقولوا إف شاء هللا حني حلفوا ليصرمنها . أحدىا 
 : ال يستثنوف شيئاً من شبرىا إال أخذوه ألنفسهم . واآلخر 
 )التسهيل(عنو .     ينتهوف عنو ال يرجعوف: ال يتوقفوف ٓت رأيهم وال  والثالث 
ن رَّبَِّك َوُىْم ََنئُِمونَ ) َها طَاِئٌف مِّ  ( أي : أصابتها آفة ظباوية .َفطَاَف َعَلي ْ

 أي : عذاب من ربك ، والطائف ال يكوف إال ليبلً أي طرقها طارؽ من عذاب هللا . قولو تعاىل ) طائف من ربك (
  : الطائف لظهور أنو من جنس ما يصيب اعبنات من اؽببلؾ ، وال يتعلق غرض بتعيني نوعو ومل يعني جنس قال ابن عاشور

 ألف العربة ٓت اغباصل بو .
 واؼبصائب والبليات والرزااي أكثر ما تصيب الناس وىم على غرة غافلوف .

 ُموَف . أََو أَِمَن أَْىُل اْلُقَرى َأف أَيْتِيَػُهْم أَبُْسَنا ُضًحى َوُىْم يَػْلَعُبوَف ( .قاؿ تعاىل )أَفََأِمَن أَْىُل اْلُقَرى َأف أَيْتِيَػُهْم أَبُْسَنا بَػَيااتً َوُىْم ََنئِ 
ُىْم ٓت  َحْيُث اَل َيْشُعُروَف . أَْو أَيُْخذَ وقاؿ تعاىل )أَفََأِمَن الَِّذيَن َمَكُروْا السَّيَِّئاِت أَف ىَبِْسَف اَّلّلُ ِِبُِم اأَلْرَض أَْو أَيْتِيَػُهُم اْلَعَذاُب ِمنْ 

 تَػَقلُِّبِهْم َفَما ُىم دبُْعِجزِيَن . أَْو أَيُْخَذُىْم َعَلى زَبَوٍُّؼ فَِإفَّ رَبَُّكْم َلرُؤوٌؼ رَِّحيٌم( .
 ( أي : قأصبحت كالليل األسود اؼبظلم من شدة االحرتاؽ . فََأْصَبَحْت َكالصَِّرميِ )
 : قة ألف عزمهم على اؼبنع وتقاظبهم عليو حقق أهنم مانعوف وُعجل العقاب ؽبم قبل التلبس دبنع الصد قال ابن عاشور

 . صدقاهتم فكانوا مانعني
 ( أي ؼبا كاف وقت الصباح اندى بعضهم بعضاً ليذىبوا إىل اعبذاذ أي : القطع .فَ تَ َناَدوا ُمْصِبِحنَي  )

ُُْدوا َعَلى َحْرِثُكْم ِإن ُكنُتْم َصارِِمنيَ   اركم وزروعكم إف كنتم صارمني : أي حاصدين للثمار .( أي اذىبوا مبكرين إىل شب ) َأِن ا
واغبرث : شق األرض حبديدة وكبوىا ليوضع فيها الزرع أو الشجر وليزاؿ منها العشب ، ويطلق اغبرث على اعبنة ألهنم يتعاىدوهنا 

 ابغبرث إِلصبلح شجرىا ، وىو اؼبراد ىنا . ] قالو ابن عاشور [ .
( أي : فانطلقوا كبو البستاف يتشاوروف ٓت صوت خافت حىت ال يفطن ؽبم فقراء البلد ومساكينها  فَ ُتونَ فَانَطَلُقوا َوُىْم يَ َتَخا) 

 وأصبعوا على :
ْسِكنيٌ )  َها اْليَ ْوَم َعَلْيُكم مِّ  ( أي : ال يدخلوا ٓت ىذا اليـو أحداً من الفقراء إىل البستاف وال سبكنوه من الدخوؿ . َأن لَّ َيْدُخَلن َّ
َُدَ )   أي : ساروا غدوة إىل حرثهم قبل انتشار الناس حىت ال يراىم أحد .ْوا ( َو

 أي : انطلقوا على حرد .  ) َعَلى َحْرٍد قَاِدرِيَن  ( 
 وقد اختلف ٓت معَن حرد :
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 على أمر ؾبمع قد أسسوه بينهم ، وقيل : على غضب . وقيل :على حد ،  وقيل :على قدرة ،  فقيل :
 ألقواؿ ابلصواب قوؿ من قاؿ معناه : غدوا على أمر قد قصدوه واعتدوه واستسروه بينهم قادرين عليو .وأوىل ا قال ابن جرير :

 قولو تعاىل ) قادرين ( أي : جازمني بقدرهتم على ذلك حسب زعمهم واعتقادىم .
ا رََأْوَىا قَاُلوا ِإَنَّ َلَضالُّونَ  ) اغبالة الِت قاؿ هللا عز وجل قد استحالت عن  ( أي فلما وصلوا إليها وأشرفوا عليها وىي على فَ َلمَّ

 تلك النضارة والزىرة وكثرة الثمار إىل أف صارت سوداء مدؽبمة ال ينتفع ِبا فاعتقدوا أهنم قد أخطئوا الطريق وؽبذا قالوا :
 فقالوا :( أي قد سػلكنا إليها غري الطػريق فتهنا عنها ّت رجعوا عما كانوا فيو وتيقنوا أهنا ىي  إَن لضالون)  
 أي : بل ىي ىذه ولكن كبن ال حظ لنا وال نصيب .َبْل ََنُْن ََمُْروُموَن ( )
 فيو وجوه :  ) فَػَلمَّا رَأَْوَىا قَاُلوا ِإانَّ َلَضالُّوَف َبْل كَبُْن ؿَبُْروُموَف (  قال الرازي 

َلَضالُّوَف( ّت ؼبا َتملوا وعرفوا أهنا ىي قالوا ) َبْل كَبُْن  أهنم ؼبا رأوا جنتهم ؿبرتقة ظنوا أهنم قد ضلوا الطريق فقالوا ) ِإانَّ  أحدىا :
 ؿَبُْروُموَف ( حرمنا خريىا بشـؤ عزمنا على البخل ومنع الفقراء .

وبتمل أهنم ؼبا رأوا جنتهم ؿبرتقة قالوا : إان لضالوف حيث كنا عازمني على منع الفقراء ، وحيث كنا نعتقد كوننا قادرين  واثنيها :
 نتفاع ِبا ، بل األمر انقلب علينا فصران كبن ارومني .على اال

 ( قولو تعاىل )  أي : استفاقوا من غفلتهم ورجعوا على أنفسهم ابلبلئَمة على بطرىم وإنباؿ شكر النعمة َبْل كَبُْن ؿَبُْروُموَف
 سيئات لعلهم يرجعوف ( .الِت سيقت إليهم ، وعلموا أهنم ُأخذوا بسبب ذلك ، قاؿ تعاىل ) وبلوانىم ابغبسنات وال

 بل كبن ؿبروموف ( إضراب لبلنتقاؿ إىل ما ىو أىم ابلنظر غباؿ تبييتهم إذ بَيتوا حرماف اؼبساكني من  قال ابن عاشور (
فضوؿ شبرهتم فكانوا ىم ارومني من صبيع الثمار ، فاغبرماف األعظم قد اختص ِبم إذ ليس حرماف اؼبساكني بشيء ٓت 

: أف يكوف الضبلؿ حقيقياً ، أي ضبلؿ طريق اعبنة ، أي قالوا : إان أخطأان الطريق ٓت السري إىل  وحيتملجانب حرماهنم. ، 
 جنتنا ألهنم تونبوا أهنم شاىدوا جنة أخرى غري جنتهم الِت عهدوىا ، قالوا ذلك ربرياً ٓت أمرىم.

 . أي : أعدؽبم وأفضلهم وخريىم قَاَل َأْوَسُطُهْم ()
 الوسط : يطلق على األْخرَي األفضِل ، قاؿ تعاىل ) وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا ( ، وقاؿ تعاىل ) : و  قال ابن عاشور

 ماِلك.َحاِفُظوْا َعَلى الصََّلَواِت والصَّبلَِة اْلُوْسَطى َوُقوُموْا َّلِلِّ قَانِِتنَي ( ويقاؿ ىو من ِسَطة قومو ، وأعطين من ِسَطة 
اؼبراد تستثنوف: وىو قوؿ إف شاء هللا عند قوؽبم ليصرمنها  : قيل: ( أي : ىبل ) تسبحوف ( ُكْم َلْوَل ُتَسبُِّحوَن ) َأَلَْ َأُقل لَّ 

 مصبحني، وإمبا قيل : لبلستثناء تسبيحاً ، ألف التسبيح ٓت اللغة تنزيو هللا عن كل سوء ، واالستثناء تعظيم هللا .
وتشكرونو على ما أعطاكم وأنعم بو عليكم ، أبداء حق هللا تعاىل فيو ، ومنو حق  لوال تسبحوف أي ىبل تسبحوف هللا وقيل :

لَِئن َكَفْرُُتْ ِإفَّ اؼبساكني ، ألف النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت كما قاؿ تعاىل )َوِإْذ ََتَذََّف رَبُُّكْم لَِئن َشَكْرُُتْ أَلزِيَدنَُّكْم وَ 
 َعَذايب َلَشِديٌد ( .

 بلثة أقواؿ :ٓت اآلية ث 
 ) لوال تسبحوف ( تقولوف سبحاف هللا . اّلول :

 ورجحو ابن جزي ، والنسفي .
 : التسبيح ىنا االستثناء ، وىو أف يقوؿ : إف شاء هللا .الثاين 

 قالو الزجاج ، والشوكاين .
 : ىو عبارة عن طاعة هللا وتعظيمو والعمل بطاعتو . الثالث
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 وبو قاؿ البغوي ، وابن عاشور .
( نزىوا هللا أف يكوف ظاؼباً فيما صنع ، وأقروا على أنفسهم ابلظلم فقالوا إان كنا ظاؼبني : دبنعنا قَاُلوا ُسْبَحاَن رَبَِّنا ِإَنَّ ُكنَّا ظَاِلِمنَي )

 اؼبساكني من حقهم .
روا عليو من منع اؼبساكني من حق اعبذاذ ّت ( أي : يلـو بعضهم بعضًا على ما كانوا أص فََأقْ َبَل بَ ْعُضُهْم َعَلى بَ ْعٍض يَ َتاَلَوُمونَ )

 اندْوا على أنفسهم ابلويل :
نيَ  ) ُِ  ( أي اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزان اغبد حىت أصابنا ما أصابنا . قَاُلوا ًَّي َويْ َلَنا ِإَنَّ ُكنَّا طَا
 اب .قاؿ ابن عاشور : واللـو : إنكار متوسط على فعل أو قوٍؿ وىو دوف التوبيخ وفوؽ العت 
َها (  ) ن ْ  أي : لعل هللا أف يعطينا أفضل منها بسبب توبتنا واعرتافنا خبطيئتنا .َعَسى رَب َُّنا َأن يُ ْبِدلََنا َخرْيًا مِّ
 وبتمل أهنم طلبوا البدؿ ٓت الدنيا ، أو ٓت اآلخرة . واألوؿ أرجح ألنو ُروي عن ابن مسعود أف هللا أبدؽبم  قال ابن جزي :

 ا عنقوداً .جنة وبمل البغل منه
 وىذا القوؿ : اختاره الطربي ، وابن عطية ، والقرطيب ، والشوكاين .

َها ( أي : يعوضنا ربنا ٓت اآلخرة . نػْ  وقيل : ) َعَسى رَبػَُّنا َأف يُػْبِدلََنا َخرْياً مِّ
ُبونَ  ُِ  ( أي : راجعوف لعفوه طالبوف إلحسانو وفضلو . ) ِإَنَّ ِإىَل رَبَِّنا رَا

أي : ىكذا عذاب من خالف أمر هللا وخبل دبا آاته هللا وأنعم بو عليو ، ومنع حق اؼبسكني والفقري وبدؿ  َذاُب (َكَذِلَك اْلعَ )
 نعمة هللا كفراً .

 من عذاب الدنيا ، مهما كاف عذاب الدنيا شديداً .) َوَلَعَذاُب اآْلِخَرِة َأْكبَ ُر ( 
 اآلخرة أشق وأشد وأعظم من عذاب الدنيا . قاؿ ابن كثري : أي ىذه عقوبة الدنيا كما ظبعتم وعذاب

 كما قاؿ تعاىل )َولَُنِذيَقنػَُّهْم ِمَن اْلَعَذاِب اأْلَْدََن ُدوَف اْلَعَذاِب اأْلَْكرَبِ َلَعلَُّهْم يَػْرِجُعوَف ( .
نْػَيا َوَلَعَذاُب اآْلِخَرِة َأْكبػَ   ُر َلْو َكانُوا يَػْعَلُموَف ( .وقاؿ تعاىل )فََأَذاقَػُهُم اَّللَُّ اػْبِْزَي ٓت اغْبََياِة الدُّ

 وقاؿ تعاىل )َوَلَعَذاُب اآْلِخَرِة َأَشدُّ َوأَبْػَقى ( .
نْػَيا َوَلَعَذاُب اآلِخَرِة َأَشقُّ ( .  وقاؿ تعاىل )ؽبَُّْم َعَذاٌب ٓت اغْبََياِة الدُّ

فيعملوف على اتقائو واػببلص منو ولكنهم بذلك ( علمًا ينفعهم أف عذاب اآلخرة أشد من عذاب الدنيا ، ) َلْو َكانُوا يَ ْعَلُموَن 
 جهاؿ ال يعلموف .

 الفوائد :
o . أف االبتبلء يكوف ابلسراء كما يكوف ابلضراء 

َنًة ( . ُلوُكم اِبلشَّرِّ َواػبَْرْيِ ِفتػْ  قاؿ تعاىل ) َونَػبػْ
o : استحباب ذكر قصص اؼباضني ؼبا ٓت ذلك من اغبكم 

 العربة واالتعاظ . أوًل :
ُْوِل األَْلَباِب ( . قاؿ تعاىل َرٌة ألِّ  )َلَقْد َكاَف ِٓت َقَصِصِهْم ِعبػْ

 التحذير من فعل كفعلهم . اثنياً :
 أف هللا قادر على كل شيء  اثلثاً :

 معرفة أثر جحود نعمة هللا علينا . رابعاً :
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 : فضل شكر النعمة . خامساً 
o ئة .أف هللا يثيب على النوااي اغبسنة ويعاقب على النوااي السي 

 ٓت ىذه اآلية دليل على أف العـز فبا يؤاخذ بو اإلنساف ; ألهنم عزموا على أف يفعلوا فعوقبوا قبل فعلهم.قاؿ القرطيب : 
 فَعِلَم َما ِٓت قُػُلوِِبِْم فَأَنَزَؿ السَِّكيَنَة َعَلْيِهْم َوَأاَثبَػُهْم فَػْتحاً َقرِيباً ... ( . (قاؿ تعاىل 

َن اأَلْسَرى ِإف يَػْعَلِم اَّلّلُ ٓت قُػُلوِبُكْم َخرْيًا يُػْؤِتُكْم َخرْيًا فبَِّّاوقاؿ سبحانو ) اَي أَيػُّهَ  ُأِخَذ ِمنُكْم َويَػْغِفْر َلُكْم  ا النَّيبُّ ُقل لَِّمن ٓت أَْيِديُكم مِّ
 َواَّلّلُ َغُفوٌر رَِّحيٌم ( .

ال كانوا معكم ،  وٓت رواية : إال شركوكم ٓت األجر ، حبسهم ) إف ابؼبدينة رجااًل ما سرُت مسرياً وال قطعتم وادايً إ وقاؿ النيب 
 العدو ( متفق عليو .

o فإذا صرفو إىل الكفر دمر هللا عليو بدليل أف أصحاب اعبنة ؼبا أتوا ِبذا طي اؼباؿ لبلبتبلء ليشكر أـ يكفرأف هللا يع ،
الرسوؿ وأصر على الكفر  من عاندالقدر اليسري من اؼبعصية دمر هللا عليهم جنتهم فكيف يكوف اغباؿ ٓت حق 

أف أصحاب اعبنة خرجوا لينتفعوا ابعبنة ويبنعوا الفقراء عنها فقلب هللا عليهم القضية فكذا أىل مكة  والثاين :، واؼبعصية
 ؼبا خرجوا إىل بدر حلفوا على أف يقتلوا دمحماً وأصحابو ، وإذا رجعوا إىل مكة طافوا ابلكعبة وشربوا اػبمور ، فأخلف هللا

 ظنهم فقتلوا وأسروا كأىل ىذه اعبنة.
o . أف اؼبعاصي سبب للعقاب الدنيوي 

 كما قاؿ تعاىل )َفُكبّلً َأَخْذاَن ِبَذنِبِو ( .
 ُنواْ َكَذِلَك قَبْزِي اْلَقْوـَ اْلُمْجرِِمنَي(.وْا لِيُػْؤمِ وقاؿ تعاىل )َوَلَقْد أَْىَلْكَنا اْلُقُروَف ِمن قَػْبِلُكْم َلمَّا ظََلُموْا َوَجاءتْػُهْم ُرُسُلُهم اِبْلبَػيَِّناِت َوَما َكانُ 

 وقاؿ تعاىل )َوَما َأَصاَبُكم مِّن مُِّصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويَػْعُفو َعن َكِثرٍي ( .
 وقاؿ تعاىل )فََأْىَلْكَناُىم ِبُذنُوِِبِْم ( .

ُهْم قُػوًَّة َوآاَثرًا ٓت اأْلَْرِض وقاؿ تعاىل ) أََو ملَْ َيِسريُوا ٓت اأْلَْرِض فَػَينظُُروا   َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة الَِّذيَن َكانُوا ِمن قَػْبِلِهْم َكانُوا ُىْم َأَشدَّ ِمنػْ
َن اَّللَِّ ِمن َواٍؽ ( .  فََأَخَذُىُم اَّللَُّ ِبُذنُوِِبِْم َوَما َكاَف ؽَبُم مِّ

وِع ًة مُّْطَمِئنًَّة أَيْتِيَها رِْزقُػَها َرَغدًا مِّن ُكلِّ َمَكاٍف َفَكَفَرْت أِبَنْػُعِم اَّللِّ فََأَذاقَػَها اَّلّلُ لَِباَس اعبُْ وقاؿ تعاىل )َوَضَرَب اَّلّلُ َمَثبًل قَػْريًَة َكاَنْت آِمنَ 
 َواػْبَْوِؼ دبَا َكانُوْا َيْصنَػُعوَف ( .

َومِشَاٍؿ ُكُلوا ِمن ّرِْزِؽ رَبُِّكْم َواْشُكُروا لَُو بَػْلَدٌة طَيَِّبٌة َوَربّّ َغُفوٌر . وقاؿ تعاىل )َلَقْد َكاَف ِلَسَبٍإ ِٓت َمْسَكِنِهْم آيٌَة َجنػََّتاِف َعن يبَِنٍي 
ْلَناُىم جِبَنػَّتَػْيِهْم َجنػَّتَػنْيِ َذَواَتى ُأُكٍل طَبٍْط َوأَ   ْثٍل َوَشْيٍء مِّن ِسْدٍر قَِليٍل ( .فََأْعَرُضوا فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعرِـِ َوبَدَّ

o . ذـ البخل 
o . االعرتاؼ ابلذنب وتعجيل التوبة 
o   البخل من صفات اإلنساف كما قاؿ تعاىل ) وكاف اإلنساف قتورًا ( أي : خبيبًل منوعًا ، والفبلح ٓت الوقاية من البخل

 كما قاؿ تعاىل )َوَمن يُوَؽ ُشحَّ نَػْفِسِو فَُأْولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَف ( .
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( َأْم َلُكْم  ٖٙ( َما َلُكْم َكْيَف َُتُْكُموَن )ٖ٘( َأفَ َنْجَعُل اْلُمْسِلِمنَي َكاْلُمْجرِِمنَي )ٖٗ ِعنَد َرّبِِّْم َجنَّاِت النَِّعيِم )) ِإنَّ ِلْلُمتَِّقنيَ 
ُروَن )ِٖٚكَتاٌب ِفيِو َتْدُرُسوَن ) َنا َِبِلَغةٌ ٖٛ( ِإنَّ َلُكْم ِفيِو َلَما خَتَي َّ ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة ِإنَّ َلُكْم َلَما َُتُْكُموَن  ( َأْم َلُكْم َأمْيَاٌن َعَلي ْ

 ( َأْم هَلُْم ُشرََكاء فَ ْلَيْأُتوا ِبُشرََكائِِهْم ِإن َكانُوا َصاِدِقنَي (ٓٗ( َسْلُهم أَي ُُّهم ِبَذِلَك زَِعيٌم )ٜٖ)
 [ . ٔٗ – ٖٗ] القلم : 

-------------- 
( ؼبا ذكر تعاىل حاؿ أىل اعبنة الدنيوية وما أصاِبم فيها من النقمة حني عصوا هللا  نَّاِت النَِّعيِم ) ِإنَّ ِلْلُمتَِّقنَي ِعنَد َرّبِِّْم جَ  

هللا بفعل أوامره واجتناب الذين اتقوا –النَِّعيِم( أي : أف للمتقني  وخالفوا أمره ، بنّي ما للمتقني فقاؿ )ِإفَّ لِْلُمتَِّقنَي ِعنَد َرِبِِّْم َجنَّاتِ 
  اآلخرة حدائق وبساتني ليس فيها إال النعيم اػبالص الذي ال يشوبو كدر وال ىم وال غم كما ىو حاؿ الدنيا .ٓت -نواىيو

ْن ِغلٍّ ذَبْرِي ِمن رَبِْتِهُم األَنْػَهاُر ... ( .  وقاؿ تعاىل )َونَػَزْعَنا َما ٓت ُصُدورِِىم مِّ
َها دبُْخَرِجنَي ( .وقاؿ تعاىل ) الَ يَبَسُُّهْم ِفيَها َنَصٌب َوَما ُىم مِّ   نػْ

نْػَيا ِمْن أَْىِل النَّاِر يَػْوـَ اْلِقَياَمِة فَػُيْصَبُغ ٓت  وَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَؿ : قَاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ  َغًة ُّتَّ يُػَقاُؿ اَي  ) يُػْؤَتى أِبَنْػَعِم أَْىِل الدُّ النَّاِر َصبػْ
ـَ َىْل رَأَْيَت َخرْياً َقطُّ َىلْ  نْػَيا ِمْن أَْىِل اعْبَنَِّة فَػُيْصَبُغ  َمرَّ ِبَك نَِعيٌم َقطُّ فَػيَػُقوُؿ اَل َواَّللَِّ اَي َربِّ . َويُػْؤَتى أبََِشدِّ النَّاِس بُػْؤساً ِٓت  اْبَن آَد الدُّ

َغًة ٓت  ـَ َىْل رَأَْيَت بُػْؤساً َقطُّ َىْل َمرَّ ِبَك ِشدٌَّة  َصبػْ بُػُؤٌس َقطُّ َواَل رَأَْيُت  َقطُّ فَػيَػُقوُؿ اَل َواَّللَِّ اَي َربِّ َما َمرَّ يب اعْبَنَِّة فَػيُػَقاُؿ َلُو اَي اْبَن آَد
 ِشدًَّة َقطُّ( رواه مسلم .
َوِإفَّ َلُكْم َأْف رَبْيَػْوا َفبلَ  يُػَناِدى ُمَناٍد ِإفَّ َلُكْم َأْف َتِصحُّوا َفبَل َتْسَقُموا أَبَداً » قَاَؿ   َوَأِِب ُىَريْػَرَة َعِن النَّيبِّ  يِّ وَعْن َأِِب َسِعيٍد اػْبُْدرِ 

َتِئُسوا أَ  َعُموا َفبَل تَػبػْ َفَذِلَك قَػْولُُو َعزَّ َوَجلَّ ) َونُوُدوا َأْف تِْلُكُم اعْبَنَُّة « بَداً سَبُوُتوا أَبَداً َوِإفَّ َلُكْم َأْف َتِشبُّوا َفبَل تَػْهَرُموا أَبَداً َوِإفَّ َلُكْم َأْف تَػنػْ
ُتْم تَػْعَمُلوَف ( متفق عليو .أُورِثْػُتُموَىا دبَِ   ا ُكنػْ

َلى ثَِيابُُو َواَل يَػْفََن َشَبابُُو ( رواه مسلم .  وَعْن َأِِب ُىَريْػَرَة َعِن النَّيبِّ  َعُم اَل يَػْبَأُس اَل تَػبػْ  قَاَؿ ) َمْن يَْدُخُل اعْبَنََّة يَػنػْ
 ، وال أذف ظبعت ، وال خطر على قلب بشر ( . : ) قاؿ تعاىل : أعددت لعبادي الصاغبني : ماال عني رأت  وقاؿ 
 : ومن أعظم النعيم رؤية هللا تبارؾ وتعاىل 

 قاؿ تعاىل )لِّلَِّذيَن َأْحَسُنوْا اغبُْْسََن َوزاَِيَدٌة ( اغبسَن : اعبنة ، والزايدة : رؤية هللا تبارؾ وتعاىل .
يَػُقوُؿ اَّللَُّ تَػَباَرَؾ َوتَػَعاىَل تُرِيُدوَف َشْيئًا أَزِيدُُكْم فَػيَػُقوُلوَف أمََلْ  -قَاَؿ  -اعْبَنَِّة اعْبَنََّة  قَاَؿ ) ِإَذا َدَخَل أَْىلُ   َوَعْن ُصَهْيٍب َعِن النَّيبِّ 

َنا ِمَن النَّاِر  َحبَّ ِإلَْيِهْم ِمَن النََّظِر ِإىَل َرِبِِّْم َعزَّ فَػَيْكِشُف اغبَِْجاَب َفَما أُْعُطوا َشْيئًا أَ  -قَاَؿ  -تُػبَػيِّْض ُوُجوَىَنا أملَْ ُتْدِخْلَنا اعْبَنََّة َوتُػَنجِّ
 َوَجلَّ ، ُّتَّ َتبلَ َىِذِه اآليََة ) لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا اغبُْْسََن َوزاَِيَدٌة ( رواه مسلم .

، ّت ذكر صهيب  : إف أفضل نعيم اآلخرة وأجلو وأعبله على اإلطبلؽ ىو النظر إىل وجو الرب هلالج لج وظباع خطابو قال ابن القيم
أهنم مع كماؿ تنعمهم دبا أعطاىم رِبم ٓت اعبنة ، مل يعطهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليو ، وإمبا   السابق وقاؿ : فبني النيب 

كاف ذلك أحب إليهم ألف ما وبصل ؽبم بو من اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة العني ، فوؽ ما وبصل ؽبم من التمتع ابألكل 
يَػْوَمِئٍذ  ب واغبور العني ، وال نسبة بني اللذتني والنعيمني البتة ، وؽبذا قاؿ سبحانو وتعاىل ٓت حق الكفار )َكبلَّ إِنػَُّهْم َعن رَِّبِِّمْ والشر 

 لََّمْحُجوبُوَف . ُّتَّ ِإنػَُّهْم َلَصاُلوا اعبَِْحيِم ( فجمع عليهم نوعي العذاب : عذاب النار وعذاب اغبجاب عنو سبحانو .
  قولو تعاىل ) إف للمتقني ( التقوى مأخوذة من الوقاية ، وىي : أف هبعل اإلنساف لنفسو وقاية من عذاب هللا بفعل أوامره

 واجتناب نواىيو .
 وىذا من أصبع التعاريف ، وقد جاء ٓت معناىا آاثر عدة عن السلف كلها داخلة ربت ىذا اؼبعَن .
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 عمل ابلتنزيل ، والرضى ابلقليل ، واالستعداد ليـو الرحيل .قاؿ علي : التقوى: اػبوؼ من اعبليل ، وال
 وقاؿ ابن مسعود : حقيقة تقوى هللا : أف يطاع فبل يعصى ، ويذكر فبل ينسى ، ويشكر فبل يكفر .

هللا ، وقاؿ طلق بن حبيب : التقوى أف تعمل بطاعة هللا على نور من هللا ، ترجو ثواب هللا ، وأف ترتؾ معصية هللا على نور من 
 زباؼ عقاب هللا .

 قاؿ ابن القيم : وىذا من أحسن ما قيل ٓت حد التقوى .
أخػذت طريقًا ذا شوؾ ؟ قاؿ: نعم، قاؿ: فما عملت ؟ : ىل عن التقوى، فقاؿ وروي أف عمر بن اػبطاب سأؿ أيب بن كعب

 : فذاؾ التقوى .قاؿ: تشمرت وحذرت، قاؿ
 قاؿ ابن اؼبعتز :

 يػػرىا  فهو التقىوكب  خل الذنػوب صغريىا
 أرض الشوؾ وبذر ما يرى كن مثل ماش فػوؽ 

 إف اعببػػاؿ من اغبصى ال ربقػرف صغػرية 
 قاؿ بعض العلماء : ظبي اؼبتقوف بذلك : ألهنم اتقوا ما ال يتقى .

 وٓت اآلية فضل التقوى وأهنا من أسباب دخوؿ اعبنة .
 نَي ( .كما قاؿ تعاىل )َوأُْزلَِفِت اعْبَنَُّة لِْلُمتَّقِ 

  ( .وقاؿ تعاىل )َوَسارُِعوْا ِإىَل َمْغِفَرٍة مِّن رَّبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواأَلْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقنيَ 
ٌر لِّؤلَبْػرَاِر ( .وقاؿ تعاىل )َلِكِن الَِّذيَن اتػََّقْوْا رَبػَُّهْم ؽَبُْم َجنَّاٌت ذَبْرِي ِمن رَبِْتَها األَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيهَ   ا نُػُزاًل مِّْن ِعنِد اَّللِّ َوَما ِعنَد اَّللِّ َخيػْ

 وقاؿ تعاىل ) َوِسيَق الَِّذيَن اتػََّقْوا رَبػَُّهْم ِإىَل اعْبَنَِّة ُزَمراً ( .
 رِي ِمن رَبِْتَها اأْلَنْػَهاُر َوْعَد اَّللَِّ اَل ىُبِْلُف اَّللَُّ اْلِميَعاَد ( .وقاؿ تعاىل )َلِكِن الَِّذيَن اتػََّقْوا رَبػَُّهْم ؽَبُْم ُغَرٌؼ مِّن فَػْوِقَها ُغَرٌؼ مَّْبِنيٌَّة ذبَْ 

 عن أكثر ما يدخل الناس اعبنة ؟ فقاؿ : )  تقوى هللا وحسن اػبلق ( رواه الرتمذي . وسئل 
 وللتقوى فضائل :

 : أهنا سبب لتيسري األمور . أولً 
 ل لَُّو ِمْن أَْمرِِه ُيْسراً ( .قاؿ تعاىل ) َوَمن يَػتَِّق اَّللََّ هَبْعَ 

 : أهنا سبب إلكراـ هللا . اثنياً 
 قاؿ تعاىل ) ِإفَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اَّللَِّ أَتْػَقاُكْم (. 

 : العاقبة ألىل التقوى . اثلثاً 
 قاؿ تعاىل ) َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنَي ( .

 : أهنا سبب ٓت دخوؿ اعبنة . رابعاً 
 لَِفِت اعْبَنَُّة لِْلُمتَِّقنَي ( .قاؿ تعاىل ) َوأُزْ 

  ( .وقاؿ تعاىل )َوَسارُِعوا ِإىَل َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواأْلَْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقنيَ 
 : أهنا سبب لتكفري السيئات . خامساً 

 يَِّئاتِِو َويُػْعِظْم َلُو َأْجراً( .قاؿ تعاىل )َوَمن يَػتَِّق اَّللََّ ُيَكفِّْر َعْنُو سَ 
 : أهنا سبب غبصوؿ البشرى ؽبم . سادساً 
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نْػَيا( .  قاؿ تعاىل  )الَِّذيَن آَمُنوْا وََكانُوْا يَػتػَُّقوَف ؽَبُُم اْلُبْشَرى ِٓت اغْبَياِة الدُّ
 : أهنا سبب للفوز واؽبداية . سابعاً 

 ىَبَْش اَّللََّ َويَػتػَّْقِو فَُأْولَِئَك ُىُم اْلَفائُِزوَف( . قاؿ تعاىل  )َوَمن يُِطِع اَّللََّ َوَرُسولَُو وَ 
 : أهنا سبب للنجاة يـو القيامة . اثمناً 

ي الَِّذيَن اتػََّقوا وَّنََذُر الظَّاِلِمنَي ِفيَها ِجِثّياً( .  قاؿ تعاىل  )ُّتَّ نُػَنجِّ
 : أهنا سبب لتفتيح الربكات من السماء واألرض . اتسعاً 

َن السََّماِء َواأَلْرِض( .قاؿ تعاىل  )وَ   َلْو َأفَّ أَْىَل اْلُقَرى آَمُنوْا َواتػََّقوْا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم بَػرََكاٍت مِّ
 : أهنا سبب للخروج من اؼبأزؽ . عاشراً 

 قاؿ تعاىل  )َوَمن يَػتَِّق اَّللََّ هَبَْعل لَُّو ـَبَْرجاً َويَػْرزُْقُو ِمْن َحْيُث اَل وَبَْتِسُب( .
 : أهنا سبب بة هللا . عشر اْلادي

 قاؿ تعاىل )ِإفَّ اَّلّلَ وبُِبُّ اْلُمتَِّقنَي ( .
 : أهنا سبب لبلىتداء ابلقرآف . الثاين عشر 

 قاؿ تعاىل )َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب ِفيِو ُىدًى لِْلُمتَِّقنَي ( .
 : ابلتقوى تناؿ معية هللا . الثالث عشر

  َواْعَلُموا َأفَّ اَّللََّ َمَع اْلُمتَِّقنَي ( .قاؿ تعاىل )َواتػَُّقوا اَّللََّ 
 : أهنا خري زاد . الرابع عشر

َر الزَّاِد التػَّْقَوى ( .  قاؿ تعاىل )َوتَػَزوَُّدوا فَِإفَّ َخيػْ
 : أهنا من أسباب نيل األجر العظيم . اخلامس عشر

ُهْم َواتػََّقْوا َأْجٌر َعِظي  ٌم ( .قاؿ تعاىل )لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا ِمنػْ
 : أف اآلخرة خري من الدنيا للمتقني . السادس عشر

ٌر ِلَمِن اتػََّقى َوال ُتْظَلُموَف فَِتيبًل ( .  قاؿ تعاىل ) واآْلِخرَُة َخيػْ
 : أهنا سبب لقبوؿ األعماؿ . السابع عشر

َا يَػتَػَقبَُّل اَّللَُّ ِمَن اْلُمتَِّقنَي ( .  قاؿ تعاىل )قَاَؿ ِإمبَّ
 س التقوى خري لباس .أف لبا الثامن عشر :

ٌر ( .  قاؿ تعاىل )َولَِباُس التػَّْقَوى َذِلَك َخيػْ
 : أهنا من أسباب الرضبة . التاسع عشر

 ايتَِنا يُػْؤِمُنوَف ( .قاؿ تعاىل )َوَرضْبَِِت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َفَسَأْكتُػبُػَها لِلَِّذيَن يَػتػَُّقوَف َويُػْؤتُوَف الزََّكاَة َوالَِّذيَن ُىْم ِبِ 
 : أهنا من أسباب والية هللا .العشرون 

 ( . قاؿ تعاىل )َأال ِإفَّ أَْولَِياَء اَّللَِّ ال َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َوال ُىْم وَبَْزنُوَف . الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يَػتػَُّقوفَ 
 وقاؿ تعاىل )َواَّللَُّ َوِلُّ اْلُمتَِّقنَي ( .

 عل اؼبعصية ، وترؾ االغرتار ابلطاعة.: التقوى ترؾ اإلصرار  قال علي بن أي طالب
 التقوى أف ال زبتار عل هللا سوى هللا ، وتعلم أف األمور كلها بيد هللا. وقال اْلسن :
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 التقوى أف ال هبد اػبلق ٓت لسانك عيباً. وقال إبراىيم بن أدىم :
، وأف ترتؾ معصية هللا على نور من هللا : التقوى أف تعمل بطاعة هللا على نور من هللا ترجو ثواب هللا  وقال طلق بن حبيب

 زباؼ عقاب هللا .
 : ما زالت التقوى ابؼبتقني حىت تركوا كثرياً من اغببلؿ ـبافة اغبراـ . وقال اْلسن

 إمبا ظبوا متقني ، ألهنم اتقوا ما ال يُتقى . وقال الثوري :
 التقوى ثبلث مراتب : قال ابن القيم :

اغبمية عن الفضوؿ وما ال  , والثالثة :ضبّيتها عن اؼبكروىات والثانية :رح عن اآلاثـ وارمات، ضبّية القلب واعبوا إحداىا : 
 يعين.

 فاألوىل تعطي العبد حياتو ، والثانية تفيده صحتو وقوتو ، والثالثة تكسبو سروره وفرحو وِبجتو .  
ر والتوبيخ ، أي أفنساوي بني اؼبطيع والعاصي ؟ أي: ال يبكن أف نساوي ( االستفهاـ لئلنكا َأفَ َنْجَعُل اْلُمْسِلِمنَي َكاْلُمْجرِِمنيَ ) 

 بينهم، ألف حكمة هللا عز وجل َتِب ذلك وكذا عدلو ، فللمسلمني النعيم والثواب ، وللمجرمني العذاب والعقاب .
 قاؿ ابن كثري : أفنساوي بني ىؤالء وىؤالء ٓت اعبزاء ؟ كبل ورب األرض والسماء .

 ) كاجملرمني ( اجملرمني : صبع ؾبـر ، وىو مرتكب اعبريبة ، واعبريبة الذنب الذي يستحق صاحبو العذاب والنكاؿ .قولو تعاىل 
 .اؼبطيع ابلعاصي واؼبؤمن ابلكافر، فإف مثل ىذا ال يصدر عن عاقل ( يعجب منهم حيث أهنم يسووف َما َلُكْم َكْيَف َُتُْكُمونَ )  

( ) أـ ( ىي اؼبنقطعة الِت دبعَن ) بل ( واؼبعَن يقوؿ تعاىل : أفبأيديكم كتاب منزؿ من السماء  ْدُرُسونَ َأْم َلُكْم ِكَتاٌب ِفيِو تَ ) 
 تدرسونو وربفظونو وتتداولونو بنقل اػبلف عن السلف متضمناً حكماً مػؤكداً كما تدعونو ؟

ُرونَ )   وتشتهوف وتطلبوف ؟( أي ألكم ٓت ىذا الكتاب فتختاروف  ِإنَّ َلُكْم ِفيِو َلَما خَتَي َّ
 ىذا توبيخ ؽبؤالء القـو وتقريع ؽبم فيما كانوا يقولوف من الباطل ، ويتمنوف من األماين الكاذبة . قال الطربي : 
َنا َِبِلَغٌة ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة ِإنَّ َلُكْم َلَما َُتُْكُمونَ )  كدة، إف لكم ؼبا ربكموف : ( أي: أمعكم عهود منا ومواثيق مؤ  َأْم َلُكْم َأمْيَاٌن َعَلي ْ

 أي أنو سيحصل لكم ما تريدوف وتشتهوف .
أف اؼبسلمني كاجملرمني ٓت ، أي سل اي دمحم ىؤالء اؼبشركني أيهم اؼبتكفل الضامن الزعيم( الكفيل( ) َسْلُهم أَي ُُّهم ِبَذِلَك زَِعيمٌ  )

عاء وىذا الظن، إذ ال أحد يتكفل ؽبم ِبذا ويضمنو ، وأف للمجرمني ما يتخريوف وما وبكموف حىت يتبني ضعف ىذا االداعبزاء
 ؽبم.

 ( أي : أـ ؽبم شركاء من األصناـ واألنداد يكفلوف ؽبم بذلك .َأْم هَلُْم ُشرََكاء) 
 ( فليأتوا ِبم إف كانوا صادقني ٓت دعواىم وزعمهم . فَ ْلَيْأُتوا ِبُشرََكائِِهْم ِإن َكانُوا َصاِدِقنيَ  )

 راد إف كاف لكم شركاء يقدروف على شيء فأتوا ِبم وأحضروىم حىت نرى حاؽبم .وىذا تعجيز للكفار واؼب
  وكل ما ذكر منتف عنهم ، فليس ؽبم كتاب ، وال ؽبم عهد عند هللا ، وال ؽبم شركاء يستطيعوف ربقيق ذلك ؽبم ، فدعواىم

 فاسدة وحكمهم ابطل .
 الفوائد :
o ) فضل التقوى وأىلها . ) وقد سبقت شبرات التقوى . 
o . أف اعبنات فيها كل نعيم فبل ىم وال غم وال حسد وال غل ، خببلؼ الدنيا 

) يؤتى ابؼبوت على كبش فيذبح بني  ففي الدنيا موت كما قاؿ تعاىل ) كل نفس ذائقة اؼبوت ( وٓت اعبنة ال موت كما قاؿ 
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 اعبنة والنار فيقاؿ اي أىل اعبنة خلود فبل موت ( .
 .ٓت اعبنة ذلك كما قاؿ تعاىل )َوقَالُوا اغْبَْمُد َّللَِِّ الَِّذي أَْذَىَب َعنَّا اغْبََزَف ِإفَّ رَبػََّنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر (  وٓت الدنيا نصب وتعب وليس

o . أنو ال يستوي اجملـر مع اؼبسلم ، كما تقدـ من ذكر اآلايت 
o . تعجيز ىؤالء الكفار 

 
ُجوِد َفاَل َيْسَتِطيُعوَن )) يَ ْوَم يُْكَشُف َعن َساٍق َويُْدَعْوَن ِإىَل ا  ( َخاِشَعًة أَْبَصارُُىْم تَ ْرَىُقُهْم ِذلٌَّة َوَقْد َكانُوا يُْدَعْوَن ِإىَل ٕٗلسُّ

ُجوِد َوُىْم َساِلُموَن ) ْن َحْيُث َل يَ ْعَلُموَن )ٖٗالسُّ ُب ِّبََذا اْْلَِديِث َسَنْسَتْدرُِجُهم مِّ ْم ِإنَّ  ( َوُأْمِلي هلَُ ٗٗ( َفَذْرين َوَمن ُيَكذِّ
ن مَّْغَرٍم مُّثْ َقُلوَن )َ٘ٗكْيِدي َمِتنٌي )  ( َأْم ِعنَدُىُم اْلَغْيُب فَ ُهْم َيْكتُ ُبوَن ( .ٙٗ( َأْم َتْسَأهُلُْم َأْجرًا فَ ُهم مِّ

 [ . ٚٗ – ٕٗ] القلم : 
-------------- 

عيم ، بنّي مىت ذلك كائن وواقع ، فقاؿ ) يَػْوـَ ُيْكَشُف َعن ( ؼبا ذكر تعاىل أف للمتقني عنػده جنات النيَ ْوَم ُيْكَشُف َعن َساٍق ) 
 َساٍؽ ( اختلف السلف ٓت تفسري قولو تعاىل ) عن ساؽ ( على قولني :

 عن ساؽ ، أي : أمر عظيم ، يعين : يكشف عن شدة وأمر عظيم . القول اّلول :
 وؿ يـو القيامة .قاؿ ابن عباس : ) يـو يكشف عن ساؽ ( ىو األمر الشديد اؼبقطع من اؽب

ذلك اؼبشهد من مشاىد يـو القيامة وما فيو من اؽبوؿ حيث ) يدعوف إىل  –أي للمكذبني اؼبشركني  –فيكوف اؼبعَن : اذكر ؽبم 
 السجود ( إىل الرضبن ) فبل يستطيعوف ( .

 أف اؼبراد ابلساؽ سػاؽ هللا تبارؾ وتعاىل . القول الثاين :
)يكشف ربنا عن ساؽ ، فيسجد لو كل مؤمن ومؤمنة ، ويبقى  عن أيب سعيد قاؿ : قاؿ  كما ٓت اغبديث الذي ٓت البخاري

 من كاف يسجد ٓت الدنيا رائًء وظبعة ، فيذىب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً ( .
أف  النيب  رما األوؿ فيؤيده اللفظ، وأما الثاين فيؤيده حديث أيب سعيد الطويل حيث ذكقال الشيخ ابن عثيمني رمحو هللا : أ

 .هللا يكشف عن ساقو
  أو نقوؿ: إف السنة تبني الظاىر وربدد اؼبعَن؟ فهل َنخذ بظاىر اللفظ،

بو الصفات كما تثبت  اؼبراد ابلساؽ ىنا الشدة، أو أف ساؽ هللا ثبتت ٓت اغبديث واغبديث تثبت :ىل َنخذ بظاىر اللفظ ونقوؿ
  غبديث؟ابلقرآف، أو نقوؿ: إف اآلية تفسر دبا يطابق ا

 ؼباذا ؟ الساؽ أبهنا ساؽ هللا، نقوؿ: لوال اغبديث الذي فيو أف هللا يكشف عن ساقو جل وعبل غبـر أف نفسر
 لكن ما دامت السنة جاءت يضيفو إىل نفسو ال هبوز أف تضيفو أنت إىل هللا ، ألف هللا مل يضفها إىل نفسو، وكل شيء ال
 أف اؼبراد ابلساؽ ىنا ساؽ هللا تبارؾ وتعاىل . عز وجل، فإننا نرجح الرب ابلسياؽ اؼبطابق لآلية، وأف الساؽ ىو ساؽ

 يباثل سوؽ اؼبخلوقني; ألف عندان آية ٓت كتاب هللا ؿبكمة واضحة فيها ) ليس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىوَ  ولكن هبب أف نعلم أنو ال
 .اؿ ( ىذا هنيَتْضرِبُوا َّللَِِّ اأْلَْمثَ  ( ىذا خرب ) فبل السَِّميُع اْلَبِصريُ 

ُجوِد َفاَل َيْسَتِطيُعونَ ) أف يسجدوا كاؼبؤمنني فبل يقدروف عليو وال  -تبكيتًا ؽبم-( أي : ويطلب من اجملرمني  َويُْدَعْوَن ِإىَل السُّ
ينفعهم ألهنم امتنعوا عن السجود  وتوحيده ٓت الدنيا يـو أف كاف ذلك ابستطاعتهم و  -لتصلب ظهورىم-يستطيعوف االكبناء 

 فعوقبوا ِبذا ، واعبزاء من جنس العمل .
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 فإف قيل : كيف يُدعوف ٓت اآلخرة إىل السجود وليست اآلخرة دار تكليف؟ قال ابن جزي : 
 فاعبواب : أهنم يدعوف إليو على وجو التوبيخ ؽبم على تركهم السجود ٓت الدنيا ال على وجو التكليف والعبادة .

 : تهم السجود لسلب هللا منهم االستطاعة على السجود ليعلموا أهنم ال رجاء ؽبم ٓت النجاة.وعدـ استطاع قال ابن عاشور 
بل يستطيعوف فحينئذ ، إذ يدعوف إىل السجود فجوه الكفار وأبصارىم يـو القيامة( ىذه حاؿ و  تَ ْرَىُقُهْم ِذلَّةٌ  َخاِشَعًة أَْبَصارُُىمْ ) 

وه يومئذ عليها وج، كما قاؿ تعاىل )غار( ذؿ وخوؼ وىواف وصذلةتغشاىم )أي  (وترىقهم) ، أي تذؿ وهتافزبشع أبصارىم
 ( .غربة ترىقها قرتة

 جوارحهم كلها خاشعة ، أي ذليلة ولكنو خص األبصار ابلذكر ألف اػبشوع فيها أبني منو ٓت كل جارحة. قال ابن عطية : 
 : ( ألف اػباشع يكوف خاشعة، استعري لو وصف )ذلة وَخوؼ: ىيئة النظر ابلعني باألبصاروخشوع  وقال ابن عاشور

 ـبتفياً. مطأطئاً 
ُجوِد َوُىْم َساِلُمونَ )  ( أي واغباؿ أهنم كانوا ٓت الدنيا يدعوف إىل السجود وىم أصحاء اعبسم معافوف  َوَقْد َكانُوا يُْدَعْوَن ِإىَل السُّ

 . فيأبوف
 ْدَعْوَف ِإىَل السجود ( أي : ٓت الدنيا ) َوُىْم َساِلُموَف ( ُمَعافَػْوف أّصحاء.قولو تعاىل ) َوَقْد َكانُوْا يُ :  قال القرطيب 

قاؿ بعض العلماء : ال يدعوف إىل السجود تعبدًا وتكليفًا ، ولكن توبيخًا وتعنيفًا على تركهم السجود ٓت الدنيا ، ّت إنو تعاىل 
حىت تزداد حسرهتم وندمهم على ما فرطوا فيو حني دعوا إليو ٓت يسلب عنهم القدرة على السجود ووبوؿ بينهم وبني االستطاعة 

 الدنيا وىم ساؼبوف األطراؼ واؼبفاصل .
ُب ِّبََذا اْْلَِديثِ  ) ( أي القرآف ، وىذا هتديد شديد ، أي دعين وإايه ، أان أعلم بو كيف استدرجو وأمده ٓت  َفَذْرين َوَمن ُيَكذِّ

 . غيو وأنظره ّت آخذه أخذ عزيز مقتدر
 : اعلم أنو تعاىل ؼبا خوؼ الكفار بعظمة يـو القيامة زاد ٓت التخويف فخوفهم دبا عنده ، وٓت قدرتو من القهر ،  قال الرازي

فقاؿ : ذرين وإايه ، يريد ِكلو إِلَّ ، فإين أكفيكو ، كأنو يقوؿ : اي دمحم حسبك انتقامًا منو أف تكل أمره إِل ، وزبلي بيين 
 ا هبب أف يفعل بو قادر على ذلك .وبينو ، فإين عامل دب

ي واؼبراد بػ) اغبديث ( القرآف وتسميتو حديثاً ؼبا فيو من اإِلخبار عن هللا تعاىل ، وما فيو من أخبار األمم وأخبار اؼبغيبات ، وقد ظب
اغْبَِديِث تَػْعَجُبوَف (  ، وقولو ) أَفَِبَهَذا اغْبَِديِث بذلك كما ٓت قولو تعاىل ) فَِبَأيِّ َحِديٍث بَػْعَدُه يُػْؤِمُنوَف ( وقولو تعاىل ) أََفِمْن َىَذا 

 أَنُتم مُّْدِىُنوَف ( .
 : وىذا تسلية للنيّب  قال القرطيب .أي فأان أجازيهم وأنتقم منهم ; 
ْن َحْيُث َل يَ ْعَلُمونَ )   يث ال يشعروف .( أي سنأخذىم لطريق االستدراج ابلنعم إىل اؽببلؾ والدمار من ح َسَنْسَتْدرُِجُهم مِّ
 ْن َحْيُث اَل يَػْعَلُموَف ( أي : وىم ال يشعروف ، بل يعتقدوف أف ذلك من هللا كرامة ، وىو  قال ابن كثري : ) َسَنْسَتْدرُِجُهم مِّ

َا مبُِدُُّىم ِبِو ِمن مَّاٍؿ َوبَِننَي . ُنَسارُِع ؽَبُْم ٓت اػبَْ  رَاِت َبل الَّ َيْشُعُروَف ( وقاؿ تعاىل ٓت نفس األمر إىانة ، كما قاؿ )َأوَبَْسُبوَف أمبَّ يػْ
 اَنُىم بَػْغَتًة فَِإَذا ُىم مُّْبِلُسوَف ( .)فَػَلمَّا َنُسوْا َما ذُكُِّروْا ِبِو فَػَتْحَنا َعَلْيِهْم أَبْػَواَب ُكلِّ َشْيٍء َحىتَّ ِإَذا فَرُِحوْا دبَا أُوُتوْا َأَخذْ 

 : ء من َدَرجة إىل أخرى ٓت مثل السُّلم ، وكاف أصل السني والتاء فيو للطلب واالستدراج : استنزاؿ الشي قال ابن عاشور
أي ؿباولة التدرج ، أي التنقل ٓت الدَّرج ، والقرينة تدؿ على إرادة النزوؿ إذ التنقل ٓت الدرَج يكوف صعودًا ونزواًل ، ّت شاع 

ف مقدٍر عند حلولو عقابُو  سيٍء إىل إابَّ
ُ
 .إطبلقو على معاملة حسنة ؼب

 : كم من مفتوف ابلثناء عليو ، وكم من مغرور ابلسرت عليو .  قال اْلسن 
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 : ُنسبغ عليهم النعم ونُنسيهم الشكر. وقال سفيان الث َّْورّي 
 : أي كّلما أحدثوا خطيئة جّددان ؽبم نعمة وأنسيناىم االستغفار. وقال أبو َرْوق 
 : هنم وبسبونو تفضيبًل ؽبم على اؼبؤمنني وىو ٓت اغبقيقة سبب االستدراج إمبا حصل ؽبم من اإلنعاـ عليهم أل قال الرازي

 ؽببلكهم .
 ( أي أؤخرىم وأنظرىم وأمدىم وذلك من كيدي ومكري ِبم . َوُأْمِلي هَلُمْ  )
 ( أي عظيم ؼبن خالف أمري وكذب رسلي واجرتأ على معصيِت ، والكيد : اؼبكر خبفية . ِإنَّ َكْيِدي َمِتنيٌ )

ِل اْلَكاِفرِيَن أَْمِهْلُهْم ُرَوْيداً ( .قاؿ تعاىل )ِإنػَّهُ   ْم َيِكيُدوَف َكْيداً . َوَأِكيُد َكْيداً . َفَمهِّ
ُر اْلَماِكرِيَن ( .  وقاؿ تعاىل ) َ يَبُْكُروَف َويَبُْكُر اَّلّلُ َواَّلّلُ َخيػْ

ن مَّْغَرٍم مُّثْ َقُلونَ )   غرامة مالية على تبليغ الرسالة ، فهم معرضوف عن اإليباف بسبب ( أي : أتسأؽبم اي دمحم َأْم َتْسَأهُلُْم َأْجرًا فَ ُهم مِّ
 ذلك التكليف الثقيل ببذؽبم اؼباؿ ؟

 ال يطلب منهم شيئاً من األجر . الغرض توبيخهم ٓت عدـ اإليباف فإف الرسوؿ 
ترجوا ثواب ذلك عند هللا تعاىل  قاؿ ابن كثري : واؼبعَن ٓت ذلك أنك اي دمحم تدعوىم إىل هللا عز وجل ببل أجر َتخذه منهم ، بل

 وىم يكذبوف دبا جئتهم دبجرد اعبهل والكفر والعناد .
، وف منو أهنم  خري من أىل اإليباف، فهم ينقلىم اللوح افوظ الذي فيو الغيب( أي أـ ىل عندَأْم ِعنَدُىُم اْلَغْيُب فَ ُهْم َيْكتُ ُبوَن )

 فهاـ على سبيل اإلنكار والتوبيخ .فلذلك أصروا على الكفر والطغياف ؟ وىو است
 الفوائد :

o  بياف شدة أىواؿ يـو القيامة وأف الرب سبحانو وتعاىل أيِت لفصل القضاء ، فبل يبقى أحد إال يسجد ، وأف الكافر واؼبنافق
 ال يستطيعوف السجود عقوبة ؽبم وفضيحة .

o عطيل وال سبثيل وال تشبيو .إثبات الساؽ  تعاىل ، إثبااتً يليق جببللو من غري ربريف وال ت 
o  . التهديد ؼبن يكذب ابلقرآف 
o  . أف هللا ليملي للظامل ّت أيخذه أخذ عزيز مقتدر 

: ) إف هللا تعاىل ليملي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلتو ّت قرأ وكذلك أْخذ ربك إذا أخذ القرى وىي ظاؼبة إف أخذه أليم   قاؿ 
 شديد ( 

 . ذكروا بو فتحنا عليهم أبواب كل شيء حىت إذا فرحوا دبا أوتوا أخذانىم بغتة فإذا ىم مبلسوف فلما نسوا ما  وقاؿ تعاىل 
o . وجوب الصرب على مشاؽ الدعوة 
o  . الذؿ والصغار واؽبواف للكافر من يـو القيامة 

 كما قاؿ تعاىل ) يـو تبيض وجوه وتسود وجوه ( .
 ة ( .وقاؿ سبحانو ) وجوه يومئذ عليها غربة ترىقها قرت 

 
 
 
 



 61 

ن رَّبِِّو لَُنِبَذ ِِبْلَعَراء َوُىَو ٛٗفَاْصرِبْ ِْلُْكِم رَبَِّك َوَل َتُكن َكَصاِحِب اْْلُوِت ِإْذ ََنَدى َوُىَو َمْكُظوٌم ))  ( َلْوَل َأن َتَدارََكُو نِْعَمٌة مِّ
ُعوا الذِّْكَر َويَ ُقوُلوَن ( َوِإن َيكَ ٓ٘( فَاْجتَ َباُه رَبُُّو َفَجَعَلُو ِمَن الصَّاِْلِنَي )َٜٗمْذُموٌم ) ا مسَِ اُد الَِّذيَن َكَفُروا لَيُ ْزِلُقوَنَك أِبَْبَصارِِىْم َلمَّ

 ( ( .ٕ٘( َوَما ُىَو ِإلَّ ِذْكٌر لِّْلَعاَلِمنَي )ِٔ٘إنَُّو َلَمْجُنوٌن )
 [ٕ٘-ٛٗ]] القلم : 

-------------- 
 على أذى قومك لك وتكذيبهم ، فإف هللا سيحكم لك عليهم وهبعل العاقبة لك كما قاؿ ( يقوؿ تعاىل : فاصرب اي دمحم فَاْصرِبْ )  

 ات واغبـز فإنك منهم.تعاىل )فَاْصربْ َكَما َصبَػَر أُْوُلوا اْلَعْزـِ ِمَن الرُُّسِل ( أي: على تكذيب قومهم ؽبم، وأُوُلوا اْلَعْزـِ : أي أرابب الثب
 اللساف عن التشكي ، واعبوارح عما حـر هللا .والصرب : حبس النفس عن اعبزع ، و 

 وإمبا أمره ابلصرب ألمور :
 ) واعلم أف النصر مع الصرب ( . ألف ابلصرب ينتصر اإلنساف كما قاؿ  أوًل :
 أف الصرب فيو رفع للدرجات وتكفري للسيئات . اثنياً :
ُهْم أَئِمًَّة يَػْهُدوَف أِبَْمراَِن َلمَّا َصبَػُروا وابلصرب مع اليقني تناؿ اإلمامة ٓت الدين كما قاؿ تعاىل  اثلثاً :  .(وََكانُوا ِِبايتَِنا يُوِقُنوفَ )َوَجَعْلَنا ِمنػْ

 وليكوف قدوة لغريه . رابعاً :
يُوُنَس  ( صاحب اغبوت ىو يونس عليو السبلـ ، كما قاؿ تعاىل ) َوِإفَّ  َوَل َتُكن َكَصاِحِب اْْلُوِت ِإْذ ََنَدى َوُىَو َمْكُظومٌ )  

 .. فَاْلتَػَقَمُو اغْبُوُت َوُىَو ُمِليٌم ( ..ىَل اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِف َلِمَن اْلُمْرَسِلنَي . ِإْذ أََبَق إِ 
 الظُُّلَماِت َأف الَّ ( نداءه أخرب هللا عنو كما قاؿ سبحانو )َوَذا النُّوِف ِإذ ذََّىَب ُمَغاِضباً َفَظنَّ َأف لَّن نػَّْقِدَر َعَلْيِو فَػَناَدى ٓت  إذ َندى) 

 ِإَلَو ِإالَّ أَنَت ُسْبَحاَنَك ِإيّنِ ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمنَي  ( .
، الذي آؿ بو إىل تركهم وركب  الضجر والعجلة والغضب على قومو( هنى عن مشاِبتو ٓتِب اغْبُوتِ َواَل َتُكن َكَصاحِ وقولو تعاىل )

 : وال تكن كصاحب اغبوت ٓت دعائو وندائو .، وليس اؼبراداغبوت وىو مليمالسفينة فساىم فكاف من اؼبدحضني فالتقمو 
 وأيمره ابلصرب وال يعجل كما عجل صاحب اغبوت .  قاؿ قتادة : إف هللا تعاىل يقوي نبيو 

والصاحب : الذي يصحب غريه ، أي يكوف معو ٓت بعض األحواؿ أو ٓت  قال ابن عاشور :قولو تعاىل ) كصاحب اغبوت ( 
 عظمها ، وإطبلقو على يونس ألف اغبوت التقمو ّت قذفو فصار ) صاحُب اغبوت ( لقباً لو ألف تلك اغبالة معيَّة قوية.م
 ( أي فبلوء غماً ونباً .َوُىَو َمْكُظوٌم  )

ن رَّبِّوِ )   ( اختلف العلماء ٓت اؼبراد ابلنعمة : َلْوَل َأن َتَدارََكُو نِْعَمٌة مِّ
 عَن : لوال أف هللا قد جعلو نبياً .النبوة  ، واؼب فقيل :
 ىو فضل هللا عليو ونعمتو عليو بعبادتو السابقة ، أي فلوال عبادتو السابقة الِت تفضل هللا ِبا عليو . وقيل :
 لوال أف رضبو هللا . وقيل :

( أي : لطرح ابلفضاء الواسع  لنبذالتوبة ووفقو ؽبا ) ( أي : لوال أف أدركػتو رضبة هللا حيث أؽبمػو هللا لَُنِبَذ ِِبْلَعَراء َوُىَو َمْذُموٌم ) 
 وىو مذمـو لكن ؼبا اتب هللا عليو طرح على ساحل البحر وىو غري مذمـو بل ؿبمود .

 اعلم أف اؼبنفي ىو الذـ ال نبذه ابلعراء ، فمعَن اآلية : لوال نعمة ربو لنبذ ابلعراء وىو مذمـو لكنو نبذ وىو غري مذمـو .
 بنّي تعاىل أنو مل ينبذ ابلعراء على صفة مذمومة ، بل إنو تعاىل أنبت عليو شجرة تظلو وتسرته كما قاؿ تعاىل  يقال الشنقيط:

َنا َعَلْيِو َشَجرًَة مِّن يَػْقِطنٍي .  : َوأَنبَػتػْ
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غبني أي الكاملني الصبلح من األنبياء أي : اصطفاه مرة اثنية بعد األوىل فجعلو من الصا فَاْجتَ َباُه رَبُُّو َفَجَعَلُو ِمَن الصَّاِْلِني ( ) 
  ( .واؼبرسػلني وأرسػلو مرة اثنية إىل أىل ببلده بعد ذلك االنقطاع كما قاؿ تعاىل )َوأَْرَسْلَناُه ِإىَل ِمَئِة أَْلٍف أَْو يَزِيُدوفَ 

 صارىم قوالف للعلماء :( ٓت معَن ليزلقونك أبب ) َوِإن َيَكاُد الَِّذيَن َكَفُروا لَيُ ْزِلُقوَنَك أِبَْبَصارِِىمْ 
 دمحم أف يصرعوؾ أبعينهم ويهلكوؾ . لقد كاد الكفار من شدة عداوهتم لك اي قيل :

 أي : أهنم من شدة ربديقهم ونظرىم إليك شزراً بعيوف العداوة والبغضاء يكادوف يزلوف قدمك من قوؽبم :
لصرع أو األكل لفعلو ، وأنشد ابن عباس ؼبا مر أبقواـ حددوا نظر إِلَّ نظراً يكاد يصرعين ، ويكاد أيكلين ، أي لو أمكنو بنظره ا 

 النظر إليو :
 نظر التيوس إىل شفار اعبازر ٓٓٓٓٓنظروا إِل أبعني ؿبمرة 

ُعواْ الذكر(. وبني هللا تعاىل أف ىذا النظر كاف يشتد منهم ٓت حاؿ قراءة النيب   للقرآف وىو قولو )َلمَّا ظبَِ
 ابلعني . يصيبوا رسوؿ هللا  إف الكفار قصدوا أف وقيل :

القوؿ األوؿ وقاؿ : ويدؿ على صحتو أف هللا تعاىل قرف ىذا النظر بسماع القرآف وىو قولو تعاىل ) ؼبا ظبعوا  ورجح ابن اجلوزي
الذكر ( والقـو كانوا يكرىوف ذلك أشد الكراىة ، فيحدوف النظر إليو ابلبغضاء ، وإصابة العني إمبا يكوف مع اإلعجاب 

 االستحساف ال مع البغض .و 
ُعوا الذِّْكَر () ا مسَِ  . أي : حني ظبعوؾ تقرأ القرآف َلمَّ

 لَُو غَبَاِفُظوَف ( وقاؿ تعاىل فاؼبراد ابلذكر ىو القرآف كما قاؿ تعاىل )ص َواْلُقْرآِف ِذي الذِّْكِر ( وقاؿ تعاىل )ِإانَّ كَبُْن نَػزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإانَّ 
َا تُنِذرُ  ْرُه دبَْغِفرٍَة َوَأْجٍر َكرمٍِي ( . )ِإمبَّ  َمِن اتػََّبَع الذِّْكَر َوَخِشَي الرَّضْبَن اِبْلَغْيِب فَػَبشِّ

 وظبي القرآف ذكراً : 
  وجو تسميتو ابلذكر : إنو ؿبتمل معنيني : ٓتقال ابن جرير 

 ، وسائر ما أودعو من حكمو .: أنو ذكر من هللا جل ذكره ، ذّكر بو عباده ، فعرفهم فيو حدوده وفرائضو أحدمها
: أنو ذكر وشرؼ وفخر ؼبن آمن بو وصدؽ دبا فيو، كما قاؿ جل ثناؤه )وإنو لذكر لك ولقومك( يعين أنو شرؼ لو واآلخر
 ولقومو.

 : ًوقاؿ الشيخ ابن عثيمني رضبو هللا : وظبي القرآف ذكرا 
 ؼبا فيو من التذكري واؼبوعظة . أوًل :

ُْوِل ؼبا فيو من األ اثنيًا : َرٌة ألِّ خبار اؼباضية، وقصص األنبياء الغابرة اؼبفيدة للقلب، كما قاؿ تعاىل )لََقْد َكاَف ٓت َقَصِصِهْم ِعبػْ
 األَْلَباِب(.

 ؼبا فيو من ذكر أحواؿ الناس ٓت اعبزاء يـو القيامة ، وأهنم ينقسموف إىل : فريق ٓت اعبنة ، وفريق ٓت السعري . اثلثاً :
 يو من ذكر العرب ورفع شأهنم ، كما قاؿ تعاىل )َوِإنَُّو َلذِْكٌر لََّك َولَِقْوِمَك َوَسْوَؼ ُتْسأَلُوَف ( ؼبا ف رابعاً :

 ذكر شريعة هللا وأحكامو من األوامر والنواىي . خامساً :
 عقل ومعتوه .( أي : ويقولوف إف دمحماً جملنوف ، أي : مصاب ابعبنوف وفقداف ال ) َويَ ُقوُلوَن ِإنَُّو َلَمْجُنونٌ 

 وىذا عادة أعداء الرسل ، يتهموف الرسل وأتباعهم ابعبنوف .
 كما قاؿ تعاىل )َوقَالُوْا اَي أَيػَُّها الَِّذي نُػّزَِؿ َعَلْيِو الذِّْكُر ِإنََّك َلَمْجُنوٌف ( .
 ٌر أَْو ؾَبُْنوٌف ( .وقاؿ تعاىل ) َكَذِلَك َما أََتى الَِّذيَن ِمن قَػْبِلِهم مِّن رَُّسوٍؿ ِإالَّ قَاُلوا َساحِ 
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 وقاؿ تعاىل مدافعاً عن رسولو ) َما أَنَت بِِنْعَمِة رَبَِّك دبَْجُنوٍف ( .
( أي : وما ىذا القرآف اؼبعجز إال موعظة وتذكري لئلنس واعبن فكيف ينسب من نزؿ عليو إىل َوَما ُىَو ِإلَّ ِذْكٌر لِّْلَعاَلِمنَي )

 اعبنوف . 
 َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو َأْجراً ِإْف ُىَو ِإالَّ ذِْكَرى لِْلَعاَلِمنَي ( . كما قاؿ تعاىل ) قل الَّ 

 وقاؿ تعاىل )َوَما ُىَو ِإالَّ ذِْكٌر لِّْلَعاَلِمنَي ( .
ْعَر َوَما يَنَبِغي لَُو ِإْف ُىَو ِإالَّ ذِْكٌر َوقُػْرآٌف مُِّبنٌي ( .  وقاؿ تعاىل )َوَما َعلَّْمَناُه الشِّ

 َن القرآف أبنو ذكر .وقد سبق بياف مع 
 الفوائد :

 وجوب الصرب على الدعوة إىل هللا . .ٔ
 التأين والصرب ٓت الدعوة إىل هللا وعدـ العجلة والضجر . .ٕ
 بياف حاؿ اؼبشركني مع الرسوؿ وما كانوا يضمرونو من البغض واغبسد . .ٖ
 فضيلة ىذا الذكر : ال إلو إال أنت سبحانك إين كنت من الظاؼبني . .ٗ

 . فلوال أنو كاف من اؼبسبحني . للبث ٓت بطنو إىل يـو يبعثوف  اً ٓت قباة نيب هللا يونس كما قاؿ تعاىل حيث كانت سبب
: ) دعوة ذي النوف إذ دعا وىو ٓت بطن اغبوت : ال إلو إال أنت سبحانك إين كنت من الظاؼبني، إنو مل يدع ِبا مسلم   وقاؿ 

 ٓت شيء قط إال استجاب هللا لو ِبا ( .
 اؼبسلم قد يعاقب على ذنب وقد يعفى عنو .أف  .٘

 . وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثري  قاؿ تعاىل : 
 أي ظن أف هللا لن يضيق عليو . فظن أف لن نقدر عليو  وقاؿ تعاىل : 

 منزلة ىذا النيب الكرمي ) يونس ( وبياف أف هللا اجتباه وجعلو من الصاغبني . .ٙ
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 تفسري سورة اْلاقة
 مقدمة :

 ىي مكية ابالتفاؽ . 
 : وىي مّكّية كّلها إبصباعهم . قال ابن اجلوزي

 امسها :
 سورة اغباقة 

 قاؿ ابن عاشور :
 ووجو تسميتها ) سورة اغباقة ( وقوع ىذه الكلمة ٓت أوؽبا ومل تقع ٓت غريىا من سور القرآف .

 : أىداف السورة 
 رة اغباقة طبسة مواضيع أساسية ىي :تناولت سو  
 تعظيم يـو القيامة وإىبلؾ اؼبكذبني . -ٔ
 أىواؿ يـو القيامة . -ٕ
 جزاء األبرار بعد اغبساب . -ٖ
 حاؿ األشقياء يـو القيامة . -ٗ
 تعظيم القرآف وَتكيد نزولو من عند هللا .               ] التفسري اؼبوضوعي للقرآف [ . -٘

مقصودىا تنزيو اػبالق ببعث اػببلئق إلحقاؽ اغبق وإزىاؽ الباطل ابلكشف التاـ لشموؿ العلم للكليات :  قال البقاعي
واعبزئيات وكماؿ القدرة على العلوايت والسلفيات ، وإظهار العدؿ بني سائر اؼبخلوقات ، ليميز اؼبسلم من اجملـر ابؼبلذذ واؼبؤمل ، 

 ىو أدؿ ما فيها عليو. وتسميتها ابغباقة ٓت غاية الوضوح ٓت ذلك و 
َبْت ََثُوُد َوَعاٌد ِِبْلَقارَِعِة )ٖ( َوَما َأْدرَاَك َما اْْلَاقَُّة )ٕ( َما اْْلَاقَُّة )ٔ) اْْلَاقَُّة ) َيِة )ٗ( َكذَّ ُِ ( َوَأمَّا ٘( فََأمَّا ََثُوُد فَُأْىِلُكوا ِِبلطَّا

رَ َٙعاٌد فَُأْىِلُكوا ِبرِيٍح َصْرَصٍر َعاتَِيٍة ) ٍم ُحُسومًا فَ تَ َرى اْلَقْوَم ِفيَها َصْرَعى َكأَن َُّهْم َأْعَجاُز ( َسخَّ َىا َعَلْيِهْم َسْبَع لََياٍل َوََثَانَِيَة َأًّيَّ
ن َِبِقَيٍة )ََٚنٍْل َخاِويٍَة ) َلُو َواْلُمْؤَتِفَكاُت ِِبخْلَاِطَئِة )ٛ( فَ َهْل تَ َرى هَلُم مِّ َرُسوَل َرّبِِّْم فََأَخَذُىْم  ( فَ َعَصْواٜ( َوَجاء ِفْرَعْوُن َوَمن قَ ب ْ
ا َطَغى اْلَماء مَحَْلَناُكْم يف اجْلَارِيَِة )َٓٔأْخَذًة رَّابَِيًة )  ( لَِنْجَعَلَها َلُكْم َتْذِك  َرًة َوَتِعيَ َها ُأُذٌن َواِعَيٌة ( .ٔٔ( ِإَنَّ َلمَّ

 [ . ٕٔ -ٔ] اْلاقة : 
------------- 

 .يامة ( اسم من أظباء يـو الق اْْلَاقَّةُ ) 
 أصبعوا على أف اغباقة ىي القيامة . قال الرازي : 

: ألهنا ؿبققة  وقيل : ألف فيها يتحقق الوعد والوعيد ، وتظهر اغبقائق قاؿ تعاىل ) ذلك اليـو اغبق ( ،قيل ظبيت بذلك ، 
 .الوقوع ، فهي واقعة ال ؿبالة 

 الِت ربقق وتثبت فيها األمور اغبقة من اغبساب والثواب  : أي الساعة أو اغبالة الِت وبق وهبب وقوعها أو قال اّللوسي
 والعقاب أو الِت ربق فيها األمور أي تعرؼ على اغبقيقة من حقو وبقو إذا عرؼ حقيقتو .

 ( ىذا تعظيم ألمرىا ، وتفخيم لشأهنا ، أي : ماىي اغباقة ، أمرىا عظيم وشأهنا كبري .َما اْْلَاقَُّة )
 وؽبذا عظم أمرىا فقاؿ :
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ولكل من يصلح لو ، أي : ما أعلمك ما  فإف ؽبا شأاًن عظيمًا ، وىواًل جسيمًا ، واػبطاب للنيب َوَما َأْدرَاَك َما اْْلَاقَُّة (  )
 ىي اغباقة ، إف أمرىا عظيم ، وشأهنا جسيم ، وخطرىا كبري ، وشرىا مستطري .

ُثوِث . َوَتُكوُف اعبِْ  قاؿ تعاىل )اْلَقارَِعُة . َما اْلَقارَِعُة . َوَما أَْدرَاؾَ   .(َباُؿ َكاْلِعْهِن اْلَمنُفوشِ َما اْلَقارَِعُة . يَػْوـَ َيُكوُف النَّاُس َكاْلَفرَاِش اْلَمبػْ
َواأْلَْمُر  سَبِْلُك نَػْفٌس لِّنَػْفٍس َشْيئاً ْوـَ اَل وقاؿ تعاىل )َيْصَلْونَػَها يَػْوـَ الدِّيِن . َوَما أَْدرَاَؾ َما يَػْوـُ الدِّيِن . ُّتَّ َما أَْدرَاَؾ َما يَػْوـُ الدِّيِن . يػَ 

 ( .يَػْوَمِئٍذ َّللَِّ 
ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا أَْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت   وقاؿ تعاىل )اَي أَيػَُّها النَّاُس اتػَُّقوا رَبَُّكْم ِإفَّ زَْلَزَلَة السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيٌم . يَػْوـَ تَػَرْونَػَها َتْذَىلُ 

 ( .َلِكنَّ َعَذاَب اَّللَِّ َشِديدٌ ضَبَْلَها َوتَػَرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُىم ِبُسَكاَرى وَ  ضَبْلٍ 
نَساُف َما َسَعى . َوبػُ   ( .ّرَِزِت اعبَِْحيُم ِلَمن يَػَرىوقاؿ تعاىل )فَِإَذا َجاءِت الطَّامَُّة اْلُكبػَْرى . يَػْوـَ يَػَتذَكَُّر اإْلِ

نػْهُ  وقاؿ تعاىل )فَِإَذا َجاءتِ  ِو َوأَبِيِو . َوَصاِحَبِتِو َوبَِنيِو . ِلُكلِّ اْمرٍِئ مِّ  .(ػْأٌف يُػْغِنيوِ ْم يَػْوَمِئٍذ شَ الصَّاخَُّة . يَػْوـَ يَِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن َأِخيِو . َوأُمِّ
  : شبرات اإليباف ابليـو اآلخر 

 ؼبنكرات .اغبث  على العمل الصإت واؼببادرة لفعل اػبريات وترؾ ا أوًل : 
 بل ما تكاسل اؼبتكاسلوف ٓت عمل الصاغبات سواء الواجب منها واؼبسنوف إال بسبب الغفلة عن اآلخرة واالنشغاؿ عنها . 
 اِة ( .اِء الزَّكَ يقوؿ تعاىل ٓت وصف عباده الصاغبني ) رَِجاٌؿ الَّ تُػْلِهيِهْم ذِبَارٌَة َوال بَػْيٌع َعن ذِْكِر اَّللَِّ َوإقَاـِ الَصبلِة َوإيتَ  

 َيْسَتِوي الَِّذيَن يَػْعَلُموَف َوالَِّذيَن الَ وقاؿ تعاىل ) أَمَّْن ُىَو قَاِنٌت آاَنَء اللَّْيِل َساِجدًا َوقَائِمًا وَبَْذُر اآلِخَرَة َويَػْرُجو َرضْبََة رَبِِّو ُقْل َىلْ 
َا يَػَتذَكَُّر أُْوُلوا األَْلَباِب ( .  يَػْعَلُموَف ِإمبَّ

 )من خاؼ أدٔت ، ومن أدٔت بلغ اؼبنزؿ ، أال إف سلعة هللا مذي من حديث أيب ىريرة قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا وٓت جامع الرت   
 ( .غالية ، أال إف سلعة هللا اعبنة

وىو )سبحانو( كما جعل الرجاء ألىل األعماؿ الصاغبة ، فكذلك جعل اػبوؼ ألىل األعماؿ الصاغبة ، فعلم أف الرجاء  
إفَّ اَلِذيَن ُىم مِّْن َخْشَيِة َرِبِِّم مُّْشِفُقوَف . َوالَِّذيَن ُىم ِِباَيِت َرِبِِّْم يُػْؤِمُنوَف َوالَِّذيَن ُىم ، قاؿ تعاىل )اقرتف بو العملواػبوؼ النافع ما 

رَاِت َوُىْم ؽَبَا َساِبُقوَف (.ِبَرِبِِّْم ال ُيْشرُِكوَف . َوالَِّذيَن يُػْؤُتوَف َما آتَػْوا َوقُػُلوبُػُهْم َوِجَلٌة أَنػَُّهْم  إىَل َرِبِِّ   ْم رَاِجُعوَف . أُْولَِئَك ُيَسارُِعوَف ٓت اػبَيػْ
اػبمر عن ىذه اآلية ، فقلت : أىم الذين يشربوف  وقد روى الرتمذي ٓت جامعو عن عائشة اهنع هللا يضر . قالت : سألت رسوؿ هللا   

، أولئك يتقبل منهم نهم الذين يصوموف ويصلوف ويتصدقوف وىبافوف أف ال، ولك، اي ابنة الصديقويزنوف ويسرقوف ؟ قاؿ : ال
 يسارعوف ٓت اػبريات ( .

 وهللا )سبحانو( وصف أىل السعادة ابإلحساف مع اػبوؼ ، ووصف األشقياء ابإلساءة مع األمن( .  
 ِل اَّللَِّ أُْولَِئَك يَػْرُجوَف َرضْبََت اَّللَِّ َواَّللَُّ َغُفوٌر رَِّحيٌم ( .  وقاؿ تعاىل ) إفَّ اَلِذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َىاَجُروا َوَجاَىُدوا ٓت َسِبي

  فتأمل كيف جعل رجاءىم إتياهنم ِبذه الطاعات ؟ وقاؿ اؼبغروروف : إف اؼبفرطني اؼبضيعني غبقوؽ هللا قال ابن القيم :
 هللا .اؼبعطلني ألوامره الباغني اؼبتجرئني على ؿبارمو ، أولئك يرجوف رضبة 

 اإلخبلص  )عز وجل( واؼبتابعة للرسوؿ . اثنياً :
إف اؼبوقن بلقاء هللا عز وجل يـو الفزع األكرب ، ال تلقاه إال حريصًا على أعمالو ، خائفًا من كل ما وببطها من أنواع الشرؾ   

 .األكرب أو الشرؾ األصغر 
َا َأاَن َبَشٌر ِمثْػُلُكْم يُوحَ قاؿ تعاىل ) َا ِإؽَبُُكْم ِإَلٌو َواِحٌد َفَمْن َكاَف يَػْرُجوا لَِقاَء رَبِِّو فَػْليَػْعَمْل َعَمبًل َصاغِبًا َواَل ُيْشرِ ُقْل ِإمبَّ  ْؾ ِبِعَباَدةِ ى ِإَِلَّ أمبَّ

 ( .رَبِِّو َأَحًدا



 65 

 اغبذر من الدنيا والزىد فيها والصرب على شدائدىا وطمأنينة القلب وسبلمتو . اثلثاً : 
عبد ذكر اآلخرة ، وكانت منو دائمًا على ابؿ ، فإف الزىد ٓت الدنيا واغبذر منها ومن فتنتها سيحبلف ٓت القلب ، إذا أكثر ال  

وحينئذ ال يكرتث بزىرهتا ، وال وبزف على فواهتا ، وال يبدف عينيو إىل ما متع هللا بو بعض عباده من نعم ليفتنهم فيها ، وىذه 
رى مباركة طيبة منها : القناعة ، وسبلمة القلب من اغبرص واغبسد والغل والشحناء ; ألف الذي الثمرة يتولد عنها بدورىا شبار أخ

يعيش بتفكريه ٓت اآلخرة وأنبائها العظيمة ال هتمو الدنيا الضيقة ادودة ، مع مبلحظة أف إيباف اؼبسلم ابليـو اآلخر وزىده ٓت 
 أكنافها ; يقوؿ تعاىل )  َوابْػَتِغ ِفيَما آاَتَؾ اَّللَُّ الدَّاَر اآلِخَرَة  ( . الدنيا ال يعين انقطاعو عنها وعدـ ابتغاء الرزؽ ٓت

 اجتناب الظلم بشىت صوره . رابعاً :
، وإعطاء كل ذي حق حقو )عز وجل( : كاليقني ابلرجوع إىل هللاظلم غريىا ٓت نفس أو ماؿ أو عرض ال شيء يبنع النفس من 

َوَنَضُع ، كما قاؿ تعاىل )عند هللا شيء ، وأنو ال يضيعالعبد ىذا اؼبوقف العصيب الرىيب ذا تذكر، فإوإنصاؼ اؼبظلـو فبن ظلمو
َنا ْن َخْرَدٍؿ أَتَػيػْ َوازِيَن الِقْسَط لِيَػْوـِ الِقَياَمِة َفبل ُتْظَلُم نَػْفٌس َشْيئًا َوإف َكاَف ِمثْػَقاَؿ َحبٍَّة مِّ

َ
َقْد وَ لو تعاىل )( وقو ِِبَا وََكَفى بَِنا َحاِسِبنيَ  اؼب

سيمنعو من التهاوف ٓت ، وأيقن بتحققها فبل شك أف ذلك ر ىذه اؼبواقف واتعظ ِبذه اآلايتإذا تذك( اً َخاَب َمْن ضَبََل ظُْلم
، خاصة وأف حقوؽ العباد مبنية على اؼبشاحة واغبرص على استيفاء ذر من ظلمهم ٓت دـ أو ماؿ أو عرض، واغبحقوؽ اػبلق

، فضبلً لمة عند أمو وأبيو وصاحبتو وبنيو، وابلذات ٓت يـو اؽبوؿ األعظم الذي يتمَن العبد فيو أف يكوف لو مظػبصماغبق من ا
 عن غريىم من األابعد ، ومعلـو أف التقاضي ىنالك ليس ابلدينار والدرىم ولكن ابغبسنات والسيئات .

 تقصري األمل وحفظ الوقت : خامساً : 
الِت يدخل منها الشيطاف على العبد : طوؿ األمل ، واألماين اػبادعة الِت ذبعل صاحبها ٓت غفلة شديدة إف من أخطر األبواب  

عن اآلخرة ، واغرتار بزينة اغبياة الدنيا ، وتضييع ساعات العمر النفيسة ٓت اللهث وراءىا حىت أيِت األجل الذي يقطع ىذه 
 ، وأضاعت من أوقاهتا . اآلماؿ ، وتذىب النفس حسرات على ما فرطت ٓت عمرىا

ولكن اليقني ابلرجوع إىل هللا )عز وجل( والتذكر الدائم لقصر اغبياة وأبدية اآلخرة وبقائها ، ىو العبلج الناجع لطوؿ األمل  
 وضياع األوقات .

 اجلهل .، والثاين :  حب الدنيايقوؿ ابن قدامة : واعلم أف السبب ٓت طوؿ األمل شيئاف :  أحدنبا :   
ا حب الدنيا : فإف اإلنساف إذا أنس ِبا وبشهواهتا ولذاهتا وعبلئقها ، ثقل على قلبو مفارقتها ، فامتنع من الفكر ٓت اؼبوت ، أم  

 الذي ىو سبب مفارقتها ، وكل من كره شيئاً دفعو عن نفسو .
، أو ليس يتفكر اؼبسكني ٓت أف  السبب الثاين : اعبهل ، وىو أف اإلنساف يعوؿ على شبابو ، ويستبعد قرب اؼبوت مع الشباب 

مشايخ بلده لو عدوا كانوا أقل من العشرة ؟ وإمبا قلوا ألف اؼبوت ٓت الشباب أكثر ، وإىل أف يبوت شيخ قد يبوت ألف صيب 
 وشاب ، وقد يغرت بصحتو ، وال يدري أف اؼبوت أيِت فجأة ، وإف استبعد ذلك( .

 والنجاة من سخطو والنار :  الفوز برضا هللا )سبحانو( وجنتو ، سادساً : 
َا تُػَوفػَّ  ْوِت َوإمبَّ

َ
ْوَف ُأُجورَُكْم يَػْوـَ وىذه شبرة الثمار ، وغاية الغاايت ، ومسك اػبتاـ ٓت مبحث الثمار ، قاؿ تعاىل ) ُكلُّ نَػْفٍس َذائَِقُة اؼب

نْػَيا إالَّ َمَتاُع الُغُروِر ( . الِقَياَمِة َفَمن ُزْحزَِح َعِن النَّاِر َوأُْدِخَل اعبَنََّة فَػَقْد فَاَز َوَما  اغبََياُة الدُّ
م ابلنجاة من يقوؿ الشيخ السعدي رضبو هللا تعاىل ) َفَمن ُزْحزَِح َعِن النَّاِر َوأُْدِخَل اعبَنََّة فَػَقْد فَاَز (  أي : حصل لو الفوز العظي  

ت ، وال أذف ظبعت ، وال خطر على قلب بشر ; ومفهـو العذاب األليم ، والوصوؿ إىل جنات النعيم ، الِت فيها : ما ال عني رأ
اآلية : أف من مل يزحزح عن النار ، ويدخل اعبنة ، فإنو مل يفز ، بل قد شقي الشقاء األبدي ، وابتلي ابلعذاب السرمدي ، وٓت 
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 ، ويقدـ ؽبم أمبوذج فبا أسلفوه ( .ىذه اآلية إشارة لطيفة إىل نعيم الربزخ وعذابو ، وأف العاملني هبزوف فيو بعض اعبزاء فبا عملوه 
 : ّت ذكر تعاىل إىبلكو األمم اؼبكذبني فقاؿ 

َبْت ََثُوُد َوَعاٌد ِِبْلَقارَِعِة (    ابلقارعة أي القيامة . -وىم قـو ىود  –، وعاد  -وىم قـو صإت  –أي : كذبت شبود ) َكذَّ
 وشدائدىا ، كما قاؿ تعاىل ) القارعة ما القارعة . وما أدراؾ ما  وظبيت القيامة قارعة : ألهنا تقرع قلوب العباد أبىواؽبا

 القارعة ، يـو يكوف الناس كالفراش اؼببثوث .. ( .
 : والقارعة القيامة ; ظُبّيت بذلك ألهنا تقرع الناس أبىواؽبا ، يقاؿ : أصابتهم قوارع الدىر ; أي أىوالو  قال القرطيب

بلف ولواذعو وقواِرص لسانو ; صبع قارصة وىي الكلمة اؼبؤذية ، وقوارع القرآف : اآلايت وشدائده ، ونعوذ اب من قوارع ف
 الِت يقرؤىا اإلنساف إذا َفزِع من اعبن أو اإلنس ، كبو آية الكرسّي ; كأهنا تقرع الشيطاف.

 : تداء ِبم ٓت معصية من العذاب ، زجػر ىذه األمة عن االقاؼبقصود من قصص ىذه األمم وذكر ما حل ِبم  وقال 
 . الرسوؿ 

 
َيِة (   ُِ  اختلف العلماء ٓت اؼبراد ابلطاغية : على قولني :) فََأمَّا ََثُوُد فَُأْىِلُكوا ِِبلطَّا

 : اؼبراد ابلطاغية أي طغياهنم وعصياهنم وتكذيبهم ، كما قاؿ تعاىل )َكذََّبْت شَبُوُد ِبَطْغَواَىا ( . فقيل
 ديدة الِت أىلكتهم . وىذا اختيار ابن جرير ، وىو الصحيح .: الطاغية الصيحة الش وقيل

أنو ؼبا ذكر ٓت اعبملة الثانية نوع الشيء الذي وقػػع بو العذاب ، وىو قولو تعاىل ) ِبرِيٍح ويرجح ىذا القوؿ ما قالو بعض العلماء : 
 . َصْرَصٍر ( وجب أف يكوف اغباؿ ٓت اعبملة األوىل كذلك حىت تكوف اؼبناسبة حاصلة

األقواؿ ال يتناسب  ورجحو ابن عطية وقاؿ : ألنو مناسب ؼبا ذكر ٓت عاد ، إذ ذكر فيها الوجو الذي وقع بو اؽببلؾ ، وعلى سائر
 األمراف ألف طغياف شبود سبب والريح ال يناسب ذلك ألهنا ليست سبب اإلىبلؾ ، بل ىي آلة كما ٓت الصيحة .

وأخذ الذين ظلموا الصيحة (  )واقعة اجملاوزة للحد وىي الصيحة لقولو تعاىل ٓت ىود فقاؿ : ) ابلطاغية ( أي ال ورجحو اّللوسي
وِبا فسرت الصاعقة ٓت حم السجدة أو الرجفة لقولو سبحانو ٓت األعراؼ ) فََأَخَذتْػُهُم الرجفة  وٓت الزلزلة اؼبسببة عن الصيحة فبل 

ٓت بعض آخر إىل البعيد واألوؿ مروى عن قتادة قاؿ أي ابلصيحة تعارض بني اآلايت ألف اإلسناد ٓت بعض إىل السبب القريب و 
 .الِت خرجت عن حد كل صيحة 

 (كذبت شبود بطغواىا   )وقاؿ ابن عباس وأبو عبيدة وابن زيد ما معناه الطاغية مصدر فكأنو قيل بطغياهنم وأيد بقولو تعاىل 
 . واؼبعوؿ عليو األوؿ

 أي : وأما ىبلؾ قـو عاد ابلريح .(   ) َوَأمَّا َعاٌد فَأُْىِلُكوا ِبرِيحٍ  
 ُو َكالرَِّميِم ( .قاؿ تعاىل )َوٓت َعاٍد ِإْذ أَْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الرِّيَح اْلَعِقيَم . َما َتَذُر ِمن َشْيٍء أََتْت َعَلْيِو ِإالَّ َجَعَلتْ 

ُر ُكلَّ وقاؿ تعاىل )فَػَلمَّا رَأَْوُه َعارِضًا مُّْستَػْقِبَل أَْوِديَِتِهْم قَالُ  وا َىَذا َعاِرٌض فبُِّْطُراَن بَْل ُىَو َما اْستَػْعَجْلُتم بِِو رِيٌح ِفيَها َعَذاٌب أَلِيٌم . ُتَدمِّ
َا فََأْصَبُحوا اَل يُػَرى ِإالَّ َمَساِكنُػُهْم َكَذِلَك قَبْزِي اْلَقْوـَ اْلُمْجرِِمنَي ( .  َشْيٍء أِبَْمِر َرِبِّ

ُهْم قُػوًَّة اْسَتْكبَػُروا ٓت اأْلَْرِض ِبَغرْيِ اغبَْقِّ َوقَاُلوا َمْن َأَشدُّ ِمنَّا قُػوًَّة أََوملَْ يَػَرْوا َأفَّ اَّللََّ الَِّذي خَ وقاؿ تعاىل ) فََأمَّا َعاٌد فَ  َلَقُهْم ُىَو َأَشدُّ ِمنػْ
ـٍ كبَِّ  نْػَيا َوَلَعَذاُب اآْلِخَرِة َأْخَزى وََكانُوا ِِباَيتَِنا هَبَْحُدوَف . فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم روبًا َصْرَصرًا ٓت َأايَّ َساٍت لُِّنِذيَقُهْم َعَذاَب اػبِْْزِي ٓت اغْبََياِة الدُّ

 َوُىْم اَل يُنَصُروَف ( .
ْسَتِمرٍّ . تَنزُِع النَّاَس َكأَنػَُّهْم أَْعَجاُز ٍس مُّ وقاؿ تعاىل )َكذََّبْت َعاٌد َفَكْيَف َكاَف َعَذايب َونُُذِر . ِإانَّ أَْرَسْلَنا َعَلْيِهْم روباً َصْرَصراً ٓت يَػْوـِ كبَْ 
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 لَبٍْل مُّنَقِعٍر ( .
 ( أي : قوية شديدة اؽببوب، ؽبا صوت أبلغ من صوت الرعد القاصف .) َصْرَصٍر َعاتَِيٍة 

 الصرصر : الشديدة يكوف ؽبا صوت كالصرير . قال ابن عاشور : 
 بوب فتدمر كل ما َتِت عليو ، وتنكري ) ريح ( يفيد التفخيم .أي : ؾباوزة اغبد ٓت العصف واؽب( ) َعاتَِيٍة 

 وأما العاتية ففيها أقواؿ ::  قال الرازي 
 عتت على خزنتها يومئذ ، فلم وبفظوا كم خرج منها ، ومل ىبرج قبل ذلك ، وال بعده منها شيء إال بقدر معلـو . اّلول : 

 (استناد إىل جبلتار ببناء أو )ت على عاد فما قػدروا على ردىا حبيلة من است: يريد الريح عتقاؿ عطاء عن ابن عباس الثاين :
 فإهنا كانت تنزعهم من مكامنهم وهتلكهم .

أف ىذا ليس من العتو الذي ىو عصياف ، إمبا ىو بلوغ الشيء وانتهاؤه ومنو قوؽبم : عتا النبت ، أي بلغ منتهاه  الثالث : 
 ْغُت ِمَن الكرب ِعِتّياً ( فعاتية أي ابلغة منتهاىا ٓت القوة والشدة.وجف ، قاؿ تعاىل ) َوَقْد بَػلَ 

  َعاتَِيٍة ( أي َعتت على ُخزَّاهنا فلم تطعهم ، ومل يطيقوىا من شّدة ىبوِبا ; غضبت لغضب هللا.قال القرطيب ( : 
 وقيل : َعَتت على عاد فقهرهتم.

 : قوؿ كثري من اؼبفسرين ، أو عتت على عاد ، وزادت على اغبد  ) عاتية ( أي : عتت على خزاهنا على  وقال السعدي
 كما ىو الصحيح .

َرَىا َعَلْيِهْم (    أي : سلطها عليهم .) َسخَّ
ٍم ُحُسومًا (  سبع لياؿ وشبانية أايـ حسومًا : أي متتابعات ببل انقطاع مشؤومات كبسات قاؿ تعاىل ) َسْبَع لََياٍل َوََثَانَِيَة َأًّيَّ

نْػَيا َوَلَعَذابُ )فََأْرَسلْ  َساٍت لُِّنِذيَقُهْم َعَذاَب اػْبِْزِي ٓت اغْبََياِة الدُّ ـٍ كبَِّ   اآْلِخَرِة َأْخَزى َوُىْم اَل يُنَصُروَف ( .َنا َعَلْيِهْم روباً َصْرَصراً ٓت َأايَّ
 أهنا حسمتهم ،  , والثالث :كاملة   : والثاينتباعًا ،  أحدىا :: وٓت قولو تعاىل ) حسومًا ( ثبلثة أقواؿ :  قال ابن اجلوزي

 فلم تبق منهم أحداً ، أي : أذىبتهم وأفنتهم .
 .أي : فرتى أيها اؼبخاطب القـو  ) فَ تَ َرى اْلَقْوَم ِفيَها (

 : الضمري يعود على الريح .وقيل  ٓت الببلد :  وقيل: ٓت تلك اللياِل واألايـ ، قيل ( فيها ) 
( أي : ٓت األايـ واللياِل ، أو ٓت دايرىم ، أو ٓت مهاب الريح ، احتماالت أظهرىا األوؿ ،  ْوَم ِفيَهافَ تَ َرى اْلقَ قاؿ أبو حياف ) -

 ألنو أقرب ومصرح بو .
 ) ِفيَها ( أي ٓت األايـ واللياِل وقيل ٓت مهاب الريح وقيل ٓت دايرىم واألوؿ أظهر . قال اّللوسي-
 (  موتى ىلكى ال حراؾ ؽبم . َصْرَعى )

 أي : كأهنم جذوع وسيقاف  النخل الِت قطعت رؤوسها اػباوية ، الساقط بعضها على بعض  ن َُّهْم َأْعَجاُز ََنٍْل َخاِويَة () َكأَ 
 ) خاوية ( ميتة منقلعة من منابتها ىامدة ساقطة على األرض فهم أجساد ببل رؤوس . -
 : على أـ رأسو ، فينشدخ رأسو وتبقى جثتو ىامدة . أي : جعلت الريح تضرب أبحدىم األرض ، فيخر ميتاً  قال ابن كثري 

ن َِبِقَيٍة (   أي : فهل ترى أحداً من بقاايىم ؟ أو ذبد ؽبم أثراً ؟ لقد ىلكوا عن آخرىم .) فَ َهْل تَ َرى هَلُم مِّ
ْن َأَحٍد أَْو َتْسَمُع ؽَبُْم رِْكزاً ( وقاؿ تعاىل ُهم مِّ  )َوشَبُوَد َفَما أَبْػَقى ( . وىذه اآلية كقولو تعاىل ) َىْل ربُِسُّ ِمنػْ

 بثمود وعاد ٓت الذكر من بني األمم اؼبكذبة ألهنما أكثر األمم اؼبكذبة شهرة عند اؼبشركني من  ئ: وابتد قال ابن عاشور
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 أىل مكة ألهنما من األمم العربية وألف دايرنبا ؾباورة مشاالً وجنوابً.
َلُو (   ء فرعوف اعببار ، ومن تقدمو من األمم الطاغية الِت كفرت برسوؽبا .أي : وجا) َوَجاء ِفْرَعْوُن َوَمن قَ ب ْ

 ) ومن ِقَبلو ( أي : أتباعو وجنوده . ئوقر 
ها على جناحو قرب السماء ّت قلبها وكانت ػػػأي : اؼبنقلبات ، وىي قرى قـو لوط الِت اقتلعها جربيل ورفع) َواْلُمْؤَتِفَكاُت ( 

 واؼبراد أىلها . –طبس 
 دة : إمبا ظبُِّيت قُػَرى قـو لوط "مؤتفكات" ألهنا ائتفكت ِبم ، أي انقلبت.قاؿ قتا

 و) اؼبؤتفكات ( قُرى لوط الثبلُث ، وأريد ابؼبؤتفكات سكاهنا وىم قـو لوط وخصوا ابلذكر لشهرة  قال ابن عاشور :
اؿ تعاىل ) وإنكم لتمرُّوف عليهم جريبتهم ولكوهنم كانوا مشهورين عند العرب إذ كانت قُراىم ٓت طريقهم إىل الشاـ ، ق

 مصبحني وابلليل أفبل تعقلوف ( وقاؿ ) ولقد أتوا على القرية الِت أُْمِطرت مَطر السوء أفلم يكونوا يروهنا ( .
 ( أي : ابلفعلة اػباطئة اؼبنكرة ، وىي الكفر والعصياف والتكذيب دبا أنزؿ هللا . ) ِِبخْلَاِطَئةِ 

 قولو تعاىل عنو ) فَػَقاَؿ أاََن رَبُُّكُم اأْلَْعَلى ( وقولو تعاىل عنو ) َوقَاَؿ ِفْرَعْوُف اَي أَيػَُّها اْلَمؤَلُ َما َعِلْمتُ : ف ىياػباطئة الِت أتى ِبا فرعو 
ْن ِإلٍَو َغرْيِي ( ، ىذا فضبلً عن جرائمو من ذبح األطفاؿ واستحياء النساء وتسخري الرجاؿ .  َلُكم مِّ

 كما قاؿ تعاىل ) فََأمَّا َعػاٌد فَاْسَتْكبَػُروا ٓت اأْلَْرِض بَِغرْيِ اغبَْقِّ َوقَػاُلوا َمْن َأَشػػدُّ ِمنَّا قُػوًَّة ( .:  عاد ىي واػباطئة الِت أتى ِبا قـو
 ى ( .كما قاؿ تعاىل ) َوأَمَّا شَبُوُد فَػَهَديْػَناُىْم فَاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى اؽْبُدَ : واػباطئة الِت أتى ِبا قـو شبود ىي 

 ىي : الكفر وجريبة إتياف الذكراف من العاؼبني . واػباطئة الِت أتت ِبا اؼبؤتفكات ] قرى قـو لوط [
( وىذا جنس ، أي : كل كذب رسوؿ هللا إليهم ، كما قاؿ تعاىل )ُكلّّ َكذََّب الرُُّسػَل َفَحػقَّ َوِعيد ( ، ومن  ) فَ َعَصْوا َرُسوَل َرّبِِّْم 

جبميع الرسل ، كما قاؿ تعاىل ) َكذََّبْت قَػْوـُ نُوٍح اْلُمْرَسِلنَي ( وقاؿ تعاىل ) َكذََّبْت َعاٌد اْلُمْرَسِلنَي ( وإمبا كذب برسوؿ فقد كذب 
 جاء إىل كل أمة رسوؿ واحد .

 أي : فأىلكهم هللا .(  ) فََأَخَذُىْم 
 الشدة الزدايد كفرىم . ٓت الشدة زائدة ٓتزائدة أي : عظيمة أليمة شديدة  َأْخَذًة رَّابَِيًة (

 واؼبراد ابألخذة الرابية : إىبلؾ االستئصاؿ ، أي ليس ٓت إىبلكهم إبقاء قليل منهم.
ا َطَغى اْلَماء   ( أي : ؼبا ذباوز اؼباء حده حىت عبل كل شيء وارتفع على الوجود .) ِإَنَّ َلمَّ

 وذلك بسبب دعوة نوح على قومو حني كذبوه وخالفوه .
 اً ( .إين دعوت قومي ليبًل وهناراً . فلم يزدىم دعائي إال فرار  ) واجتهد بدعوهتم ، كما قاؿ تعاىلحيث أنو دعاىم 

ولقد أرسلنا نوحاً إىل قومو فلبث فيهم ألف سنة إال طبسني عاماً فأخذىم الطوفاف  ) ولبث فيهم طويبًل يدعوىم ، كما قاؿ تعاىل
 ف ( .وىم ظاؼبو 

 ( .وقاؿ نوح رّب ال تذر على األرض من الكافرين دايراً ... ) كما قاؿ تعاىلفلما مل يستجيبوا دعا عليهم ،  
 ضبلناكم على السفينة اعبارية على وجو األرض .) مَحَْلَناُكْم يف اجْلَارِيَِة (  

أظباء السفينة ، ومنو قولو ) َولَُو ، واعبارية من  قولو تعاىل ) واعبارية (  يعين ٓت السفينة الِت ذبري ٓت اؼباء ، وىي سفينة نوح 
 اعبوار ( .

 واموؿ ٓت اعبارية نوح وأوالده ، وكّل َمن على وجو األرض من نسل أولئك.
اعبارية ( ٓت سفينة نوح عليو السبلـ واؼبراد حبملهم فيها رفعهم فوؽ اؼباء إىل انقضاء أايـ الطوفاف ال ؾبرد  قاؿ األلوسي : ) ٓت 
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 ة .رفعهم إىل السفين
 فإف قاؿ قائل : أان مل أضبل ٓت السفينة ومل أرىا ؟ 

ا ٓت فاعبواب : أف ضبل اآلابء وإقباء اآلابء يُعدُّ إقباًء لؤلبناء وضببًل ؽبم ، كما قاؿ تعاىل لبين إسرائيل ، واػبطاب موجو للذين كانو 
م سوء العذاب ﴾ والذين أقباىم إمبا ىم يسكنوف مدينتو ومن حوؽبا : ﴿ وإذ قبيناكم من آؿ فرعوف يسومونك زمن النيب 

 . اؼبعاصروف لفرعوف ، وىم أجداد من كانوا زمن النيب 
 ضبلناكم ( أي : ضبلنا آابءكم وأنتم ٓت أصبلِبم ، وال شك أف الذين خوطبوا ِبذا ىم أوالد الذين كانوا ٓت و:  قال الرازي (

 . السفينة
 لف العلماء ٓت الضمري على من يعود ؟اخت) لَِنْجَعَلَها َلُكْم َتْذِك  َرًة ( 

 على نفس السفينة ، قالوا : فقد أبقاىا هللا حىت رآىا أوائل ىذه األمة . فقيل :
 الضمري يعود على جنس السفينة ، أي وأبقينا لكم من جنسها ما تركبوف على تيار اؼباء ٓت البحار . وقيل :

 ورجح ىذا القوؿ ابن كثري ، ويدؿ عليو :
 ف ( .وآية ؽبم أان ضبلنا ذريتهم ٓت الفلك اؼبشحوف . وضبلنا ؽبم من مثلو ما يركبو  ) قولو تعاىل

 الضمري يعود إىل نفس القصة وما فيها من العرب . وقيل :
قاؿ الزجاج إنو عائد إىل الواقعة الِت ىي معلومة ، وإف كانت ىهنا غري مذكورة ، والتقدير لنجعل قباة اؼبؤمنني وإغراؽ الكفرة 

 ة وعربة .عظ
 ويدؿ على صحتو قولو ) َوَتِعيَػَها أُُذٌف واعية( فالضمري ٓت قولو ) َوَتِعيَػَها ( عائد إىل ما عاد مرجحًا ىذا القوؿ :  قال الرازي

 إليو الضمري األوؿ ، لكن الضمري ٓت قولو ) َوَتِعيَػَها ( ال يبكن عوده إىل السفينة فكذا الضمري األوؿ.
 ْجَعَلَها َلُكْم َتْذِكَرًة ( يعين سفينة نوح عليو الصبلة والسبلـ ، جعلها هللا تذكرة وِعَظة ؽبذه األمة حىت ) لِنَ  وقال القرطيب

 أدركها أوائلهم ; ٓت قوؿ قتادة.
 واؼبعَن : أبقيت لكم تلك اػبشبات حىت تذكروا ما حّل بقـو نوح ، وإقباء هللا آابءكم ; وكم من سفينة ىلكت 

يبق منها شيء ، وقيل : لنجعل تلك الفعلة من إغراؽ قـو نوح وإقباء من آمن معو موعظة لكم ; وؽبذا قاؿ هللا وصارت تراابً ومل 
 تعاىل ) َوَتِعيَػَهآ أُُذٌف َواِعَيٌة ( أي : ربفظها وتسمعها أُُذٌف حافظة ؼبا جاء من عند هللا ، والسفينة ال توصف ِبذا.

وتفهم ىذه النعمة من نعمة إقبائنا ألىل اإليباف وإغراقنا ألىل الكفر والعصياف ، وتعقلها أذف  أي :َوَتِعيَ َها ُأُذٌن َواِعَيٌة ( )  
 سامعة عاقلة منتفعة بسماع األخبار ومنتفعة ابلوعظ والتذكري .

 عدـ : وىذا خببلؼ أىل اإلعراض والغفلة ، وأىل الببلدة وعدـ الفطنة ، فإهنم ليس ؽبم انتفاع ِبايت هللا ل قال السعدي
 وعيهم عن هللا وتفكرىم ِبايتو  .

 الفوائد :
 تقرير عقيدة البعث واعبزاء . -ٔ
 إثبات اسم من أظباء يـو القيامة . -ٕ
 شدة يـو القيامة . -ٖ
أف الكفر والتكذيب سبب ٓت حلوؿ العذاب واالنتقاـ ، قاؿ تعاىل : ﴿ فأما شبود فأىلكوا ابلطاغية . وأما عاد فأىلكوا بريح  -ٗ

 صرصر عاتية ﴾ .
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 ومعصيتو سبب للعذاب الدنيوي واألخروي . تكذيب الرسوؿ  أف -٘
 ينبغي االعتبار واالتعاظ حبادثة الطوفاف . -ٙ
 شدة عذاب هللا على الظاؼبني . -ٚ
 أف هللا ال يهلك أمة إال بعد إرساؿ رسوؿ إليهم لينذرىم . -ٛ
 التنويع ٓت عذاب الكفار . -ٜ
 االمتناف على العباد بصناعة السفن . -ٓٔ
 كرة ابلسفينة الِت صنعها نوح .أف السفن مذ  -ٔٔ
 االمتناف على الذرية ابإلنعاـ على اآلابء . -ٕٔ
 أف الذي ينتفع ابآلايت ىو من يقصد االستماع رغبة ٓت االنتفاع . -ٖٔ

ًة َواِحَدًة )ٖٔ) فَِإَذا نُِفَخ يف الصُّوِر نَ ْفَخٌة َواِحَدٌة ) َتا دَكَّ َلِت اّْلَْرُض َواجْلَِباُل َفدُكَّ ( ٘ٔ( فَ يَ ْوَمِئٍذ َوقَ َعِت اْلَواِقَعُة )ٗٔ( َومحُِ
َماء َفِهَي يَ ْوَمِئٍذ َواِىَيٌة ) ( يَ ْوَمِئٍذ ٚٔ( َواْلَمَلُك َعَلى َأْرَجائَِها َوحَيِْمُل َعْرَش رَبَِّك فَ ْوقَ ُهْم يَ ْوَمِئٍذ ََثَانَِيٌة )َٙٔوانَشقَِّت السَّ

 تُ ْعَرُضوَن َل خَتَْفى ِمنُكْم َخاِفَيٌة ( .
 [ . ٛٔ -ٖٔاقة : ] اغب

------------- 
( أي : فإذا نفخ إسرافيل ٓت الصور نفخة واحدة  وىي النفخة الثانية ، وتسبقها النفخة ) فَِإَذا نُِفَخ يف الصُّوِر نَ ْفَخٌة َواِحَدٌة  

 األوىل لصعق وموت كل من ٓت السماوات واألرض إال من شاء هللا .
ـٌ  ِر َفَصِعَق َمن ٓت السََّماَواِت َوَمن ٓت اأْلَْرِض ِإالَّ َمن َشاء اَّللَُّ ُّتَّ نُِفَخ ِفيِو ُأْخَرىكما قاؿ تعاىل )َونُِفَخ ٓت الصُّو  فَِإَذا ُىم ِقَيا

 ( .يَنظُُروفَ 
 اختلف العلماء ما اؼبراد ابلنفخة ىذه ؟

 : ىي النفخة األوىل ] ػبراب العامل [ . فقيل
، ، وأوؿ ذلك نفخة الفزعـ القيامة، ورجحو ابن كثري وقاؿ : يقوؿ تعاىل ـبرباً عن أىواؿ يو : ىي نفخة القياـ لرب العاؼبني  وقيل

ّت يعقبها نفخة الصعق حني يصعق من ٓت السموات ومن ٓت األرض إال من شاء هللا ، ّت بعدىا نفخة القياـ لرب العاؼبني 
 والبعث والنشور ، وىي ىذه النفخة .

 اسب ؼبا بعده .، ألنو ىو اؼبن واّلول أرجح
 قولو تعاىل ) نفخة واحدة (  وقد أكدىا ىنا أبهنا واحدة ، ألف أمر هللا ال ىبالف وال يبانع .

 كما قاؿ تعاىل )َوَما أَْمُراَن ِإالَّ َواِحَدٌة َكَلْمٍح اِبْلَبَصِر ( .
َا قَػْولَُنا ِلَشْيٍء ِإَذا أََرْداَنُه َأف نػَُّقوَؿ لَُو كُ   ن فَػَيُكوُف ( .وقاؿ تعاىل )ِإمبَّ

َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَاَد َشْيئاً َأْف يَػُقوَؿ لَُو ُكْن فَػَيُكوُف ( .  وقاؿ تعاىل )ِإمبَّ
 . وٓت ىذا إثبات النفخ ٓت الصور وىو اثبت ابلكتاب والسنة واإلصباع 

 من الكتاب :
 َرِبِِّْم يَػْنِسُلوَف( .قولو تعاىل : )َونُِفَخ ٓت الصُّوِر فَِإَذا ُىْم ِمَن اأْلَْجَداِث ِإىَل 

ـٌ يَػْنظُُروَف(.وقاؿ تعاىل: )َونُِفَخ ٓت الصُّوِر َفَصِعَق َمْن ٓت السََّماَواِت َوَمْن ٓت اأْلَْرِض ِإالَّ َمْن َشاَء اَّللَُّ ُّتَّ نُِفخَ    ِفيِو ُأْخَرى فَِإَذا ُىْم ِقَيا
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 عاً( .وقاؿ تعاىل : )َونُِفَخ ِٓت الصُّوِر َفَجَمْعَناُىْم صبَْ 
 وقاؿ تعاىل : )َوَما يَػْنظُُر َىُؤالِء ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة َما ؽَبَا ِمْن فَػَواٍؽ( .

 ومن السنة :
 فقاؿ : ما الصور ؟ قاؿ : ) قرف ينفخ فيو ( . عن عبد هللا بن عمرو قاؿ : جاء أعرايب إىل النيب 

ٓت الصور فبل يسمعو أحد إال أصغى ليتًا ورفع ليتًا ، ّت ال يبقى  : ) ّت ينفخ وعن عبد هللا بن عمرو قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 أحد إال صعق ... ّت ينفخ فيو أخرى فإذا ىم قياـ ينظروف ( .

 وأصبع اؼبسلموف على ثبوتو .
 . والنافخ يف الصور ىو إسرافيل 

 أصبع العلماء أف الذي موكل بنفخ الصور ىو إسرافيل .
 ت على قولني :اختلف العلماء يف عدد النفخا

 أهنا نفختاف : نفخة الصعق ونفخة البعث . القول اّلول : 
ـٌ ويدؿ ؽبذا قولو تعاىل : )َونُِفَخ ٓت الصُّوِر َفَصِعَق َمْن ٓت السََّماَواِت َوَمْن ٓت اأْلَْرِض ِإالَّ َمْن َشاَء اَّللَُّ  ُّتَّ نُِفَخ ِفيِو ُأْخَرى فَِإَذا ُىْم ِقَيا

 يَػْنظُُروَف( .
ُموَف . َفبل َيْسَتِطيُعوَف تَػْوِصَيًة َوال  ِإىَل أَْىِلِهْم يَػْرِجُعوَف . َونُِفَخ ٓت وقاؿ تعاىل : )َما يَػْنظُُروَف ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة ََتُْخُذُىْم َوُىْم ىبَِصِّ

 الصُّوِر فَِإَذا ُىْم ِمَن اأْلَْجَداِث ِإىَل َرِبِِّْم يَػْنِسُلوَف( .
 )َما يَػْنظُُروَف ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة ََتُْخُذُىْم( . ىذه النفخة األوىل .فقولو تعاىل : 

 وقولو تعاىل : )َونُِفَخ ٓت الصُّوِر فَِإَذا ُىْم ِمَن اأْلَْجَداِث ِإىَل َرِبِِّْم يَػْنِسُلوَف( ىذه ىي النفخة الثانية .
( قالوا : اي أِب ىريرة : أربعني يومًا ؟ قاؿ : أبيت . قالوا : أربعوف قاؿ : ) ما بني النفختني أربعوف  وعن أيب ىريرة أف النيب 

 شهراً ؟ قاؿ : أبيت . قالوا : أربعوف سنة : قاؿ : أبيت ( . متفق عليو
 أهنا ثبلث نفخات : نفخة الفزع ، ونفخة الصعق ، ونفخة البعث .القول الثاين : 

َفُخ ِٓت   الصُّوِر فَػَفزَِع َمْن ٓت السََّماَواِت َوَمْن ِٓت اأْلَْرِض ِإالَّ َمْن َشاَء اَّللَُّ وَُكلّّ أَتَػْوُه َداِخرِيَن( واحتجوا : ٓت قولو تعاىل : )َويَػْوـَ يُػنػْ
 وىذه نفخة الفزع .

 وقولو تعاىل : )َونُِفَخ ٓت الصُّوِر َفَصِعَق َمْن ٓت السََّماَواِت ... ( ىذه نفخة الصعق .
ـٌ يَػْنُظُروَف( ىذه نفخة البعث .وقولو تعاىل : )فَِإذَ   ا ُىْم ِقَيا

 قالوا : إف الفزع مغاير للصعق .
 صاحب الصور مستعد للنفخ .

عن أيب سعيد قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا ) كيف أنعم ، وقد التقم صاحب القرِف القرَف ، وحَن جبهتو وأصغى ظبعو ، ينتظر أف يؤمر 
 رواه الرتمذي . (أف ينفخ ، فينفخ 

ًة َواِحَدة ( أي :) َومحُِ  َتا دَكَّ ورفعت األرض واعبباؿ عن أماكنها ، فضرب بعضها ببعض حىت تندؽ  َلِت اّْلَْرُض َواجْلَِباُل َفدُكَّ
 وتتفتت وتصري كثيباً مهيبًل .

 : فمدف مد األدمي ، وتبدلت األرض غري األرض . قال ابن كثري 
 ابألرض ونسفت فكاف اعبميع قاعصاً صفصفاً ال ترى فيها عوجاً : أي : فتتت اعبباؿ واضمحلت وخلطت  وقال السعدي
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 وال أمتاً .
 كما قاؿ تعاىل )َكبلَّ ِإَذا دُكَِّت اأْلَْرُض دَّكاً دَّكاً ( .

َر اأَلْرِض َوالسََّماَواُت َوبَػَرُزوْا َّللِّ اْلَواِحِد اْلَقهَّاِر ( .  وقاؿ تعاىل )يَػْوـَ تُػَبدَُّؿ اأَلْرُض َغيػْ
 العلماء : ضبلها ملك من اؼببلئكة أبمر ربو سبحانو وتعاىل .قاؿ بعض 

 فإف قاؿ قائل : األرض مفردة ، واعبباؿ صبع ، فإذا ضمت اعبباؿ إىل األرض فذلك صبع ، فلماذا قاؿ ) فدكتا ( ابلتثنية ؟  -
 ل : فدكتا .فاعبواب : ألف اعبباؿ عوملت كالشيء الواحد ، فلما أضيفت إىل األرض أصبحت مثَن ، ولذا قي

 أي : قامت القيامة .) فَ يَ ْوَمِئٍذ َوقَ َعِت اْلَواِقَعُة (  
 الواقعة من أظباء يـو القيامة ، ظبيت بذلك لتحقق كوهنا ووجودىا كما قاؿ تعاىل )فَػيَػْوَمِئٍذ َوقَػَعِت اْلَواِقَعُة ( . -

 : أو لكثرة ما يقع فيها من الشدائد . ظبيت واقعة ألهنا كائنة ال ؿبالة ، أو لقرب وقوعها ، قال الشوكاين 
 وقعت الواقعة والقيامة وبصل من األىواؿ العظيمة واألحواؿ الفظيعة ما ال ىبطر على الباؿ . اذفإ -

َماء َفِهَي يَ ْوَمِئٍذ َواِىَيٌة  ( أي : وانصدعت السماء فهي يومئذ ضعيفة ليس فيها سباسك وال صبلبة ، بعد تلك ) َوانَشقَِّت السَّ
 وة والصبلبة العظيمة ، وما ذاؾ إال ألمر عظيم أزعجها ، وكرب جسيم ىائل أوىاىا وأضعفها .الق

ىل )َوفُِتَحِت السََّماء كما قاؿ تعاىل )ِإَذا السََّماء انَشقَّْت ( وقاؿ تعاىل )فَِإَذا انَشقَِّت السََّماء َفَكاَنْت َوْرَدًة َكالدَِّىاِف ( وقاؿ تعا
 ( .َفَكاَنْت أَبْػَواابً 

 والسماء كانت قوية متماسكة . -
 كما قاؿ تعاىل ) َوالسََّماء َذاِت اغْبُُبِك ( .
َنا فَػْوَقُكْم َسْبعاً ِشَداداً ( .  وقاؿ تعاىل ) َوبَػنَػيػْ

َناَىا َوزَيػَّنَّاَىا َوَما ؽَبَا ِمن فُػُروٍج   ( .وقاؿ تعاىل )أَفَػَلْم يَنظُُروا ِإىَل السََّماء فَػْوقَػُهْم َكْيَف بَػنَػيػْ
  تَػَرى ِمن ُفُطوٍر وقاؿ تعاىل )الَِّذي َخَلَق َسْبَع ظَبَاَواٍت ِطَباقاً مَّا تَػَرى ِٓت َخْلِق الرَّضْبَِن ِمن تَػَفاُوٍت فَاْرِجِع اْلَبَصَر َىلْ 

مستكنني لعظمتو ، اؼبلك اسم جنس ، أي اؼببلئكة على أرجاء السماء وجوانبها ، خاضعني لرِبم ، ) َواْلَمَلُك َعَلى َأْرَجائَِها ( 
 ينتظروف أمره .

 ( أي : ووبمل عرش ربك اي دمحم شبانية من اؼببلئكة العظاـ .) َوحَيِْمُل َعْرَش رَبَِّك فَ ْوقَ ُهْم يَ ْوَمِئٍذ ََثَانَِيٌة 
 اختلف العلماء ما اؼبراد ابلثمانية ؟ 

من اؼببلئكة ، ومن حجتهم قولو تعاىل ) َوَجاء رَبَُّك : ىم شبانية صفوؼ  وقيل: شبانية من اؼببلئكة ، وىم ضبلة العرش ،  فقيل
 َواْلَمَلُك َصّفاً َصّفاً ( والراجح األوؿ .

 : وقد ورد حديث ٓت عظم ضبلة العرش 
: ) أذف ِل أف أحدث عن مَلك من مبلئكة هللا من ضبلة العرش ، ما بني شحمة أذنو  قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  عن جابر 

 عمائة عاـ ( . رواه أبو داود .إىل عاتقو مسرية سب
 : وبتمل أف يكوف اؼبراد ِبذا العرش العرش العظيم ، أو العرش الذي يوضع ٓت األرض يـو القيامة لفصل  قال ابن كثري

 القضاء ، وهللا أعلم ابلصواب .
وىو األقرب أف اؼبراد فوؽ اؼببلئكة الذين  الضمري ٓت قولو ) فَػْوقَػُهُم (  إىل ماذا يعود ؟ فيو وجهاف األوؿ :قولو تعاىل ) فوقهم (  -

 .ىم على األرجاء واؼبقصود التمييز بينهم وبني اؼببلئكة الذين ىم ضبلة العرش 
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 الثاين : قاؿ مقاتل : يعين أف اغبملة وبملوف العرش فوؽ رؤوسهم.
، ألف اؼبراد ابلربوبية ىنا  تشريفاً وتكريباً لو  ، وأضاؼ ضمريه إىل الرب قولو تعاىل ) َووَبِْمُل َعْرَش رَبَِّك ( اػبطاب للنيب  -

 الربوبية اػباصة 
 . وٓت ىذا إثبات عرش الرضبن 

 والعرش : سرير ذو قوائم ربملو اؼببلئكة ، وىو كالقبة على العامل ، وىو أعلى اؼبخلوقات وأوسعها .
 وقد وصفو هللا أبوصاؼ :

 العظيم ﴾ . وصفو ابلعظمة ، فقاؿ تعاىل : ﴿ ... ورب العرش -
 ووصفو أبنو كرمي ، فقاؿ تعاىل : ﴿ ... رب العرش الكرمي ﴾ . -
 ووصفو أبنو ؾبيد ، فقاؿ تعاىل : ﴿ ذو العرش اجمليد ﴾ . -

 أي : يـو القيامة .) يَ ْوَمِئٍذ (  
 أي : على هللا ، عامل السّر والنجوى الذي ال ىبفى عليو شيء من أموركم .) تُ ْعَرُضوَن ( 

 ال ىبفى عليو شيء من أموركم ، بل ىو عامل ابلظواىر والسرائر والضمائر . َفى ِمنُكْم َخاِفَيٌة ( أي :) َل ختَْ 
 الفوائد :

 إثبات النفخ ابلصور . -ٔ
 بياف شيء من أىواؿ يـو القيامة .-ٕ
 إثبات عرش الرضبن وعظمتو ، -ٖ
 ﴾ .إثبات العرض على هللا كما قاؿ تعاىل : ﴿ وعرضوا على ربك صفاً -ٗ
 إثبات علم هللا الكامل الشامل .-٘
 على اؼبسلم أف وبرص على تقوى هللا ٓت السر والعلن ، ألنو سبحانو يعلم كل شيء وسيواجهو يـو القيامة .-ٙ
 إثبات اؼببلئكة .-ٚ
 شرؼ العرش ، وذلك إلضافتو إىل الرب تعاىل .-ٛ
 أف للعرش ضبلة .-ٜ

 أف ضبلة العرش شبانية .-ٓٔ
 هللا تعاىل .إثبات علو -ٔٔ
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( فَ ُهَو يف ِعيَشٍة رَّاِضَيٍة ٕٓ( ِإيّنِ ظََننُت َأيّنِ ُماَلٍق ِحَسابِيْو ) ٜٔ) فََأمَّا َمْن ُأوِتَ ِكَتابَُو بَِيِميِنِو فَ يَ ُقوُل َىاُؤُم اقْ َرُؤوا ِكَتابِيْو ) 
ِم اخْلَالَِيِة )( ُكُلوا َواْشَربُ ٖٕ( ُقُطوفُ َها َدانَِيٌة )ٕٕ( يف َجنٍَّة َعالَِيٍة )ٕٔ) ( َوَأمَّا َمْن ُأوِتَ ِكَتابَُو ٕٗوا َىِنيئًا ِبَا َأْسَلْفُتْم يف اّْلًَّيَّ

َتِِن َلَْ ُأوَت ِكَتابِيْو ) تَ َها َكاَنِت اْلَقاِضَيَة )ٕٙ( َوَلَْ َأْدِر َما ِحَسابِيْو )ِٕ٘بِشَماِلِو فَ يَ ُقوُل ًَّي لَي ْ ُْىَن َعِنِّ َمإٚ( ًَّي لَي ْ لِيْو ( َما َأ
ُعوَن ِذرَاعًا فَاْسُلُكوُه ٖٔ( ُثَّ اجْلَِحيَم َصلُّوُه )ٖٓ( ُخُذوُه فَ ُغلُّوُه )ٜٕ( َىَلَك َعِنِّ ُسْلطَانِيْو )ٕٛ) ( ُثَّ يف ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسب ْ
يٌم )ٖٗنِي )( َوَل حَيُضُّ َعَلى َطَعاِم اْلِمْسكِ ٖٖ( ِإنَُّو َكاَن َل يُ ْؤِمُن ِِبَّللَِّ اْلَعِظيِم )ٕٖ) ( َوَل ٖ٘( فَ َلْيَس َلُو اْليَ ْوَم َىاُىَنا محَِ

ْسِلنٍي ) ُِ  ( َل َيَُْكُلُو ِإلَّ اخْلَاِطُؤوَن ( .َٖٙطَعاٌم ِإلَّ ِمْن 
 [ . ٖٚ – ٜٔ] اغباقة : 

-------------- 
يـو القيامة بيمينو ، ألنو من السعداء ، وأنو من شدة فرحو ىبرب تعاىل عن سعادة من يؤتى كتابو  ) فََأمَّا َمْن ُأوِتَ ِكَتابَُو بَِيِميِنِو (

 يقوؿ لكل من لقيو :
أي : خذوا اقرؤوا كتابية ، ألنو يعلم أف الذي فيو خري وحسنات ؿبضة ، ألنو فبن بدؿ هللا سيئاتو ) َىاُؤُم اقْ َرُؤوا ِكَتابِيْو ( 

 حسنات .
 : ابِيْو ( على أنو بلغ الغاية ٓت السرور ، ألنو ؼبا أعطي كتابو بيمينو ، علم أنو من ويدؿ قولو ) َىاُؤـُ اقْػَرُؤوا ِكتَ  قال الرازي

 الناجني الفائزين ابلنعيم ، فأحب أف يظهر ذلك لغريه حىت يفرحوا دبا انلو .
 : كرامة يقوؿ أحدىم عند ذلك من الفرح والسرور ، وؿببة أف يطلع اػبلق على ما مّن هللا بو عليػو من ال وقال السعدي (

أي دونكم كتايب ، فاقرؤوه ، فإنو يبشر ابعبنات ، وأنواع الكرامات ، ومغفرة الذنوب ، وسرت العيوب ،  َىاُؤـُ اقْػَرُؤوا ِكَتابِيْو (
 والذي أوصلين إىل ىذه اغباؿ ، ما مّن هللا بو علّي من اإليباف ابلبعث واغبساب واالستعداد لو ، وؽبذا قاؿ : 

أين سألقى حسايب وجزائي يـو القيامة ، فأعددت  -فالظّن ىنا دبعَن اليقني  -أي : أيقنت يّنِ ُماَلٍق ِحَسابِيْو (  ) ِإيّنِ ظََننُت أَ 
 لو العدة من اإليباف والعمل الصإت .

 يَن َيظُنُّوَف أَنػَُّهػْم ُمبلقُو ذا اليـو كائن ال ؿبالة ، كما قاؿ جل شأنو )الَّذِ ػػػػػػػػػػػػػػ: أي قد كنت موقنًا ٓت الدنيا أف ى قال ابن كثري
 َرِبِِّْم ( .

َها َمْصرِفًا ( . والظن ٓت القرآف يطلق دبعَن اليقني : كما ٓت قولو تعاىل )َورَأى اْلُمْجرُِموَف النَّاَر َفظَنُّوا أَنػَُّهْم ُمَواِقُعوَىا َوملَْ  - ُدوا َعنػْ  هبَِ
 أَنػَُّهْم ُمبلقُو َرِبِِّْم َوأَنػَُّهْم ِإلَْيِو رَاِجُعوَف ( . أي فأيقنوا ، وكقولو تعاىل ) الَِّذيَن َيظُنُّوفَ 

 ّت قاؿ تعاىل مبيناً جزاءه : -
 أي : مرضية ىنية ، جامعة ؼبا تشتهيو األنفس وتلذ األعني ، وقد رضػوىا ومل ىبتػاروا عليها غريىا .  ) فَ ُهَو يف ِعيَشٍة رَّاِضَيٍة ( 

رفيعة قصورىا ، حساف حورىا ، نعيمة دورىا ، دائم حبورىا ، فهي عالية ورفيعة من حيث كوهنا نعيمها  ( أي :) يف َجنٍَّة َعالَِيٍة 
 ٓت أعلى وأرفع درجات النعيم كيفاً وكماً ونوعاً وأبدية .

 ياماً وقعوداً ومتكئني ،( أي : شبرىا وجناىا ، من أنواع الفواكو قريبة سهلة التناوؿ على أىلها ، يناؽبا أىلها ق) ُقُطوفُ َها َدانَِيٌة 
 ُقُطوفُػَها َدانَِيٌة ( أي : شبارىا قريبة التناوؿ أيخذىا الرجل كما يريد إف أحب أف أيخذىا بيده انقادت لو ، :  قال الرازي (

 قائماً كاف أو جالساً أو مضطجعاً.
 . والُقطوؼ : صبع ِقْطف بكسر القاؼ وسكوف الطاء ، وىو الثمر ، ظبي بذلك ألنو يُقطف -
 ومعَن ُدنوىا : قرِبا من أيدي اؼبتناولني ألف ذلك أىنأ إذ ال كلفة فيو ، قاؿ تعاىل ) وُذلِّلْت قطوُفها  قال ابن عاشور :
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 تذليبًل  ( .
 ويقاؿ ؽبم إكراماً وإحساانً :  -

 أي : من كل طعاـ لذيذ ، وشراب شهي .) ُكُلوا َواْشَربُوا ( 
 ن غري مكدر وال منغص ، وذلك اعبزاء اغباصل لكم :( أي : اتماً كامبًل م) َىِنيئاً 

ِم اخْلَالَِيِة (  أي : بسبب ما قدمتم من األعماؿ الصاغبة ٓت األايـ اؼباضية ، يعين أايـ الدنيا ، الِت جعلها هللا ) ِبَا َأْسَلْفُتْم يف اّْلًَّيَّ
 مزرعة لؤلخرة .

، فكونوا من أبناء اآلخرة وال تكونوا من أبناء الدنيا ، فإف اليـو عمل وال قاؿ علي : أال إف الدنيا أدبرت ، وإف اآلخرة أقبلت 
 حساب وغداً حساب وال عمل .

 وظبيت صاغبة ألهنا تصلح أحواؿ العبد ، وأمور دينو ودنياه ، وحياتو الدنيوية واألخروية ، وتزوؿ ِبا عنو فساد األحواؿ .
 العمل الصاحل ىو الذي يدخل معك يف قربك .ف
 ) يتبع اؼبيت ثبلثة أىلو ومالو وعملو ، فريجع أىلو ومالو ويبقى عملو ( متفق عليو . قاؿ  ماك

 وسبب للنجاة من الفنت .
) ابدروا ابألعماؿ فتنًا كقطع الليل اؼبظلم ، يصبح الرجل مؤمنًا ويبسي كافرًا ، ويبسي كافرًا ويصبح مؤمنًا ، يبيع  كما قاؿ 

 رواه مسلم . دينو بعرض من الدنيا قليل (
 وىو الذي يتمناه الكافر يف موضعني : 

ا تَػرَْكُت َكبلَّ ِإنػََّها َكِلَمٌة عند االحتضار : كما قاؿ تعاىل )َحىتَّ ِإَذا َجاء َأَحَدُىُم اْلَمْوُت قَاَؿ َربِّ اْرِجُعوِف . َلَعلِّي أَْعَمُل َصاغِبًا ِفيمَ 
َعُثوَف ( .ُىَو قَائُِلَها َوِمن َورَائِِهم بَػْرزٌَخ ِإىَل    يَػْوـِ يُػبػْ

َر الَِّذي ُكنَّا نَػْعَمُل  أََوملَْ نُػَعمِّرُْكم مَّا يَػَتذَكَُّر ِفيِو َمن وٓت النار : كما قاؿ تعاىل )َوُىْم َيْصَطرُِخوَف ِفيَها رَبػََّنا َأْخرِْجَنا نَػْعَمْل َصاغِبًا َغيػْ
 ِمنَي ِمن نَِّصرٍي ( .َتذَكََّر َوَجاءُكُم النَِّذيُر َفُذوُقوا َفَما لِلظَّالِ 

 .وقد أمر هللا بو حىت اؼبرسلني  
 ) اَي أَيػَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاغِباً ِإيّنِ دبَا تَػْعَمُلوَف َعِليٌم ( .كما قاؿ تعاىل 

سماوات ، واستغل األايـ دبا يقربو إىل هللا فهنيئًا ؼبن ابدر ىذه الدنيا وأكثر فيها من األعماؿ الصاغبات وأرضى رب األرض وال
 عز وجل( .

إف مصري اإلنساف شقاوة أو سعادة يرتتب على نوعية عملو صبلحًا أو فسادًا وال يظلم ربك أحدًا ، كما قاؿ تعاىل  )فََأمَّا  -
 .(ٓت اْلَعَذاِب ؿُبَْضُروفَ لَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّبُوا ِِباَيتَِنا َولَِقاء اآْلِخرَِة فَُأْولَِئَك وُبْبَػُروَف . َوأَمَّا ا فَػُهْم ٓت َرْوَضةٍ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاغِبَاِت 

 اَؿ َذرٍَّة َشرّاً يَػَرُه ( .ُه . َوَمن يَػْعَمْل ِمثْػقَ وقاؿ تعاىل  )يَػْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتااتً لِّيُػَرْوا أَْعَماؽَبُْم . َفَمن يَػْعَمْل ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َخرْياً يَػرَ 
 فائدة :

)لن يدخل أحد  فإف قيل: ما اعبمع بني ىذه اآلية وأمثاؽبا الِت ظاىرىا أف األعماؿ الصاغبة سبب لدخوؿ اعبنة ، وبني قولو 
 منكم اعبنة بعملو(؟

نة ودرجاهتا فإف ذلك يتفاوت بتفاوت أف ؾبرد دخوؿ اعبنة ال يكوف إال برضبة هللا، كما ٓت اغبديث، وأما اقتساـ منازؿ اعب قيل:
 األعماؿ.

 وىذا مذىب ابن بطاؿ، والقرطيب ٓت تفسريه.



 76 

 : إف دخوؿ اعبنة برضبة هللا، ومن رضبة هللا وفق العبد للعمل ويسره لو حىت بو اعبنة، فهذا العمل من رضبة هللا .قيلو
، والبيهقي، وابن العريب، والنووي، وابن رجب،   والشوكاين.وىذا مذىب ابن حـز

 :ُتْم تَػْعَمُلوَف( )َوتِْلك اعْبَنَّة الَِِّت أُورِثْػُتُموَىا دبَِ  قال النووي ُتْم تَػْعَمُلوَف( َوكَبْونبَا ِمْن ... َوأَمَّا قَػْولو تَػَعاىَل )اُْدُخُلوا اعْبَنَّة دبَا ُكنػْ ا ُكنػْ
ة، َفبَل يُػَعاِرض َىِذِه اأْلََحاِديث، َبْل َمْعََن اآْلاَيت: َأفَّ ُدُخوؿ اعْبَنَّة ِبَسَبِب اآْلاَيت الدَّالَّة َعَلى أَفَّ اأْلَْعَماؿ يُْدَخل ِِبَا اعْبَنَّ 

دبَُجرَِّد اْلَعَمل. لو، فَػَيِصّح أَنَُّو ملَْ يَْدُخل اأْلَْعَماؿ، ُّتَّ التػَّْوِفيق ِلؤْلَْعَماِؿ َواؽبَِْدايَة ِلئْلِْخبَلِص ِفيَها، َوقَػُبوؽبَا بَِرضْبَِة اَّللَّ تَػَعاىَل َوَفضْ 
 م.َوُىَو ُمرَاد اأْلََحاِديث، َوَيِصّح أَنَُّو َدَخَل اِبأْلَْعَماِؿ َأْي ِبَسَبِبَها، َوِىَي ِمْن الرَّضْبَة. َوَاَّللَّ أَْعلَ 

 :ُتْم ... وفيو دليٌل على أفَّ األعماَؿ سبٌب لدخوؿ اعبنَّة، كما قاؿ تعاىل )َوتِْلَك اعْبَنَُّة الَّ  وقال ابن رجب ِِت أُورِثْػُتُموَىا دبَا ُكنػْ
 تَػْعَمُلوَف(.

أفَّ العمَل بنفسو ال يستحقُّ بو أحٌد اعبنَّة لوال أفَّ هللا  -وهللا أعلم  -)َلْن يدُخَل أحٌد منُكُم اعبنَّة ِبعَمِلو( فاؼبراد  وأما قولُو 
 على عبده، فاعبنَُّة وأسباُِبا كلّّ من فضل هللا ورضبتو. سبباً لذلك، والعمُل نفُسو من رضبة هللا وفضلو -بفضلو ورضبتو  -جعلو 
 إف الباء ٓت اآلية ليست للسببية، بل لئللصاؽ أو اؼبصاحبة، واؼبعَن: أورثتموىا مبلبسة أو مصاحبة ألعمالكم. وقيل:

 وىذا مذىب الكرماين، واختيار العيين.
 من القبوؿ. إف اآلية ٓت العمل اؼبقبوؿ، واغبديث ٓت العمل اجملرد وقيل:

 وىذا مذىب اغبافظ ابن حجر، والشنقيطي.              )انظر: كتاب األحاديث اؼبشكلة(.
 وؼبا ذكر هللا حاؿ السعداء ، ذكر حاؿ األشقياء فقاؿ :  -

ئة بشماؽبم سبييزًا ؽبم وخزايً وعاراً ( ىؤالء ىم أىل الشقاء يُػْعَطوف كتبهم اؼبشتملة على أعماؽبم السي) َوَأمَّا َمْن ُأوِتَ ِكَتابَُو ِبِشَماِلِو 
 وفضيحة ، فيقوؿ أحدىم من اؽبم والغم واغبزف :

َتِِن َلَْ ُأوَت ِكَتابِيْو  ،  ؼبا وبصل لو من اػبجل واالفتضاح ،ليتين مل أعط كتايب : ايح أعمالو: فيقوؿ إذا رأى قبائ( أي) فَ يَ ُقوُل ًَّي لَي ْ
 ِكَتابَُو َورَاء َظْهرِِه . َفَسْوَؼ يَْدُعو ثُػُبوراً . َوَيْصَلى َسِعرياً ( .  كما قاؿ تعاىل )َوأَمَّا َمْن أُوِتَ 

 ألنو يبشر بدخوؿ النار واػبسارة األبدية . قال السعدي : 
  وسبينِّ كل من أوِت كتابو بشمالو أنو مل يُػْؤت كتابو ، ألنو علم من اإِلطبلع على كتابو أنو صائر إىل  قال ابن عاشورو :

 ذاب فيتمَن أف ال يكوف َعِلم بذلك إبقاء على نفسو من حزهنا زمناً فإف ترقُّب السوء عذاب.الع
ليتين مل أدر ما ىو حسايب ، أي : مل أبعث ومل أحاسب ، ألنو ال حاصل لو ٓت ذلك اغبساب ،  ( أي : واي) َوََلْ َأْدِر َما ِحَسابِيْو 

 إمبا كلو عليو .
تَ َها َكاَنِت اْلقَ  ( يقوؿ : ليت اؼبوتة الِت متها ٓت الدنيا كانت ىي الفراغ من كل ما بعدىا ، ومل يكن بعدىا حياة وال اِضَيَة ) ًَّي لَي ْ

 بعث ، ومعَن القاضية : القاطعة للحياة .
د إىل واؼبعَن : أنو سبَن داـو اؼبوت وعدـ البعث ؼبا شاىد من سوء عملو وما يصري إليو من العذاب ، فالضمري ٓت ) ليتها ( يعو  -

 اؼبوتة الِت قد كاف ماهتا وإف مل تكن مذكورة ، ألهنا لظهورىا كانت كاؼبذكورة . ] قالو الشوكاين [ .
َجَهنََّم اَل  سبَن اؼبوت مع أنو ٓت الدنيا كاف ال يريده ، وأصبح اؼبوت لو أمنية حينما رأى العذاب قاؿ تعاىل )َوالَِّذيَن َكَفُروا ؽَبُْم اَنرُ  -

ْن َعَذاِِبَا َكَذِلَك قَبْزِي ُكلَّ َكُفوٍر ( وقاؿ تعاىل )َواَنَدْوا اَي َمالِ يُػْقَضى َعلَ  ُهم مِّ َنا رَبَُّك قَاَؿ ْيِهْم فَػَيُموُتوا َواَل ىُبَفَُّف َعنػْ ُك لِيَػْقِض َعَليػْ
 ِإنَُّكم مَّاِكُثوَف ( .

ُْىَن َعِنِّ َمالِيْو (    وأبسو ، بل خلص األمر إِّل وحدي فبل معني ِل وال ؾبري .أي : مل يدفع عين ماِل وال جاىي عذاب هللا) َما َأ
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رِي  خِّ ، ُقوُؿ ابُن آَدـ: َماِلأَنَُّو قَاَؿ ) أَتَػْيُت النَّيبَّ َصّلى هللُا َعَلْيِو وَسلَّم وُىَو يَػْقَرأُ ) أؽبَاُكُم التََّكاثُػُر ( قاؿ : يػَ  عْن عْبِد اَّللَّ بِن الشِّ
ـَ ِمْن ماِلكَ  ،َماِل  . ، أَْو َتَصدَّْقَت فَأَْمضْيَت ( رواه مسلم، أو لِبسَت فَأَبْػَلْيتَ ِإالَّ َما َأَكلت فَأَْفنْيتَ  َوَىل َلَك اَي ابن آد

ض ، بل ذىب  أي : ذىب واضمحل ، فلم تنفع اعبنود وال الكثرة ، وال الَعَدد وال الُعَدد ، وال اعباه العري) َىَلَك َعِنِّ ُسْلطَانِيْو ( 
 كلو أدراج الرايح .

 قولو تعاىل ) سلطانية ( فيها قوالف : -
 .   ) وىو قوؿ األكثر كما ذكر ذلك البغوي واأللوسي ( .حجِت  قيل : 
 سلطاين وملكي وماِل . وقيل : 
 ابن عباس وؾباىد ) َىَلَك َعَّن سلطانيو (  أي : بطلت حجِت الِت كنت أحتج ِبا ٓت الدنيا وبو فسره :  قال اآللوسي

والضحاؾ وعكرمة والسدي وأكثر السلف ، أو ملكي وتسلطي على الناس وبقيت فقريًا ذليبًل أو تسلطي على القوى 
 واآلالت الِت خلقت ِل فعجزت عن استعماؽبا ٓت الطاعات يقوؿ ذلك ربسراً وَتسفاً وإىل ىذا ذىب قتادة .

 سلطاف كل أحد حالو ٓت الدنيا من عدة وعدد .وخالف ٓت ذلك ابن عطية فقاؿ : الظاىر عندي أف 
 واقتصر على ىذا اؼبعَن ابن عاشور فقاؿ ٓت معناه : سلطاين الذي عهدتو .

 وابن كثري اقتصر على اؼباؿ واعباه .
 : ومعَن ىبلؾ السلطاف : عدـ االنتفاع بو يومئٍذ فهو ىبلؾ ؾبازي. قال ابن عاشور 

الزابنية أف َتخذه عنفًا من اشر ، فتغلو أي فتضع األعناؽ ٓت عنقو ّت تورده إىل جهنم فتطلبو  أي : أيمر) ُخُذوُه فَ ُغلُّوُه (  
 إايىا أي تغمره فيها .

 ) فغلوه ( أي : قيدوه ابألغبلؿ واألواثؽ ٓت عنقو ويديو وقدميو وانصيتو  -
 : أي اجعلوه َيْصَلى اعبحيم . قال القرطيبلنار ، ( أي : اغمروه فيها ، واعبحيم اسم من أظباء ا) ُثَّ اجْلَِحيَم َصلُّوُه 
والسلسلة : اسم جملموع َحَلٍق من حديد داخٍل بعُض تلك اغبََلق ٓت من سبلسل اعبحيم ٓت غاية اغبرارة . ) ُثَّ يف ِسْلِسَلٍة ( 

 بعض ذبعل ِلواثؽ شخص كي ال يزوؿ من مكانو .
 . أي  طوؽبا ابلذراعَذْرُعَها ( ) 

ُعو )    من سبلسل اعبحيم ٓت غاية اغبرارة .( َن ِذرَاعاً َسب ْ
( أي أنظموه فيها ، أبف تدخل ٓت دبره وزبرج من فيو ، ويعلق فيها ، فبل يزاؿ يعذب ىذا العذاب الفظيع ، فبئس  ) فَاْسُلُكوهُ 

 العذاب والعقاب ، ّت بنّي سبحانو وتعاىل السبب الذي أوصلو على ىذا فقاؿ :
 أبف كاف كافراً بربو ، معانداً لرسلو ، راداً ما جاءوا بو من اغبق .يُ ْؤِمُن ِِبَّللَِّ اْلَعِظيِم (  ) ِإنَُّو َكاَن َل 

 بدأ أبقوى أسباب تعذيبو وىو كفره اب . حيان قال أبو : 
 : فكاف جزاء ووصف هللا ابلعظيم ىنا إيباء إىل مناسبة عظم العذاب للذنب إذ كاف الذنب كفرااًن بعظيم  قال ابن عاشور

 وفاقاً.
 فيو وجوب اإليباف اب تعاىل .

أي : ليس ٓت قلبو رضبة يرحم ِبا الفقراء واؼبساكني ، فبل يطعمهم من مالو ، وال وبض غريه ) َوَل حَيُضُّ َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكنِي (  
 على إطعامهم لعدـ الوازع ٓت قلبو .

 ُلَب من أحد فعَل شيء ويُِلّح ٓت ذلك الطلب.واغبض على الشيء : أف َيطْ :  قال ابن عاشور 
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ونفي حضو على طعاـ اؼبسكني يقتضي بطريق الفحوى أنو ال يُطعم اؼبسكني من مالو ألنو إذا كاف ال أيمر غريه إبطعاـ اؼبسكني 
 فهو ال يطعمو من مالو ، فاؼبعَن ال يطعم اؼبسكني وال أيمر إبطعامو .

 دار السعادة ومادهتا أمراف : اإلخبلص  ، الذي أصلو اإليباف اب ، واإلحساف إىل : وذلك ألف م قال الشيخ السعدي
اػبلق جبميع وجوه اإلحساف ، الِت من أعظمها دفع ضرورة اتاجني ، إبطعامهم ما يتغوثوف بو ، وىؤالء ال إخبلص وال 

 إحساف ، فلذلك استحقوا ما استحقوا .
 وأف  -تعاىل -ذين األمرين ابلذكر، أف أقبح شيء يتعلق ابلعقائد، وىو الكفر اب:ولعل وجو التخصيص ؽب قال العلماء

 أقبح شيء ٓت الطباع، ىو البخل وقسوة القلب.                  ) التفسري الوسيط ( .
 حث على إطعاـ اؼبساكني .  اآليةٓت-

َوَأْحِسُبُو قَاَؿ َيُشكُّ  -َعَلى اأَلْرَمَلِة َواْلِمْسِكنِي َكاْلُمَجاِىِد ِٓت َسِبيِل هللِا  ) السَّاِعي قَاَؿ : قَاَؿ َرُسوُؿ هللِا  َعْن َأيب ُىَريْػَرَة 
 َكاْلَقائِِم اَل يَػْفتُػُر وََكالصَّائِِم اَل يُػْفِطر ( متفق عليو .  -اْلَقْعَنيبُّ 

ٓت دفعة ; وذلك أنو قاـ لؤلرملة مقاـ زوجها الذي واؼبراد أف هللا تعاىل هبمع لو ثواب الصائم والقائم واجملاىد قال ابن ىبرية : 
سلبها إايه القدر ، وأرضاىا عن رِبا ، وقاـ على ذلك اؼبسكني الذي عجز عن قيامو بنفسو ; فأنفق ىذا فضل قوتو ، وتصدؽ 

 جَبَلِده ; فكاف نفعو إذا ] يكافئ [ الصـو والقياـ واعبهاد ". انتهى .
وبمل اػببز إىل بيوت اؼبساكني ٓت الظبلـ فلما مات فقدوا ذلك ، كاف انس من أىل اؼبدينة  -رضبو هللا  -كاف علي بن اغبسني 

 يعيشوف وال يدروف من أين معاشهم فلما مات علي بن اغبسني فقدوا ذلك الذي كاف أيتيهم ابلليل .
الذي ال تثبت األعماؿ إال وحب اؼبساكني مستلـز إلخبلص العمل  تعاىل، واإلخبلص ىو أساس األعماؿ  قال ابن رجب:

 .عليو
 .ومل يزؿ السلف يوصوف حبب اؼبساكني

 .كاف يسأؿ ربو حب اؼبساكني  كتب الثوري إىل بعض إخوانو: عليك ابلفقراء واؼبساكني والدنو منهم ، فإف رسوؿ هللا 
يكنيو أاب  نو ، وكاف النيب ويروى عن أيب ىريرة قاؿ: كاف جعفر بن أيب طالب وبب اؼبساكني وهبلس إليهم ووبدثهم ووبدثو 

 .اؼبساكني
 . وكانت زينب بنت خزيبة تسمى أـ اؼبساكني لكثرة إحساهنا إليهم ، وتوفيت ٓت حياة النيب 

 ومر اغبسن بن علي على مساكني أيكلوف ، فدعوه فأجاِبم وأكل معهم وتبل )إِنَُّو ال وبُِبُّ اْلُمْسَتْكربِين ( .
 .اً إال مع اؼبساكني ، وكاف يقوؿ: لعل بعض ىؤالء أف يكوف ملكاً يـو القيامةوكاف ابن عمر ال أيكل غالب

 .وكاف سفياف الثوري يعظم اؼبساكني ، وهبفو أىل الدنيا ، فكاف الفقراء ٓت ؾبلسو ىم األغنياء واألغنياء ىم الفقراء
 .نيوقاؿ سليماف التيمي: كنا إذا طلبنا علية أصحابنا وجدانىم عند الفقراء واؼبساك

 .وقاؿ الفضيل: من أراد عز اآلخرة فليكن ؾبلسو مع اؼبساكني
 من فوائد السعي ٓت نفع اؼبساكني أف اإلنساف يشكر هللا على ما أنعم هللا عليو من اػبري ، ووببهم .

 )اللهم إين أسألك فعل اػبريات ... وحب اؼبساكني ( . وٓت اغبديث قاؿ 
 ؽبا فوائد كثرية : اعلم أف ؿببة اؼبساكني قال ابن رجب: 

 .منها: أهنا توجب إخالص العمل هلل
 .ألف اإلحساف إليهم بتهم ال يكوف إال  تعاىل ، ألف نفعهم ٓت الدنيا ال يرجى غالباً 
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 .ومنها: أهنا تزيل الكرْب 
 .ألف اؼبستكرب ال يرضى ؾبالسة اؼبساكني ، كما سبق عن رؤساء قريش واألعراب

 .قلب وخشوعوومنها: أنو يوجب صالح ال
قسوة قلبو ، فقاؿ لو: إف أحببَت أف يلني قلُبك فأطعم اؼبسكني ،  ففي حديث أيب ىريرة )أف رجبًل شكى إىل رسوؿ هللا 

 .وامسح رأس اليتيم( رواه أضبد
 ، وتعظم عنده نعمة هللا . ومنها: أن جمالسة املساكني توجب رضى من ُيالسهم برزق هللا عز وجل

عن ذلك فقاؿ تعاىل  توجب التسخط ابلرزؽ ومد العني إىل زينتهم وما ىم فيو ، وقد هنى هللا عز وجل نبيو  وؾبالسة األغنياء 
نْػَيا لِنَػْفِتنَػُهْم ِفيِو  ُهْم َزْىرََة اغْبََياِة الدُّ نَػْيَك ِإىَل َما َمتػَّْعَنا بِِو أَْزَواجًا ِمنػْ ٌر َوأَبْػقَ )َوال سَبُدََّف َعيػْ )انظروا إىل من  ى( وقاؿ َورِْزُؽ رَبَِّك َخيػْ

 دونكم ، وال تنظروا إىل من فوَقكم ، فإنو أجدر أف ال تزدروا نعمة هللا عليكم ( .
 .أوصى حبب املساكني ومنها: أن النيب 

 .( أف أحب اؼبساكني وأف أدنو منهمأف أنظر إىل دوين، وال أنظر إىل من فوقي، وأوصاين قاؿ أبو الدرداء )أوصاين رسوؿ هللا 
وكاف عوف بن عبد الو هبالس األغنياء فبل يزاؿ ٓت غم ، ألنو ال يزاؿ يرى من ىو أحسن منو لباسًا ومركبًا وطعامًا ومسكنًا ، 

 .فرتكهم وجالس اؼبساكني فاسرتاح
 .ويروى أف داود كاف هبالس اؼبساكني ويقوؿ: مسكني بني مساكني

 القيامة .أي : يـو ) فَ َلْيَس لَُو اْليَ ْوَم َىاُىَنا (  
يٌم (   أي : ليس لو اليـو من ينقذه من عذاب هللا ال ضبيم ، وال قريب ، وال صديق ، وال شفيع .) محَِ

 كما قاؿ تعاىل : ) ما للظاؼبني من ضبيم وال شفيع يطاع ( .
 : عوهنم اليـو كما قاؿ تعاىل ) ّت وىذا وجو تقييد نفي اغبميم بػ) اليـو ( تعريضاً أبف أضِبَّاءىم ٓت الدنيا ال ينف قال ابن عاشور

نقوؿ للذين أشركوا أْين شركاؤكم الذين كنتم تزعموف ( وقولو عنهم ) فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ( وغري ذلك فبا تفوؽ 
 ٓت آي القرآف .

ْسِلنٍي (  ُِ رارة واؼبرارة، وننت الريح، وقبح أي : وليس لو طعاـ إال صديد أىل النار، الذي ىو ٓت غاية اغب) َوَل َطَعاٌم ِإلَّ ِمْن 
 الطعم .

 : ومن طعامهم 
 : الضريع . أولً 

وىو شوؾ أبرض اغبجاز يقاؿ لو الشربؽ، وىذا الطعاـ الذي أيكلو أىل النار ال يفيدىم، فبل هبدوف لو لذة وال تنتفع بو 
 أجسادىم.

 .  ليس ؽبم طعاـ إال من ضريع . ال يسمن وال يغين من جوع قاؿ تعاىل : 
 : الزقـو . اثنياً 

 وىي شجرة خبيثة تضرب جذورىا ٓت قعر النار ، وشبر ىذه الشجرة قبيح اؼبنظر ، ولذلك شبهو برؤوس الشياطني .
 . إف شجرة الزقـو . طعاـ األثيم . كاؼبهل يغلي ٓت البطوف . كغلي اغبميم  قاؿ تعاىل : 

زقـو . إان جعلناىا فتنة للظاؼبني . إهنا شجرة زبرج ٓت أصل اعبحيم . أذلك خري أـ شجرة ال وقد وصفها هللا ِبية أخرى : 
 أصل اعبحيم طلعها كأنو رؤوس الشياطني . طلعها كأنو رؤوس الشياطني 
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شناعة الزقـو فقاؿ : ) لو أف قطرة من الزقـو قطرت ٓت الدنيا ، ألفسدت على أىل األرض معايشهم ،  وقد صور لنا الرسوؿ 
 . كوف طعامو ( . رواه الرتمذيفكيف دبن ي

الذين أخطأوا الصراط اؼبستقيم ، وسلكوا كل طريق ( أي ال أيكل ىذا الطعاـ الذميم ) ِإالَّ اػْبَاِطُؤوَف ) َل َيَُْكُلُو ِإلَّ اخْلَاِطُؤوَن ( 
 يوصلهم إىل اعبحيم ، فلذلك استحقوا العذاب األليم .

الذي يفعل الشيء خطأ دوف قصد وؽبذا ئ وىو الذي يتعمد الذنب ، واؼبخط ئصبع خاط ( اػْبَاِطُؤوفَ قولو تعاىل ) اَل أَيُْكُلُو ِإالَّ 
 قاؿ )اػْبَاِطُؤوَف ( ومل يقل : اؼبخطئوف  .

 الفوائد :
 تقرير عقيدة البعث واعبزاء . -ٔ
 إثبات نشر الصحف يـو القيامة . -ٕ

و يـو القيامة كتااًب يلقاه منشورًا . اقرأ كتابك كفى بنفسك اليـو عليك قاؿ تعاىل : ﴿ وكل إنساف ألزمناه طائره ٓت عنقو ولبرج ل
 حسيباً ﴾ .

 قولو : ﴿ طائره ﴾ قاؿ الشنقيطي:  أي جعلنا عملو أو ما سيق لو من شقاوة ٓت عنقو ، أي الزماً لو لزـو القبلدة ال ينفك عنو 
 أف اإليباف ابلبعث سبب إلعطاء الكتاب ابليمني . -ٖ
 يا مزرعة اآلخرة .إثبات أف الدن -ٗ
 النعيم العظيم ٓت اعبنة . -٘
 الويل ؼبن أعطي كتابو بشمالو . -ٙ
 أف الكافر يـو القيامة يتمَن اؼبوت ، الذي كاف يهرب منو ٓت الدنيا . -ٚ
 أف اؼباؿ ال ينفع اإلنساف يـو القيامة وال ينجيو . -ٛ
 ية .شدة عذاب الكفار يـو القيامة ، ومن شدتو أنو يتمَن أنو مل يبعث مرة اثن -ٜ
 شدة العذاب للكافر . -ٔ
 عظم جريبة من منع اغبقوؽ اؼبالية من الزكاة وغريىا . -ٕ
 طعاـ من طعاـ أىل النار ، وىو الغسلني  -ٖ
 منع الزكاة واغبقوؽ الواجبة  -أف من أسباب شدة العذاب : عدـ اإليباف اب  -ٗ

( َوَما ُىَو ِبَقْوِل َشاِعٍر قَِلياًل َما تُ ْؤِمُنوَن ٓٗنَُّو َلَقْوُل َرُسوٍل َكِرمٍي )( إِ ٜٖ( َوَما َل تُ ْبِصُروَن )ٖٛ) َفاَل أُْقِسُم ِبَا تُ ْبِصُروَن ) 
ُروَن )ٔٗ) ن رَّبِّ اْلَعاَلِمنَي )ٕٗ( َوَل ِبَقْوِل َكاِىٍن قَِلياًل َما َتذَكَّ َنا بَ ْعَض اّْلَقَاِويِل )ٖٗ( تَنزِيٌل مِّ َل َعَلي ْ ( َّلََخْذََن ٗٗ( َوَلْو تَ َقوَّ
ْن َأَحٍد َعْنُو َحاِجزِيَن )ٙٗ( ُثَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُو اْلَوِتنَي )ْ٘ٗنُو ِِبْلَيِمنِي )مِ  ( َوِإَنَّ لَنَ ْعَلُم ٛٗ( َوِإنَُّو لََتْذِكَرٌة لِّْلُمتَِّقنَي )ٚٗ( َفَما ِمنُكم مِّ

ِبنَي )  ( َفَسبِّْح ِِبْسِم رَبَِّك اْلَعِظيِم ( .َٔ٘وِإنَُّو َْلَقُّ اْلَيِقنِي ) (ٓ٘( َوِإنَُّو ْلََْس َرٌة َعَلى اْلَكاِفرِيَن )َٜٗأنَّ ِمنُك م مَُّكذِّ
 [ . ٕ٘ – ٖٛ] اغباقة : 

------------- 
أي : فأقسم ابؼبشاىدات واؼبغيبات ، أقسم دبا ترونو وما ال ترونو ، فبا ىو واقع ) َفاَل ُأْقِسُم ِبَا تُ ْبِصُروَن . َوَما َل تُ ْبِصُروَن ( 

 بصار ، وما غاب وخفي عن األنظار .ربت األ
 يقوؿ تعاىل مقسمًا ػبلقو دبا يشاىدونو من آايتو من ـبلوقاتو الدالة على كمالو ٓت أظبائو وصفاتو ، وما  قال ابن كثريئ :
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 غاب عنهم فبا ال يشاىدونو من اؼبغيبات عنهم .
 شرية والسماوات والكواكب ، وما ال يبصروف : : فمما يبصروف : األرض واعبباؿ والبحار والنفوس الب قال ابن عاشور

 األرواح واؼببلئكة وأمور اآلخرة.
 إف القرآف كبلمو ووحيو وتنزيلو على عبده ورسولو الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء األمانة .) ِإنَُّو َلَقْوُل َرُسوٍل َكِرمٍي ( 

 وسبلمو عليو كما قاؿ تعاىل ) وإنك لعلى خلق عظيم ( . ) كرمي ( أي : كرمي الصفات والسجااي واألخبلؽ صلوات هللا -
 كرمي بتبليغ رسالة ربو إىل الناس كما قاؿ تعاىل )َوَما ُىَو َعَلى اْلَغْيِب ِبَضِننٍي ( .  فهو 

 وىو كرمي جواد دبالو ، جاءه رجل فأعطاه غنماً بني جبلني .
 لى معَن التبليغ ، ألف الرسوؿ من شأنو أف يبلغ عن اؼبرسل .( يعين دمحماً ، أضافو إليو ع رسول كرمي قولو تعاىل )  -
 والرسوؿ ىا ىنا دمحم  قال القرطيب :  ونسب القوؿ إليو ألنو اتليو ومبلغو عن هللا تعاىل ،. 

ـْ يَػُقوُلوَف َشاِعٌر نػَّ ) َوَما ُىَو ِبَقْوِل َشاِعٍر (  تَػَربَُّص ِبِو رَْيَب اْلَمُنوِف ( ، أي : وليس القرآف كبلـ شاعر كما تزعموف ، قاؿ تعاىل )َأ
 وقاؿ الوليد بن اؼبغرية فيما حكى هللا عنو )ِإْف َىَذا ِإالَّ قَػْوُؿ اْلَبَشِر ( فتوعده هللا بقولو )َسُأْصِليِو َسَقَر ( .

و كبلـ هللا ووحيو ، وليس ىو من أي : إف إيبانكم ضيق الدائرة ، فلو كاف واسعًا التسع لئليباف ابلقرآف أن) قَِلياًل َما تُ ْؤِمُنوَن ( 
 جنس الشعر ؼبخالفتو لو نظماً ومعَن .

 واؼبراد ابلقلة ٓت اؼبوضعني انتفاء اإليباف منهم أصبل أو أف اؼبراد ابلقلة: إيباهنم اليسري، كإيباهنم أبف هللا ىو  قال العلماء :
 الذي خلقهم، مع إشراكهم معو آؽبة أخرى ٓت العبادة.

 أي : وليس ىو بقوؿ كاىن يدعي معرفة الغيب ، ألف القرآف يغاير أبسلوبو سجع الكهاف .َكاِىٍن (   ) َوَل ِبَقْولِ 
 وكين بنفي أف يكوف قوَؿ شاعر ، أو قوؿ كاىن عن تنزيو النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن أف يكوف شاعرًا أو كاىنًا ، رد  قال ابن عاشور :

 لقوؽبم : ىو شاعر أو ىو كاىن.
ُروَن (  ) قَِليالً   أي : قلما تتذكروف وتتعظوف .َما َتذَكَّ

ن رَّبِّ اْلَعاَلِمنَي  ( أي : ىو منزؿ من رب العزة جبل وعبل ، كقولو تعاىل ) وإنو لتنزيل من رب العاؼبني . نزؿ بو الروح ) تَنزِيٌل مِّ
 األمني . على قلبك لتكوف من اؼبنذرين ( .

 الذِّْكَر َوِإانَّ لَُو غَبَاِفُظوَف ( . وقاؿ تعاىل )ِإانَّ كَبُْن نَػزَّْلَنا
 وقاؿ تعاىل )َوَىػَذا ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ُمَباَرٌؾ مَُّصدُِّؽ الَِّذي بَػنْيَ يََدْيِو ( .

 وقاؿ تعاىل )َوَىػَذا ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ُمَباَرٌؾ ( .
 لعَلم للتنبيو على أنو رب اؼبخاطَبني ورُب الشعراِء : وعرب عن اعببللة بوصف ) رّب العاؼبني ( دوف اظِبو ا قال ابن عاشور

 والكهاف الذين كانوا دبحل التعظيم واإِلعجاب عندىم نظري قوؿ موسى لفرعوف ) ربُّكم وربُّ آابئكم األولني ( .
َنا بَ ْعَض اّْلَقَاِويِل (  َل َعَلي ْ الرسالة أو نقص منها ، أو قاؿ شيئاً من أي : دمحم لو كاف كما يزعموف مفرتايً علينا فزاد ٓت ) َوَلْو تَ َقوَّ

 عنده فنسبو إلينا وليس كذلك ، لعاجلناه ابلعقوبة .
 تقّوؿ ( أي تكلف وأتى بقوؿ من ِقَبل نفسو  قال القرطيب ( :. 
 التقوؿ االفرتاء وظبي تقوالً ألنو قوؿ متكلف . وقال اآللوسي : 

 :أقواؿ فيها ) َّلََخْذََن ِمْنُو ِِبْلَيِمنِي ( 
 أف اؼبعَن  ألخذان منو ابليد اليمَن .قيل : 
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 . ، وشيخ اإلسبلـ  ، واأللوسي ، والبيضاوي واختاره ابن جرير ، و الزـبشري
 : إف ىذا الكبلـ خرج ـبرج اإلذالؿ على عادة الناس ٓت األخذ بيد من يعاَقب ، كما يقوؿ السلطاف  قال أبو جعفر الطربي

 ، أي ألمران ابألخذ بيده وابلغنا ٓت عقابو. ؼبن يريد َىَوانَو : خذوا يديو
أف اؼبعَن : ألخذان منو ابلقوة والقدرة ، ّت لقطعنا منو نياط القلب ، وإمبا يعين بذلك أنو كاف يعاجلو ابلعقوبة ، وال  وقيل :

 .  ; وروي عن ابن عباس يؤخره ِبا
 أف اؼبعَن ألخذان قوتو كلها . وقيل :
  .يده اليمَن أف اؼبعَن : لقطعنا وقيل :

 أي : ّت لقطعنا نياط قلبو حىت يبوت .) ُثَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُو اْلَوِتنَي (  
 : والوتني عرؽ يتعلق بو القلب ، إذا انقطع مات صاحبو ، والغرض أنو تعاىل يعاجلو ابلعقوبة وال يبهلو لو  قال القرطيب

 ألقاويل للتصغري والتحقري .نسب إىل هللا شيئاً ولو قليبًل ، فإف تسمية األقواؿ اب
لعاجلو هللا ابلعقوبة وأخذه أخذ عزيز مقتدر ، ألف حكمتو  –وحاشاه من ذلك  –تقوّؿ على هللا  فلو قدر أف الرسوؿ  -

تقتضي أف ال يبهل من كّذب وتقّوؿ عليو وخباصة ٓت أمر النبوة ، فكيف ينصره ويؤيده ابؼبعجزات ، فنصره وسبكينو لو وَتييده 
 جزات واآلايت أعظم ىادة منو على صدؽ رسالتو .ابؼبع

ْن َأَحٍد َعْنُو َحاِجزِيَن (   ، واؼبعَن ٓت ىذا :أردان شػػيئًا من ذلكوبينو إذا  أي : فما يقدر أحد منكم أف وبجز بيننا) َفَما ِمنُكم مِّ
 ات الباىرات ، والدالالت القاطعات .بل ىو صادؽ ابر راشد ، ألف هللا عز وجل مقّرر لو ما يبلغو عنو ، ومؤيد لو ابؼبعجز 

 اؼبعَن إف دمحمًا ال يتكلم ابلكذب علينا ألجلكم ، مع علمو أنو لو تكلم لعاقبناه وال يقدر أحٌد على دفع  قال اخلازن :
 عقوبتنا عنو .

 أي : القرآف .) َوِإنَُّو ( 
 ا ىدى وشفاء ( .( كما قاؿ تعاىل ) قل ىو للذين آمنو ) لََتْذِكَرٌة لِّْلُمتَِّقنَي 

 : رضية،  قال السعدي
َ
يتذكروف بو مصإت دينهم ودنياىم ، فيعرفوهنا، ويعملوف عليها بذكرىم العقائد الدينية واألخبلؽ اؼب

 واألحكاـ الشرعية ، فيكونوف من العلماء الرابنيني ، والعباد العارفني ، واألئمة اؼبهديني .
و ويتذكروف كما قاؿ تعاىل )َذِلَك اْلِكَتاُب اَل رَْيَب ِفيِو ُىًدى لِّْلُمتَِّقنَي ( وقاؿ تعاىل وخص اؼبتقني ألهنم ىم الذين ينتفعوف ب -

ٌر َوُىَو َعَلْيِهْم اَل يُػْؤِمُنوَف ٓت آَذاهِنِْم َوقػْ )َوذَكِّْر فَِإفَّ الذِّْكَرى تَنَفُع اْلُمْؤِمِننَي ( . وقاؿ تعاىل ) قْل ُىَو لِلَِّذيَن آَمُنوا ُىًدى َوِشَفاء َوالَِّذيَن 
 َعًمى ( .

ِبنَي (  أي : مع ىذا الوضوح والبياف سيوجد منكم من يكذب ابلقرآف ، وىم ال ىبفوف علينا ، ) َوِإَنَّ لَنَ ْعَلُم َأنَّ ِمنُك م مَُّكذِّ
 ديد وهتديد ؽبم .شفسنجازيهم بتكذيبهم ، وٓت ىذا وعيد 

 اختلف العلماء :  ) َوِإنَُّو ْلََْس َرٌة َعَلى اْلَكاِفرِيَن (
 : أف القرآف غبسرة عليهم يـو القيامة إذا مل يؤمنوا بو ، قيل

: ووبتمل عود الضمري على القرآف ، أي : وإف القرآف واإليباف بو غبسرة ٓت نفس األمر على الكافرين كما قاؿ  قال ابن كثري
 ويقوي ىذا قولو بعد ذلك )َوِإنَُّو غبََقُّ اْلَيِقنِي ( . )َكَذِلَك َسَلْكَناُه ٓت قُػُلوِب اْلُمْجرِِمنَي . ال يؤمنوف بو (

 إف رسولو وكبلمو حسرة على الكافرين إذا عاينوا حقيقة ما أخرب بو ، كاف تكذيبهم عليهم من أعظم  قال ابن القيم :
 اغبسرات حني ال ينفعهم التحسر .
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تَػَنا نُػَردُّ َوالَ : أف التكذيب غبسرة على الكافرين يـو القيامة ، كما قاؿ ت وقيل  عاىل )َوَلْو تَػَرَى ِإْذ ُوِقُفوْا َعَلى النَّاِر فَػَقاُلوْا اَي لَيػْ
 ُنَكذَِّب ِِباَيِت رَبَِّنا َوَنُكوَف ِمَن اْلُمْؤِمِننَي ( .

 أي : القرآف .) َوِإنَُّو ( 
 ( أي اػبرب الصدؽ الذي ال مرية فيو وال شك وال ريب .) َْلَقُّ اْلَيِقنِي 

 فأعلى مراتب العلم : اليقني ، وىو العلم الثابت الذي ال يتزلزؿ وال يزوؿ ، و ) اليقني ( مراتبو ثبلث ، كل  لسعديقال ا :
واحدة أعلى فبا قبلها ، أوؽبا : علم اليقني : وىو العلم اؼبستفاد من اػبرب ، ّت عني اليقني ، وىو العلم اؼبدرؾ حباسة البصر ، 

 اؼبدرؾ حباسة الذوؽ واؼبباشرة .ّت حق اليقني : وىو العلم 
 أي : نزه ربك العظيم عن السوء والنقائص .) َفَسبِّْح ِِبْسِم رَبَِّك اْلَعِظيِم ( 

 : ىو تنزيو هللا عن العيوب والنقائص ، وعن مشاِبة اؼبخلوقني . والتسبيح
 الفوائد : 

 أف وبلف بغري الرب تعاىل . تعاىل أف وبلف دبا شاء من ـبلوقاتو غبكم عالية ، وليس للعبد  -ٔ
 . إثبات نبوة دمحم  -ٕ
 ابلكـر وبكرامتو على ربو تعاىل . وصف الرسوؿ  -ٖ
 أف القرآف منزؿ من عند هللا تعاىل واألدلة متواترة ٓت ذلك وقد سبقت مراراً . -ٗ
 ٓت رسالتو . صدؽ الرسوؿ  -٘
 أف األعداء دائماً يتهموف رسل هللا ابلشعر أو اعبنوف . -ٙ
 ف الكذب ؿباؿ قطعاً على األنبياء .أ -ٚ
 . ىدًى للمتقني  أف الذي يستفيد من القرآف ىو اؼبتقي ، كما قاؿ تعاىل :  -ٛ
 فضل التقوى . -ٜ
 شدة حسرة الكفار يـو القيامة ، لتكذيبهم وعدـ إيباهنم ابلقرآف . -ٓٔ
 أف القرآف حق اليقني . -ٔٔ

 ليقني ، وىي ثبلث : حق اليقني ، وعلم اليقني ، وعني اليقني .ذكر هللا ٓت كتابو مراتب ا: ”  قال ابن القيم 
 . كبل لو تعلموف علم اليقني . لرتوف اعبحيم . ّت لرتوهنا علني اليقني   كما قاؿ تعاىل : 

وتيقنهم : علمو ، وىو التصديق التاـ بو ، حبيث ال يعرض لو شك وال شبهة تقدح ٓت تصديقو ، كعلم اليقني ابعبنة مثبًل ،  أوهلا
 أهنا دار اؼبتقني ومقر اؼبؤمنني .

 . ّت لرتوهنا عني اليقني  : عني اليقني ، وىي مرتبة الرؤية واؼبشاىدة ، كما قاؿ تعاىل :  املرتبة الثانية
كيف وبيي اؼبوتى وٓت اؼبسند لئلماـ أضبد مرفوعًا : ) ليس اػبرب كاؼبعاينة ( وىذه اؼبرتبة ىي الِت سأؽبا إبراىيم اػبليل ربو أف يريو  

 ليحصل لو مع علم اليقني عني اليقني ، فكاف سؤالو زايدة لنفسو ، وطمأنينة لقلبو .
: مرتبة حق اليقني ، وىي مباشرة الشيء ابإلحساس بو كما إذا أدخلوا اعبنة وسبتعوا دبا فيها ، فهم ٓت الدنيا ٓت  املرتبة الثالثة

تقرب منهم حىت يعاينوىا ٓت مرتبة عني اليقني ، وإذا دخلوا وابشروا نعيمها ٓت مرتبة مرتبة علم اليقني ، وٓت اؼبوقف حني تزلف و 
 حق اليقني .

وقد ضرب بعض العلماء للمراتب الثبلثة مثبلً فقاؿ : إذا قاؿ لك من ذبـز بصدقو : عندي عسل أريد أف أطعمك منو فصدقتو ،  



 84 

 “ .اليقني ، فإذا ذقتو صار ذلك حق اليقني كاف ذلك علم اليقني ، فإذا أحضر بني يديك صار ذلك عني 
 مشروعية تسبيح هللا وتنزيهو عن النقائص . -ٗٔ
 إثبات اسم من أظباء هللا وىو العظيم . -٘ٔ

 أوًل : معناه :
 “ .ىو الذي جاوز قْدره عز وجل حدود العقوؿ ، حىت ال تتصور اإلحاطة بكنهو وحقيقتو ” قاؿ ابن األثري : 

 عظم هللا حق تعظيمو .اثنياً : على املسلم أن ي
 ومن تعظيم هللا : وصفو دبا يليق بو من األوصاؼ والنعوت الِت وصف ِبا نفسو ، واإليباف ِبا وإثباهتا .

 ومن تعظيمو : اإلكثار من ذكره ٓت كل وقت وحني .
 . ومن يطع الرسوؿ فقد أطاع هللا  ومن تعظيمو : أف يطاع رسولو : 
 كبلمو كبلـ أحد مهما كانت مكانتو .ومن تعظيمو : أف ال يقدـ على  

 .  أن يسبح ّبذا السم يف الركوع اثلثاً : أمر النيب 
 : ) أال وإين هنيت أف أقرأ القرآف راكعاً أو ساجداً ، فأما الركوع فعظموا فيو الرب ... ( . رواه مسلم  فقاؿ 

 


