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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 تفسري سورة امللك

 مقدمة :
 هي مكية قال ابن عطية والقرطيب : باتفاق اجلميع .

 : فضلها 
) إن سورة من القرآن ثالثون آية شفعت لرجل حىت غفر هللا له : تبارك الذي بيده امللك ( رواه  عن أيب هريرة . قال : قال رسول هللا 

 الرتمذي .
 : أهداف السورة 
 تناولت هذه السور أهدافاً رئيسية ثالثة وهي : قد

 : إثبات عظمة هللا وقدرته على اإلحياء واإلماتة .  أولا 
 : وإقامة األدلة والرباهني على وحدانية رب العاملني .  ثانياا 
 : مث بيان عاقبة املكذبني اجلاحدين للبعث والنشور . ثالثاا 

لى منتهى كمال هللا تعاىل افتتاحًا يؤذن بأن ما َحوْته حيوم حول تنزيه هللا تعاىل عن النقص فتتحت السورة مبا يدل ع: ا قال ابن عاشور
 الذي افرتاه املشركون ملّا نسبوا إليه شركاء يف الربوبية والتصرف معه والتعطيل لبعض مراده.

{ يدل على املبالغة يف وفرة اخلري ، وهو يف مقام  وفعل } تَ َباركَ ،  ففي هذا االفتتاح براعة االستهالل كما تقدم يف طالع سورة الفرقان
 الثناء يقتضي العموم بالقرينة ، أي يفيد أن كل وفرة من الكمال ثابتة هلل تعاىل حبيث ال يتخلف نوع منها عن أن يكون صفة له تعاىل.

 (( 1تَ َباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر )) 
 [ . 1لك : ] امل

---------- 
 .ميجد تعاىل نفسه الكرمية  ( تَ َباَركَ ) 
  عم قوله تعاىل ) تبارك ( الربكة هلا معنيان : النمو والزيادة ، والثاين : ثبوت اخلري ودوامه ، أي : تعاظم وتعاىل وكثر خريه وإنعامه و

 إحسانه .
 يده فهو أهل لذلك ، وحيتمل أيضاً التربك بامسه سبحانه وتعاىلافتتاح السورة بقوله ) تبارك ( فيه الثناء على هللا ومتج -
 والربكة : كثرة اخلري . -
َن اْلبَ رََكةي ، َكمَ   قال الشنقيطي : - َا اْلُقْرآُن أَنَُّه تَ َفاَعَل مي ََسبي اللَُّغةي الَِّتي نَ َزَل ِبي  .الطَّرَبييُّ ا َجَزَم بيهي اْبُن َجريير  اأْلَْظَهُر يفي َمْعََن تَ َباَرَك حبي
رَاُت ميْن قيَبليهي    .َوَعَلْيهي َفَمْعََن تَ َباَرَك : َتَكاثَ َرتي اْلبَ رََكاُت َواخْلَي ْ
َنَّ َمْن تَْأِتي مينْ   رَاُت َويَديرُّ اأْلَْرزَاَق َعَلى النَّاسي ُه َو قيَبليهي اْلبَ رََكاُت وَ  َوَذليَك َيْستَ ْلزيُم َعَظَمَتُه َوتَ َقدَُّسُه َعْن ُكلّي َما اَل يَلييُق بيَكَماليهي َوَجاَلليهي ; ألي اخْلَي ْ

 َك ة  َواَل َخي ْ ر  ، َواَل ريْزق  َكاأْلَْص َنامي ، َوَس ائيري اْلَمْعبُ وَداتي َوْحَدُه اْلُمتَ َفرّيُد بياْلَعَظَمةي ، َواْستيْحَقاقي إيْخاَلصي اْلعيَباَدةي َلُه ، َوالَّذيي اَل تَ ْأِتي مي ْن قيَبلي هي بَ َر 
حُّ َأنَّ يُ ْعَبَد ، َوعيَباَدتُُه ُكْفر  ُُمَلّيد  يفي نَاري َجَهنََّم   .ميْن ُدوني اَّللَّي اَل َيصي

 ال  رّيْزَق َواْعبُ  ُدوُه َواْش  ُكُروا لَ  ُه إيلَْي  هي إينَّ الَّ  ذييَن تَ ْعبُ  ُدوَن مي  ْن ُدوني اَّللَّي اَل مَيْليُك  وَن َلُك  ْم ريْزقً  ا فَ  ابْ تَ ُغوا عيْن  َد اَّللَّي  )َوقَ  ْد َأَش  اَر تَ َع  اىَل إيىَل َه  َذا يفي قَ ْولي  هي  
 ( .تُ ْرَجُعوَن 

 ( . َويَ ْعُبُدوَن ميْن ُدوني اَّللَّي َما اَل مَيْليُك هَلُْم ريْزقًا ميَن السََّماَواتي َواأْلَْرضي َشْيًئا َواَل َيْسَتطييُعونَ  )َوقَ ْوليهي تَ َعاىَل  
 ( .ُم َواَل يُْطَعُم َوُهَو يُْطعي  )َوقَ ْوليهي تَ َعاىَل  
 : الذي من عظمته أن بيده امللك كله ، علويه وسفليه ، السموت واألرض ومن فيهن وما بينهن .أي ( الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك ) 
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 . قال ابن عباس : بيده امللك ، يعز من يشاء ويذل من يشاء ، وحيىي ومييت ، ويغين ويفقر ، ويعطى ومينع
نَ ُهَما ََيُْلُق َما َيَشاءوَ كما قال تعاىل )  ّي ُمْلُك السََّماَواتي َواأَلْرضي َوَما بَ ي ْ  ( . َّللي

 ( .َفُسْبَحاَن الَّذيي بيَيديهي َمَلُكوُت ُكلّي َشْيء  َوإيلَْيهي تُ ْرَجُعوَن وقال تعاىل ) 
ُر إينََّك َعَلَى ُكلّي ُقلي اللَُّهمَّ َماليَك اْلُمْلكي تُ ْؤِتي اْلُمْلَك َمن َتَشاء َوتَنزي وقال تعاىل ) ُع اْلُمْلَك ِميَّن َتَشاء َوتُعيزُّ َمن َتَشاء َوُتذيلُّ َمن َتَشاء بيَيديَك اخْلَي ْ
 ( .َشْيء  َقديير  

امللك هو ملك السموات واألرض يف الدنيا واآلخرة ، فهو يعّز من يشاء ويذل من يشاء ، ويرفع من يشاء ويضع من  قال الشوكاين : -
 . يل : املراد بامللك ملك النبّوة ، واألّول أوىل; ألن احلمل على العموم أكثر مدحاً وأبلغ ثناء ، وال وجه للتخصيصيشاء ، وق

 أياً كان هذا الشيء صغرياً أو كبرياً ، خفياً أو جلياً ، دقيقاً أو جلياًل .(  َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشْيءٍ )  
 ىل ال يعجزه شيء .ذو قدرة تامة نافذة ، ألنه تعا( َقِديٌر  )

 ( . َلُه ُمْلُك السََّماَواتي َواأَلْرضي حُيْييي َوميُييُت َوُهَو َعَلى ُكلّي َشْيء  َقديير  كما قال تعاىل ) 
 . فاآلية عامة ، فاهلل على كل شيء قدير ، على ما شاءه وما مل يشأه 
 ر ذلك عند نصره لعباده الضعفاء املتمسكني بدينه كقوله وجرت العادة بذكر قدرته عند األمور الِت ال يستطيعها البشر ، كما ذك

َوأُْخَرى ملَْ تَ ْقديُروا ( وقال يف احلديبية )َوأَْوَرَثُكْم أَْرَضُهْم َودييَاَرُهْم َوأَْمَواهَلُْم َوأَْرضاً ملَْ َتطَُأوَها وََكاَن اَّللَُّ َعَلى ُكلّي َشْيء  َقدييراً تعاىل يف األحزاب )
َها َقْد  ُ َعَلى ُكلّي َشْيء  َقدييراً َعَلي ْ َا وََكاَن اَّللَّ ُ ِبي  (.َأَحاَط اَّللَّ

ُقلي اللَُّهمَّ َماليَك اْلُمْلكي تُ ْؤِتي ومن قدرته أنه سبحانه يعز من يشاء ويذل من يشاء ويؤِت امللك من يشاء وينزعه ِمن يشاء كما قال تعاىل )
ُر إينََّك َعَلى ُكلّي َشْيء  َقديير  اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوتَ ْنزيُع اْلُمْلَك ِميَّ   (  ْن َتَشاُء َوتُعيزُّ َمْن َتَشاُء َوُتذيلُّ َمْن َتَشاُء بيَيديَك اخْلَي ْ

  قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا : اآلية عامة ، فهو قدير على كل شيء ، على ما شاءه وما مل يشأه ، وِبذا نعرف أن تقييد بعض
( فاملشيئة  َوُهَو َعَلى ََجْعيهيْم إيَذا َيَشاُء َقديير  أ ، ألن هللا قادر على ما يشاء وعلى ما ال يشاء ، وأما قوله تعاىل )الناس القدرة باملشيئة خط

 هنا ليست عائدة على القدرة ، ولكنها عائدة على اجلمع ، يعين : إذا أراد َجعهم وشاء َجعهم فهو قدير عليه ال يعجزه شيء .
 الفوائد :

 ىل جل وعال وكثرة خريه .بركة املو  -1

،  أن اسم هللا كله بركة ، فمن ذكر هللا عند دخوله ملنزله كان سبباً يف عدم دخول الشيطان ، وإذا ذكر هللا عند أكله مل يشاركه الشيطان -2
 وإذا ذكر هللا عند ذبح البهيمة كانت حالالً .

 إثبات اليد هلل إثباتاً يليق جبالله تعاىل . -3

 ن َجيع الوجوه هلل تعاىل .أن امللك الكامل م -4

 تعظيم هللا وإجالله . -5

 الفزع وطلب احلاجات من امللك الذي بيده كل شيء . -6

 أن هللا ال يعجزه شيء مهما كان . -7

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمالا َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَغُفوُر ))   ( . (2الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْْلََياَة لَِيب ْ
 [ . 2] امللك : 

---------- 
ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمالا )   هذا بيان للحكمة من خلق اخللق .( الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْْلََياَة لَِيب ْ

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمالً ) أي أوجد يف الدنيا احلياة واملوت فأحيا من شاء وأمات من شاء ، وهو الواحد القهار  لالم للتعليل ، أي : ( ا ليَيب ْ
 أيكم خري عماًل . فريى احملسن من املسيء . ألجل أن َيتربكم وميتحنكم
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 ( يَ َه  ُب ليَم  ن َيَش  نُء إينَاث  اً  )وق  ّدم امل  وت عل  ى احلي  اة ; ألن امل  وت إىل القه  ر أق  رب ; كم  ا ق  ّدم البن  ات عل  ى البن  ني فق  ال  ق  ال الق  ر   : -
 ء يف االبتداء كانت يف حكم املوت كالنُّْطَفة والرتاب وحنوه.وقيل : قّدمه ألنه أقدم ; ألن األشيا

 وإحسان العمل يكون بإخالصه ومبوافقته للشريعة . -
قال الفضيل ) أيكم أحسن عماًل ( أي : أخلصه وأصوبه ، ألن العمل إن كان خالصًا ومل يكن صوابًا مل يقبل وإن كان صوابًا ومل يكن 

 خالصاً مل يقبل .
 ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمالً )  :قال ابن كثري ( أي : ليختربكم ) أيكم أحسن عماًل ( ومل يقل : أكثر عماًل ، بل أحسن عماًل ، وال  ليَيب ْ

 ، فمىت فقد العمل واحداً من هذين الشرطني بطل وحبط . يكون العمل حسناً حىت يكون خالصاً هلل عز وجل على شريعة رسول هللا 

 ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمالً  قوله تعاىل ):  قال السعدي أي: أخلصه وأصوبه، فإن  هللا خلق عباده، وأخرجهم هلذه الدار،   (ليَيب ْ
زاء وأخربهم أهنم سينقلون منها، وأمرهم وهناهم، وابتالهم بالشهوات املعارضة ألمره، فمن انقاد ألمر هللا وأحسن العمل، أحسن هللا له اجل

 ومن مال مع شهوات النفس، ونبذ أمر هللا، فله شر اجلزاء. يف الدارين،
 . يف هذه اآلية احلكمة من خلق الناس وهي إحسان العمل 

تَّ كما قال تعاىل يف أول سورة هود ) فقال ) ( مث بنّي احلكمة  ةي أَيَّام  وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماءي  َوُهَو الَّذيي َخَلَق السََّماَواتي َواأْلَْرَض يفي سي
ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمالً   ( . ومل يقل أيكم أكثر عمالً . ليَيب ْ

ُلَوُهْم أَي ُُّهْم َأْحَسُن َعَمالً ( مث بنّي احلكمة بقوله ) إينَّا َجَعْلَنا َما َعَلى اأْلَْرضي زييَنًة هَلَا وقال تعاىل يف أول سورة الكهف )  ( . ليَنب ْ
ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمالً  ( مث بنّي احلكمة فقال ) َلَق اْلَمْوَت َواحْلََياةَ الَّذيي خَ وقال تعاىل هنا )  ( .ليَيب ْ

 فاإلحسان : أن يأِت بالعمل حسناً متقناً ال نقص فيه وال تقصري ، وإحسان العمل ال ميكن إال مبراقبة خالق هذا الكون .
 ، فإن مل تكن تراه فإنه يراك( رواه مسلم . ؟ )أن تعبد هللا كأنك تراه يل ما اإلحساناإلحسان  بقوله ملا سأله جرب  فسر النيب بذلك و 

 معَن اإلحسان ، وأن إحسان العمل إمنا يكون ملن راقب هللا وعلم يقينياً أن هللا مطلع عليه . وسؤال جربيل هذا ليعلم أصحاب النيب 
 خالصاً ومتابعة.: أن تقوم بالعمل متقناً فيه إفاإلحسان يف عبادة هللا
 : بأداء حقوقهم الواجبة واملستحبة، وأن تعامل الناس مبا حتب أن يعاملوك.واإلحسان إىل املخلوق

 واإلحسان نوعان: قال السعدي: -
 اإلحسان يف عبادة اخلالق، واإلحسان إىل املخلوق.

 ن مل تكن تراه فإنه يراك(.بقوله )أن تعبد هللا كأنك تراه، فإ فاإلحسان يف عبادة اخلالق: فسرها النيب 
 وأما اإلحسان إىل املخلوق: فهو إيصال النفع الديين والدنيوي إليهم، ودفع الشر الديين والدنيوي عنهم، فيدخل يف ذلك أمرهم باملعروف،

دقات والنفقات وهنيهم عن املنكر، وتعليم جاهلهم، ووعظ غافلهم، والنصيحة لعامتهم وخاصتهم، والسعي يف َجع كلمتهم، وإيصال الص
الواجبة واملستحبة إليهم، على اختالف أحواهلم وتباين أوصافهم، فيدخل يف ذلك بذل الندى وكف األذى، واحتمال األذى، كما وصف 

 هللا به املتقني يف هذه اآليات، فمن قام ِبذه األمور، فقد قام حبق هللا وحق عبيده. 
 فضائل اإلحسان: -

  إلي .أن من أحسن إىل الناس أحسن هللا
ْحَساُن(. ْحَساني إيالَّ اإْلي  كما قال تعاىل )َهْل َجزَاء اإْلي

نينَي(. نُ َواْ إينَّ اَّللَّ حيُيبُّ اْلُمْحسي  وقال تعاىل )َوَأْحسي
 وقال تعاىل )وََيْزيَي الَّذييَن َأْحَسُنوا بياحلُْْسََن(.

 هلم يف الدنيا حسنة.و 
نْ َيا َحَسَنة (.قال تعاىل )لّيلَّذييَن َأْحَسُنواْ يفي هَ   ذيهي الدُّ
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 رمحة هللا قريبة من احملسنني.
نينَي(. َن اْلُمْحسي  قال تعاىل )إينَّ َرمْحََت اَّللّي َقرييب  مّي

 هلم اجلنة ونعيمها.و 
 قال تعاىل )لّيلَّذييَن َأْحَسُنواْ احلُْْسََن َوزييَاَدة (.

 للمحسنني . وجاءت البشرى
ني  ري اْلُمْحسي  نَي(.قال تعاىل )َوَبشّي

 أن هللا معهم.و 
نينَي(.  قال تعاىل )َوإينَّ اَّللََّ َلَمَع اْلُمْحسي

 هللا حيب احملسنني.و
نينَي(. نُ َواْ إينَّ اَّللَّ حيُيبُّ اْلُمْحسي  قال تعاىل )َوَأْحسي

 إن هللا ل يضيع أجر احملسنني.
نينَي(. يُع َأْجَر اْلُمْحسي  قال تعاىل )إينَّ اَّللَّ اَل ُيضي

 سبب يف دخول اجلنة.اإلحسان و 
نينَي(. ذييَن َما آتَاُهْم َرب ُُّهْم إين َُّهْم َكانُوا قَ ْبَل َذليَك ُُمْسي  قال تعاىل ) .. آخي

 الكافر إذا رأى العذاب متىن أن لو أحسن يف الدنيا.و 
نَي تَ َرى اْلَعَذاَب َلْو َأنَّ ِلي َكرًَّة َفَأُكوَن ميَن اْلُمْحسي   نيني(.قال تعاىل )أَْو تَ ُقوَل حي

تفس رُي الزّيي ادةي ب الّنظري إىل  قوله تعاىل )ليلَّ ذييَن َأْحَس ُنوا احلُْْس ََن َوزييَ اَدة ( ، وق د ثب ت يف   ص حيح مس لم   ع ني النَّ يبّي  قال ابن رجب:  -
; ألنَّ اإلحس اَن ه  و أْن يَعبُ   -ع  ز وج  ل  -وج هي هللا  نيا عل  ى وج  هي يف اجلن ة ، وه  ذا مناس  ب  جلعلي  ه ج زاًء أله  لي اإلحّس  اني َد امل  ؤمُن ربّ ه يف ال  دُّ

راقبةي ، كأنّه يراُه بقلبيهي وينظُر إليه يف حال عبادتي هي ، فك اَن ج زاُء ذل ك النَّظ َر إىل هللا عيان اً يف اآلخ رة ،
ُ
وعك س ه ذا م ا أخ رَب هللا  احُلضوري وامل

م ،  ْوَمئيذ  َلَمْحُجوبُوَن(تعاىل به َعْن َجزاءي الُكفَّار يف اآلخرةي )إين َُّهْم َعْن َرِبّييْم ي َ  نيا ، وهو تراُكم الرَّاني على قُلوِبي وجعَل ذلك جزاًء حلاهلم يف الدُّ
بوا عن ُرؤيته يف اآلخرة. نيا ، فكان جزاُؤهم على ذلك أْن ُحجي َبْت عن معرفتيهي وُمراقبته يف الدُّ  حىّت ُحجي

ثار منه، فإن العمل القليل مع التحس ني واإلتق ان أفض ل م ن الكث ري م ع ع دم وكان السلف يوصون بإتقان العمل وحتسينه دون جمرد اإلك -
 اإلتقان.

 قال بعض السلف: إن الرجلني ليقومان يف الصف وبني صالتيهما كما بني السماء واألرض.
 وإحسان العمل: إتقان العمل إخالصاً ومتابعة.

 : واحلامل على ذلك أن يعبد العبد ربه كأنه يراه.قال ابن رجب
 معاذاً أن يقول )اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك(. وعلم 

رج  اًل أن يص  لي ص  الة م  ودع، يع  ين يستش  عر أن  ه يص  لي ص  الة ال يص  لي بع  دها ص  الة أخ  رى، فيحمل  ه عل  ى ذل  ك إتقاهن  ا  وق  د وص  ى 
 وتكميلها وإحساهنا.

 وقد وردت أحاديث يف فضائل األعمال مقيدة بإحسان العمل.
َع َرُسوَل اَّللَّي  كما يف حديث ُ َعْنُه ُكلَّ َس يّيَئة  َك اَن َزَلَفَه ا، وََك اَن  َأيَب َسعييد  اخْلُْدريي أَنَُّه مسَي يَ ُقوُل )إيَذا َأْسَلَم اْلَعْبُد َفَحُسَن إيْساَلُمُه ُيَكفّيُر اَّللَّ

ائَ  َا إيىَل َسْبعيمي َها(.بَ ْعَد َذليَك اْلقيَصاُص، احلََْسَنُة بيَعْشري أَْمثَاهلي ُ َعن ْ ، َوالسَّيّيَئُة مبييْثليَها إيالَّ َأْن يَ َتَجاَوَز اَّللَّ ْعف   ةي ضي
ائَ  وعْن َأِبي ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّي  َا إيىَل َسْبعيمي ، وَُكلُّ )إيَذا َأْحَسَن َأَحدُُكْم إيْساَلَمُه، َفُكلُّ َحَسَنة  يَ ْعَمُلَها ُتْكَتُب َلُه بيَعْشري أَْمثَاهلي ْعف  ةي ضي

 َسيّيَئة  يَ ْعَمُلَها ُتْكَتُب َلُه مبييْثليَها( متفق عليه.
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 )من توضأ فأحسن الوضوء، خرجت خطاياه من جسده .. ( رواه مسلم. وعن عثمان. قال: قال 
 )خري الناس من طال عمره وحسن عمله( رواه الرتمذي. وعن عبد هللا بن بسر قال. قال 

بإتق ان العم ل وحتس  ينه دون جم رد اإلكث ار من  ه، ف إن العم ل القلي  ل م ع التحس ني واإلتق  ان أفض ل م ن الكث  ري م ع ع  دم وك ان الس لف يوص  ون 
 اإلتقان.
 فائدة :

 االبتالء : االختبار واالمتحان ، ويكون باخلري والشر .
َنا تُ ْرَجُعوَن قال تعاىل )  َنًة َوإيلَي ْ رْيي فيت ْ ُلوُكْم بيالشَّرّي َواخلَْ  .( َونَ ب ْ
ُعوَن وقال تعاىل )   ( .َوبَ َلْونَاُهْم بياحلََْسَناتي َوالسَّيّيَئاتي َلَعلَُّهْم يَ ْرجي

 وهو متضمن لصفة العزة الكاملة هلل ، وهي ثالثة أنواع:اسم من أمساء هللا تعاىل ، (  َوُهَو اْلَعزِيزُ 
o   عزة القْدر: مبعَن أن هللا ذو قْدر شريف عظيم ، كما قال النيب سيد هللا(.)ال 
o  .)ُر فَ ْوَق عيَباديهي  وعزة القهر: مبعَن أن هللا القاهر لكل شيء ، ال يُغلب ، كما قال تعاىل )َوُهَو اْلَقاهي
o  .وعزة االمتناع: مبعَن أنه ميتنع أن يناله أحد بسوء أو نقص 
متناع ، فامتنع أن يناله أحد م ن املخلوق ات ، وقه ر َجي ع قال السعدي: )العزيز( الذي له العزة كلها: عزة القوة ، وعزة الغلبة ، وعزة اال -

 املوجودات ، ودانت له اخلليقة وخضعت لعظمته.
 اآلثار املرتتبة على معرفة هذا السم: -

 أن امسه سبحانه )العزيز( يستلزم توحيده وعبادته وحده ال شريك له ، إذ الشركة تنايف كمال العزة. أولا:
ة تربئته سبحانه من كل سوء وتنزيهه من كل شر ونق ص ، ق ال اب ن الق يم: وم ن مت ام عزت ه: براءت ه ع ن ك ل س وء وش ر ومن كمال العز  ثانياا:

 وعيب , فإن ذلك ينايف العزة التامة.
عل العبد من كمال عزته سبحانه نفاذ حكمه وأمره يف عباده وتصريف قلوِبم على ما يشاء ، وهذا ما ال يقدر عليه إال هللا ، وهذا َي ثالثاا:

 خائفاً من ربه سبحانه ، الئذاً جبنابه معتصماً به متربئاً من احلول والقوة ذلياًل حقرياً بني يدي ربه سبحانه.
ال أن اإلميان ِبذا االسم الكرمي يثمر العزة يف قلب املؤمن ، ومهما ابتغى العبد العزة عند غري هللا ويف غري دينه فل ن َي دها ول ن َي د إ رابعاا:
يع  اً(. والش  عور ِب  ذه الع  زة تثم  ر التع  اِل عال  ذل  ل  ى الباط  ل وأهل  ه وع  دم والض  عف واهل  وان كم  ا ق  ال تع  اىل )َم  ْن َك  اَن يُريي  ُد اْلعي  زََّة فَليلَّ  هي اْلعي  زَُّة َجَي

 االستكانة هلم مهما تسلطوا على العبد.
ي ة وجعله ا مص در الع زة والق وة ، فك م رأين ا ومسعن ا م ن كث ري أن اإلميان ِبذا االسم يثمر عدم الركون إىل شيء من هذه ال دنيا الفان خامساا:

 من الناس اغرت بعضهم مباله أو جاهه أو ولده أو سلطانه ومنصبه فكانت كلها سبباً يف إذالله وشقائه.
ي َُّها الَّذييَن آَمُنوا َمْن يَ ْرَتدَّ من أسباب العزة: العفو والتواضع والذلة للمؤمنني ، قال تعاىل يف وصف عباده الذين حيبهم وحيبونه )يَا أَ  سادساا:

نينَي أَعيزَّة  عَ  ُ بيَقْوم  حيُيب ُُّهْم َوحيُيبُّونَُه أَذيلَّة  َعَلى اْلُمْؤمي ْنُكْم َعْن ديينيهي َفَسْوَف يَْأِتي اَّللَّ ) ... وما زاد  -صلى هللا عليه وسلم  -َلى اْلَكافيرييَن( وقال مي
 ه مسلم.هللا عبداً بعفو إال عزاً( روا

 هو الذي يكثر منه السرت على املذنبني من عباده ، ويزيد عفوه على مؤاخذته .و  اسم من أمساء هللا تعاىل ، ( اْلَغُفوُر  
 : الغفور : الذي مل يزل يغفر الذنوب ويتوب على كل من يتوب . قال السعدي
 قال ابن القيم :

 العصيانوهو الغفور فلو أتى بقراِبا      من غري شرك بل من 
 ألتاه بالغف        ران ملء قراِبا        س  بحانه هو واس     ع الغف    ران 

َعة  متضم ن للمغفرة الواسعة كما قال تعاىل )  ( وقال تعاىل ) َورَبَُّك اْلَغُفوُر ُذو الرَّمْحَةي ( ، وقال تعاىل ) فَإيْن َكذَّبُوَك فَ ُقْل َربُُّكْم ُذو َرمْحَة  َواسي
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َعْت ُكلَّ َشْيء  ِتي ورمحَْ   ( .  َوسي
قال ) يدين املؤمن يوم  واملغفرة : هي سرت الذنب عن اخللق ، والتجاوز عن عقوبته ، كما يف حديث ابن عمر يف املناجاة أن رسول هللا 

، ف ذنب كذا ؟ فيقول : نعم، فيقول : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعر فيقرره بذنوبه -أي سرته ورمحته-حىت يضع كنفه  -عز وجل-القيامة من ربه 
 رواه البخاري ومسلم  . ، قال هللا : سرتهتا عليك يف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم (، ورأى يف نفسه أنه هلك، حىت إذا قرره بذنوبهأي ريب

 ومنه مسي املغفر ، وهو البيضة الِت توضع على الرأس تسرته وتقيه السهام .
 ذا االسم :اآلثار املرتتبة على معرفتنا ِب 

 ُمبة هللا ومحده وشكره على رمحته لعباده وغفرانه لذنوِبم . أولا :
فتح باب الرجاء واملغفرة للشاردين عن هللا تعاىل واملسرفني على أنفسهم ، فمهما عظمت ذنوب العبد فإن مغفرة هللا ورمحته أعظم   ثانياا :

اً مُثَّ اْهَتَدى باملغفرة ملن تاب )كما قال تعاىل ) إن ربك واسع املغفرة ( ، وقد تكفل هللا ( ، بل من  َوإييّني َلَغفَّار  ليَمْن تَاَب َوآَمَن َوَعميَل َصاحلي
اً فضله وجوده وكرمه أن تعهد بأن يبدل سيئات املذنبني إىل حسنات، قال تعاىل عن التائبني ) إيالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعميَل َعَماًل َصاحلي

يماً َفُأولَئيَك يُ بَ  ُ َغُفوراً َرحي ُ َسيّيَئاهتييْم َحَسَنات  وََكاَن اَّللَّ  ( . دّيُل اَّللَّ
َوإييّني َلَغفَّار  ليَمْن اإلكثار من األعمال الصاحلة واحلسنات ألهنا من أسباب احلصول على مغفرة هللا للسيئات السالفة، قال سبحانه ) ثالثاا :

اً مُثَّ اهْ   ( . َتَدىتَاَب َوآَمَن َوَعميَل َصاحلي
إن كونه سبحانه غفورًا وغفارًا للذنوب ال يعين أن يسرف املسلم يف اخلطايا والذنوب ويتجرأ على معصية هللا تعاىل حبجة أن هللا  رابعاا :

 ( .وَّابينَي َغُفوراً ْن َتُكونُوا َصاحليينَي فَإينَُّه َكاَن ليْلَ غفور رحيم، ألن املغفرة ال تكون إال بشروطها وانتفاء موانعها قال سبحانه )إ
سؤال هللا عز وجل ِبذا االسم الكرمي مغفرة الذنوب ووقاية شرها ، ألنه سبحانه وحده الذي ميلك غفران الذنوب ، وال ميلك  خامساا :

 ذلك أحد سواه .
الكرمي الذي يأمر بالعفو عن  جماهدة النفس على التخلق خبلق الصفح عن الناس وسرت أخطائهم وعوراهتم واالهتداء ِبدي القرآن سادساا :

 ( . اْلَعافينَي َعني النَّاسي الناس ومقابلة السيئة باحلسنة ، قال سبحانه يف وصف املتقني ) و 
 الفوائد :

 أن احلكمة من خلق احلياة واملوت هو االبتالء واالختبار .-1

 أن أفعال هللا كلها صادرة عن حكمة ، فخْلقه تعاىل الناس حلكمة .-2

 عربة حبسن العمل ال بكثرته ، وإحسان العمل : إتقانه واإلخالص فيه .أن ال-3

 على اإلنسان أن َيتهد يف تطبيق اإلحسان مع هللا ، ومع اخللق .-4

أن العربة باألعمال القلبية من اإلخالص واخلوف والتوكل أكثر من أعمال اجلوارح ولذلك قال بعض السلف : ما سبقكم أبو بكر -5
  صيام ولكن بإميان وقر يف القلب .بكثرة صالة وال

أينما تكونوا يدرك م املوت ولو كنتم يف بروج  : )وقال تعاىل  (كل نفس ذائقة املوت   : )أن املوت حق على كل أحد كما قال تعاىل -6
 . ( مشيدة

ََ َر َه ْل تَ  َرى ِم ن ُفطُ وٍر ) الَِّذي َخَلَق َسْبَع ََسَاَواٍت ِ َباقاا مَّا تَ َرى يف َخْل ِق ال رَّمْحَِن ِم ن تَ َف اُوتٍ )  ََ َر َك رَّتَ نْيِ 3فَ اْرِجِع اْلَب ( ُثَّ اْرِج ِع اْلَب
ََُر َخاِسئاا َوُهَو َحِسرٌي )  ( . (4يَنَقِلْب ِإلَْيَك اْلَب

 [ . 4 -3] امللك : 
---------- 

 .خرى هواء فارغ مسرية مخسمائة عاماسة إذ ما بني كل مساء وأ، لكن من غري ِمطبقة بعد طبقة: أي( الَِّذي َخَلَق َسْبَع ََسَاَواٍت ِ َباقاا )   
واملعَن : أي أوجد سبع مساوات ) طباقاً ( أي : كل واحدة فوق األخرى ، طبقة فوق طبقة ، وكل واحدة منفصلة عن األخرى ال متلصقة 
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  السابعة ( .من مساء إىل مساء حىت انتهى إىل ِبا كما دل على ذلك حديث اإلسراء ) أنه يعرج به 
 من اختالف أو تضاد أو تنافر ، وإمنا التناسق واالنتظام .: أي ( مَّا تَ َرى يف َخْلِق الرَّمْحَِن ِمن تَ َفاُوٍت ) 
ب  ُمْسَتو  لَْيَس فييهي اْختياَلف  َواَل تَ َنافُ ر  َواَل ُُمَاَلَفة  َواَل نَ ْقص  وال عيب : أقال ابن كثري  -  ل .وال خلْي َبْل ُهَو ُمْصَطحي
 .حقيقة التفاوت عدم التناسب كأن بعض الشيء يفوت بعضه وال يالئمه  قال الرازي : -
املع  َن م  ا ت  رى يف خل  ق ال  رمحن م  ن اعوج  اج وال تن  اقض وال تب  اين ب  ل ه  ي مس  تقيمة مس  توية دال  ة عل  ى خالقه  ا وإن :  وق  ال الق  ر   -

 اختلفت ُصَوره وصفاته.
رى يف خلق الرمحن م ن تن اقض وال تب اين ، وال اعوج اج وال   الف ، ب ل ه ي مس توية مس تقيمة دال ة عل ى ما تواملعَن  وقال الشوكاين : -

 ة .خالقها ، وإن اختلفت صورها وصفاهتا ، فقد اتفقت من هذه احليثي
  ناس لتجري أمورهم على والتعبري بوصف ) الرمحن ( دون اسم اجلاللة إمياء إىل أن هذا النظام ِما اقتضته رمحته بال: وقال ابن عاشور

حالة تالئم نظام عيشهم ، ألنه لو كان فيما خلق هللا تفاوت لكان ذلك التفاوت سببًا الختالل النظام فيتعرض الناس بذلك ألهوال 
مر ومشاق ، قال تعاىل : ) وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا ِبا يف ظلمات الرب والبحر ( وقال : )هو الذي جعل الشمس ضياء والق

 نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنني واحلساب ما خلق هللا ذلك إالّ باحلق( .
ملا وأيضًا يف ذلك الوصف تورك على املشركني إْذ أنكروا امسه تعاىل : ) الرمحن ( ) وإذا قيل هلم اسجدوا للرمحن قالوا وما الرمحن أنسجد 

 تأمرنا وزادهم نفوراً ( .
َََر هَ )   . هل ترى فيها عيباً أو نقصاً أو خالالً وتأمل فيها جيداً أي انظر إىل السماء ( ْل تَ َرى ِمن ُفُطوٍر فَاْرِجِع اْلَب
 والفطور : َجع َفْطر بفتح الفاء وسكون الطاء ، وهو الَشق والصدع ، أي ال يسعك إاّل أن تعرتف بانتفاء الفطور  قال ابن عاشور :

ال ترى يف خالهلا انشقاقاً ، ولذلك كان انفطار السماء وانشقاقها عالمة على انقراض هذا العامل يف نظام السماوات فرتاها ملتئمة ُمبوكة 
 ونظاميه الشمسي ، قال تعاىل )وفُتحت السماء فكانت أبواباً( وقال )إذا السماء انشقت( وقال )إذا السماء انف طرت ( .

َََر َكرَّتَ نْيِ )   أي : مرتني .(  ُثَّ اْرِجِع اْلَب
فأخرب تعاىل أنه وإن ،  وإمنا أمر بالنظر مرتني ألن اإلنسان إذا نظر يف الشيء مرًة ال يرى َعْيَبه ما مل ينظر إليه مرًة أخرىال القر   : ق -

َقلي  ْب إيلَْي  َك الَبَص  ُر َخاسي  ئاً  )نظ  ر يف الس  ماء م  رتني ال ي  رى فيه  ا عيب  اً ب  ل يَتح  رّي ب  النظر إليه  ا ; ف  ذلك قول  ه تع  اىل  ي خاش  عاً ص  اغراً أ (يَ ن ْ
 متباعداً عن أن يرى شيئاً من ذلك.

َقليْب إيلَْيَك الَبَص ُر َخاسي ئاً َوُه َو َحسي ري   )والدليل على ذلك ،  واملراد ب  َكرَّتَ نْيي  ها هنا التكثري: وقال رمح  هللا  - وذل ك دلي ل عل ى  (يَ ن ْ
 ر .كثرة النظ

ذه الصفة ، أنه قد ال يرى ما يظنه م ن العي ب يف النظ رة األوىل وال يف الثاني ة ، وهل ذا ووجه األمر بتكرير النظر على ه وقال الشوكاين : -
عي الَبَص َر َك رَّتَ نْيي  )مث قال ثالثاً  (فارجع البصر  )مث قال ثانياً  (َخْلقي الرمحن مين تفاوت  مَّا ترى يفي  )قال أّواًل  فيك ون ذل ك أبل غ يف  (مُثَّ ْارجي

 ة .لمعذر إقامة احلجة ، وأقطع ل
  وتثنية ) كرتني ( ليس املراد ِبا عدد االثنني الذي هو ضعف الواحد إذ ال يتعلق غرض خبصوص هذا العدد ،  قال ابن عاشور :و

 وإمنا التثنية مستعملة كناية عن مطلق التكرير فإن من استعماالت صيغة التثنية يف الكالم أن يراد ِبا التكرير .
 ( ََ ، قد انقطع من اإلعياء من كثرة التكرار صاغراً ذليالً مبعداً كاالًّ تعباً : يرجع إليك البصر أي (  ُر َخاِسئاا َوُهَو َحِسرٌي يَنَقِلْب ِإلَْيَك اْلَب

  وال يرى نقصاً .
 ومعَن اآلية : أنك إذا كررت نظرك مل يرجع إليك بصرك مبا طلبته من وجود اخللل والعيب ، بل رجع خاسئاً مبعداً . 

 واملعَن أنك إذا كررت نظرك مل يرجع إليك مبا طلبته من وجود اخللل والعيب ، بل رجع خاسئًا مبعداً مل ير ما يهوى  زيقال الرا :
 مع الكالء واإلعياء .
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   أي اردد طرفك وقّلب البصر يف السماء ) مرتني ( أي : مرة بعد أخرى ، يرجع إليك البصر خاشعاً صاغراً، متباعداً  وقال القر :
ة أن يرى شيئاً من ذلك العيب واخللل ، وإمنا أمر بالنظر كرتني ، ألن اإلنسان إذا نظر يف الشيء مرة ال يرى عيبه ، ما مل ينظر إليه مر عن 

 أخرى ، واملراد بالكرتني التكثري .
خاسئاً ( عن أن يرى عيباً  : ومعَن اآلية : أنك لو كررت البصر مهما كررت ، النقلب إليك ، أي : رجع إليك البصر ) وقال ابن كثري

 أو خلالً ) وهو حسري ( أي : كليل وقد انقطع من اإلعياء من كثرة التكرر وال يرى نقصاً .
 . وخلق السماوات من أعظم ُملوقات هللا 

ُك السََّماَء أَْن تَ َقَع عَ   َلى اأْلَْرضي إيالَّ بيإيْذنيهي ( .كما قال تعاىل )َوَجَعْلَنا السََّماَء َسْقفاً َُمُْفوظاً ( وقال تعاىل )َومُيْسي
َناَها َوزَي َّنَّاَها َوَما هَلَا ميْن فُ ُروج  ( .  وقال تعاىل ) أَفَ َلْم يَ ْنظُُروا إيىَل السََّماءي فَ ْوقَ ُهْم َكْيَف بَ نَ ي ْ

 وقال تعاىل )َوالسََّماءي َذاتي احْلُُبكي ( .
 . وقال تعاىل ) َوإيىَل السََّماءي َكْيَف رُفيَعْت (

 وقد أخرب تعاىل أنه ما خلق السماوات واألرض إال باحلق .
نَ ُهَما إيالَّ بياحلَْقّي كما قال تعاىل )   أي : وليس عبثاً ، فإن هللا منزه عن العبث ، فكل شيء أوجده هللا  (َما َخَلْقَنا السََّماَواتي َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ

 ا حلكم باهرة ، مل َيلقهما باطالً وال عبثاً وال لعباً .أوجده حلكمة ، فاحلق ضد الباطل ، فاهلل خلقهم
نَ ُهَما بَاطيالً كما قال تعاىل  ) نَ ُهَما العيبينيَ  َوَما َخَلْقَنا السَّ ( ، وقال تعاىل )َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ  ( . َماَء َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ

 يدعو عباده يف القرآن إىل معرفته من طريقني :: الرب تبارك وتعاىل قال ابن القيم  
 : التفكر يف آياته وتدبرها ، فتلك آياته املشهودة ، وهذه آياته املسموعة .والثاين النظر يف مفعوالته ،  أحدمها :

َفُع النَّاسَ إينَّ يفي َخْلقي السََّماَواتي َواأْلَْرضي َواْختيالفي اللَّْيلي َوالن ََّهاري َوافالنوع األول كقوله ) َا يَ ن ْ إينَّ يفي .. ( وقوله ). ْلُفْلكي الَِّتي ََتْريي يفي اْلَبْحري مبي
ُوِلي اأْلَْلَبابي   ( وهو كثري يف القرآن . َخْلقي السََّماَواتي َواأْلَْرضي َواْختيالفي اللَّْيلي َوالن ََّهاري آَليات  ألي

ب َُّروا اْلَقْولَ ( وقوله ) َفال يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآنَ والثاين كقوله ) أ ب َُّروا آيَاتيهي ( وقوله ) أَفَ َلْم يَدَّ  ( .    كيَتاب  أَنْ زَْلَناُه إيلَْيَك ُمَباَرك  ليَيدَّ
 الفوائد :

 ، وهذا بنص القرآن :أن السموات سبع -1

 قال تعاىل : ) ... مث استوى إىل السماء فسواهن سبع مسوات ( .
 م سبعاً شداداً ( .وقال تعاىل : ) وبنينا فوقك

 عظم قدرة هللا وسعة علمه حيث خلق سبع مساوات ال ترى فيها اختالف وال شقوق .-2
 .( وهللا خلقكم وما تعمل ون  : )وقال تعاىل  (هللا خالق كل شيء  : )أن اخلالق ه و هللا ، كما قال تعاىل -3

 إثبات امسني من أمساء هللا ومها : ) العزيز ، الغفور ( .-4
ََابِيَح َوَجَعْلَناَها رُُجوماا لِ لشََّياِ نِي َوَأْعَتْدنَا هَلُْم َعَذاَب السَّ )  نْ َيا ِبَ  ( . (5ِعرِي )َوَلَقْد زَي َّنَّا السََّماء الدُّ

 [ . 5] امللك : 
---------- 

ََابِيحَ )  نْ َيا ِبَ ، و ) قد ( للتحقيق ، أي : وهللا لقد َجلنا السماء ال دنيا القريب ة الواو لالستئناف ، والالم للقسم (  َوَلَقْد زَي َّنَّا السََّماء الدُّ
 منكم الِت ُتشاهد ) مبصابيح ( وهي الكواكب النرية الِت تنري الكون الثابتة والسيارة كالشمس والقمر والنجوم .

 يح ( وهي النجوم على اختالفها يف النور : ) ولقد زينا ( أي : ولقد َجلنا ) السماء الدنيا ( الِت تروهنا وتليكم ) مبصاب قال السعدي
 والضياء ، فإنه لوال ما فيها من النجوم لكانت سقفاً مظلماً ال حسن فيه وال َجال ، ولكن جعل هللا هذه النجوم زينة وَجاالً ونوراً .

، فصارت يف أحسن خلق وأكمل  بنّي سبحانه بعد خلق السموات ، وخلّوها من العيب واخللل أنه زينها ِبذه الزينة قال الشوكاين : -
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 ب .واملصابيح َجع مصباح ، وهو السراج ، ومسيت الكواكب مصابيح; ألهنا تضيء كإضاءة السراج وبعض الكواك، صورة وأِبج شكل 
  : السماء القرِب ، وذلك ألهنا أقرب السموات إىل الناس ومعناها السماء الدنيا من الناس قوله تعاىل ) السماء الدنيا ( أي ،

 واملصابيح السرج مسيت ِبا الكواكب .
 أي : وجعلنا هلا فائدة أخرى وهي رجم ألعدائكم الشياطني الذين يسرتقون السمع .( َوَجَعْلَناَها رُُجوماا لِ لشََّياِ نِي ) 
  : والشياطني هي الِت تسرتق السمع فتطردها الشهب كما تقدم يف سورة الصافات.قال ابن عاشور 
  :فإين قيل: كيف تكون زينًة للسماء، ورجومًا للشياطني، وكوهنا زينة يقتضي بقاءها، وكوهنا رجومًا يقتضي زواهلا، فيكف قال اخلازن

 اجلمع بني هاتني احلالتني؟

أنه ليس املراد أهنم يرمون بأجرام الكواكب، بل َيوز أن تنفصل من الكواكب شعلة وتُرمى الشياطني بتلك الشعلة وهي  :فاجلواب  
َهاب  ثَاقيب  ) شهب، ومثلها كمثل قبس  يؤخذ من النار وهي على حاهلا، أقول: ويؤيده قوله تعاىل ال  ( إيالَّ َمْن َخطيَف اخلطفة فَأَتْ بَ َعُه شي

 ب .فعلى هذا، الكواكب ال يرجم ِبا; وإيمنا يكون الرجم بالشه

  : َهاب  ثَاقيب  قوله )أي : شهبها وهي نارها املقتبسة منها ال هي أنفسها لقال الشوكاين ( ووجه هذا إيالَّ َمْن َخطيَف اخْلَْطَفَة فَأَتْ بَ َعُه شي
 أن املصابيح الِت زين هللا ِبا السماء الدنيا ال تزول وال يرجم ِبا .

 خلق هللا النجوم لثالث : زينة للسماء ، ورجوماً للشياطني ، وعالمات يُهتدى ِبا يف الرب والبحر . قال قتادة : 
 لسماء كما يف هذه اآلية .زينة ل

 رجوماً للشياطني : كما يف هذه اآلية .
 ( .َوَعالَمات  َوبيالنَّْجمي ُهْم يَ ْهَتُدوَن وعالمات يهتدي ِبا كما يف قوله تعاىل )

العذاب املستمر وهو النار  –نيا بعد اإلحراق بالشهب يف الد –أي : وهيأنا وأعددنا للشياطني يف اآلخرة ( َوَأْعَتْدنَا هَلُْم َعَذاَب السَِّعرِي ) 
 املوقدة .

 فالضمري يف قوله ) هلم ( للشياطني .
 الفوائد :

 أن السموات سبع . -1
 بيان احلكمة من النجوم وأهنا زينة للسماء ورجوماً للشياطني . -2
 من آيات هللا العظيمة السماء وما فيها من النجوم والكواكب . -3
رُي )َوِللَِّذيَن َكَفُروا ِبرَ )  َِ ُعوا هَلَا َشِهيقاا َوِهَي تَ ُفوُر )( ِإَذا أُْلقُ 6ّبِ ِْم َعَذاُب َجَهنََّم َوبِْئَس اْلَم ( َتَكاُد مَتَي َُّز ِمَن اْلَغْيِظ ُكلََّما أُْلِقَي 7وا ِفيَها َسَِ

ََ الٍل َكبِ رٍي ( قَاُلوا بَ َلى قَ 8ِفيَها فَ ْوٌج َسَأهَلُْم َخَزنَ تُ َها َأََلْ يَْأِتُكْم َنِذيٌر ) ُ ِمن َشْيٍء ِإْن أَن ُتْم ِإلَّ يف  بْ َنا َوقُ ْلَنا َما نَ زََّل اَّللَّ ْد َجاءنَا َنِذيٌر َفَكذَّ
َْصحَ ( فَاْعتَ َرُفوا ِبَذنِبهِ 10( َوقَاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو نَ ْعِقُل َما ُكنَّا يف َأْصَحاِب السَِّعرِي )9)  ( . (11اِب السَِّعرِي )ْم َفُسْحقاا ّلِ 

 [ . 11 – 6] امللك : 
---------- 

أي وللكافرين برِبم عذاب جهنم أيضاً ، فليس العذاب ُمتصًا بالشياطني بل هو لكل كافر باهلل  ( َولِلَِّذيَن َكَفُروا ِبَرّبِ ِْم َعَذاُب َجَهنَّمَ ) 
 من اإلنس واجلن .

  جود هللا وربوبيته وألوهيته وأمساءه وصفاته وشريعته أو شيئاً من ذلك .قوله تعاىل ) كفروا برِبم ( أي : جحدوا و 
 لغلظ أمره ا .وقيل :  ,لبعد قعرها: قيل :  ومسيت جهنم ِبذا االسم 
ريُ )  َِ  أي وبئست النار مرجعاً ومصرياً للكافرين . ( َوبِْئَس اْلَم
 كما يطرح احلطب .جه الذل واإلهانة  على و أي إذا قذفوا وطرح وا يف جهنم  (ِإَذا أُْلُقوا ِفيَها ) 
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 ( .أَْلقيَيا يفي َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّار  َعنييد  كما قال تعاىل )
 ( . الَّذيي َجَعَل َمَع اَّللَّي إيهَلاً آَخَر فَأَْلقيَياُه يفي اْلَعَذابي الشَّدييدي وقال تعاىل )

 ( .َوَنُسوُق اْلُمْجريمينَي إيىَل َجَهنََّم ويْرداً ىل )ويساقون إليها سوقاً ، ويدفعون إليها دفعاً بعنف كما قال تعا
يَق الَّذييَن َكَفُروا إيىَل َجَهنََّم ُزَمراً وقال تعاىل )  ( .َوسي

ُعوا هَلَا َشِهيقاا )   .أي مسعوا جلهنم صوتاً منكراً فظيعاً كصوت احلمار ، لشدة توقدها وغلياهن ا  ( َسَِ
 تغلي ِب م .  (َوِهَي تَ ُفوُر )
 أي يكاد ينفصل بعضهما من بعض من شدة غيظها عليهم وحقنها على أعداء هللا . ( َتَكاُد مَتَي َُّز ِمَن اْلَغْيظِ )
أصله تتميز ، أي تنفصل ، أي تتجزأ أجزاًء  يياًل لشدة االضطراب بأن أجزاءها قاربت أن تتقطع ، وهذا   (ومتيَّز )  قال ابن عاشور : -

 منه شقة يف األرض وشقة يف السماء. كقوهلم : غضب فالن فطارت
 أي كلما طرح فيها َجاعة من الكفرة . ( ُكلََّما أُْلِقَي ِفيَها فَ ْوجٌ )
 الزبانية _ سؤال توبيخ .  مأي سألتهم املالئك ة املوكلون على جهنم _ وه ( َسَأهَلُْم َخَزنَ تُ َها)
جهنم وهو َجع خازن للموكل باحلفظ وأصل اخلازن : الذي َيزن شيئاً ، أي  وخزنة النار : املالئكة املوكل إليهم أمر قال ابن عاشور : -

 حيفظه يف مكان حصني ، فإطالقه على املوكلني جماز مرسل.
 أي أمل يأتكم رسول ينذركم وَيوفكم من هذا اليوم الرهيب ؟ ( َأََلْ يَْأِتُكْم نَِذيرٌ )

 زدادوا حسرة فوق حسرهتم وعذاباً فوق عذاِبم .: وه ذا السؤال زيادة هلم يف اإليالم لي قال املفسرون
 )يف الدنيا  (َأملَْ يَْأتيُكْم  )ي : كلما ألقي يف جهنم َجاعة من الكفار سأهلم خزنتها من املالئكة سؤال توبيخ وتقريع أ قال الشوكاين : -

 ينذركم هذا اليوم ، وحيذركم منه . (نَّذيير  
 أي أجابوا ، نعم لقد جاءنا رسول منذر ، وتال علينا آيات هللا ، ولكننا كذبنا وأنكرنا رسالت ه  (قَاُلوا بَ َلى َقْد َجاءنَا نَِذيرٌ )
ُ ِمن َشْيءٍ  َوقُ ْلَنا)   . أي وقلنا متادياً يف التكذيب : ما أنزل هللا من الوحي على أحد (َما نَ زََّل اَّللَّ
ََاَلٍل َكِبريٍ )  .إنه بقية كالم خزنة جهنم :وقيل .يف ضالل واضح عميق وبعد عن احلق ا أنتم أيها الرسل إالوقلنا هلم م (ِإْن أَنُتْم ِإلَّ يف 
 فجمعوا بني أمور ثالثة كل واحد منها أسوأ ِما قبله : فأواًل : كذبوا رسوهلم ، وثانيًا : نفوا أن يكون هللا نزل شيئًا من الوحي على 

 اهلداة املهتدين املبعوثني هلداية اخللق بالضالل الكبري .الرسل هلداية اخللق ، وثالثاً : رموا الرسل 
 : ويف هذا دليل على أن هللا ال يعذب أحداً إال بعد قيام احلجة عليه وإرسال الرسل إليه 

َعَث َرُسوالً كما قال تعاىل )  ( .َوَما ُكنَّا ُمَعذّيبينَي َحىتَّ نَ ب ْ
ُلوَن َعَلْيُكْم آيَاتي َربّيُكْم َويُنذيُروَنُكْم َحىتَّ إيَذا َجاُؤوَها فُتيَحْت أَب ْ وقال تعاىل ) نُكْم يَ ت ْ ليَقاء يَ ْوميُكْم َهَذا َوابُ َها َوقَاَل هَلُْم َخزَنَ تُ َها أملَْ يَْأتيُكْم ُرُسل  مّي

 ( . قَاُلوا بَ َلى َوَلكيْن َحقَّْت َكليَمُة اْلَعَذابي َعَلى اْلَكافيريين
 ذاب معنوي وحسي ، فاحلسي يؤمل البدن ، واملعنوي يؤمل القلب .ويف هذا أن عذاب الكفار يف جهنم ع 
 أي وقال الكفار: لو كانت لنا عقول ننتف ع ِبا أو كنا نسمع مساع طالب احلق ملتمس اهلدى . (َوقَاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو نَ ْعِقلُ )
 ( أي : مساع انتفاع ملا جاءت به النذَلْو ُكنَّا َنْسَمعُ فقوهلم )( أيضًا تعقل انتفاع لذلك ، فنفوا عن أنفسهم أعظم طرق أَْو نَ ْعقيلُ ر )

 اهلداية ومها السمع والعقل لعدم انتفاعهم ِبما .
 فانتفاء السمع بإعراضهم عن تلقي دعوة الرسل مثل ما حكى هللا عن املشركني ) وقال الذين كفروا ال تسمعوا هلذا :  قال ابن عاشور

عقل برتك التدبر يف آيات الرسل ودالئل صدقهم فيما يْدعون إليه ، وال شك يف أن أقل الناس عقاًل املشركون ألهنم القرآن ( وانتفاء ال
 طرحوا ما هو سبب جناهتم لغري معارض يعارضه يف دينهم .

 أي ما كنا نستوجب اخللود يف جهنم . (َما ُكنَّا يف َأْصَحاِب السَِّعريِ )
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 فأقروا بإجرامه م وتكذيبهم للرسل .( مْ فَاْعتَ َرُفوا ِبَذنِبهِ )
رييَن لكن حني ال ينفع الندم ) أَْو تَ ُقوَل َلْو أَنَّ اَّللََّ َهَدايني . أَن تَ ُقوَل نَ ْفس  يَا َحْسَرَتى عَلى َما فَ رَّطُت يفي َجنبي اَّللَّي َوإين ُكنُت َلميَن السَّاخي

نَي ت َ . َلُكنُت ميَن اْلُمتَّقينَي  نينَي أَْو تَ ُقوَل حي  ( .َرى اْلَعَذاَب َلْو أَنَّ ِلي َكرًَّة فََأُكوَن ميَن اْلُمْحسي
َْصَحاِب السَِّعريِ فَ )  أي فبعداً وهالكاً ألهل النار . (ُسْحقاا ّلِ 

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

 بيان بعض عذاب أهل النار . -1
 عذاب النار .شدة  -2

 أن النار بئس املصري واملرجع واملأوى للكفار . -3
 بيان أن هللا ال يعذب أحداً إال بعد قيام احلجة عليه وإرسال الرسول إليه . -4
 أن تكذيب الرسل موجب للعذاب الشديد . -5
 أن الكثري من األمم كذبت رسوهلا . -6

 أن للنار خزنة . -7

 ة وللنار خزنة .كمال تنظيم هللا للخلق ، حيث جعل للجنة خزن -8

 اجتماع العذاب القليب والبدين على أهل النار . -9

 متام احلجة على بين آدم . -11

 تقرير أن الكافر اليوم ال يسمع مساعاً ينفعه وال يعقل عقالً حيجزه عن املهالك . -11
 يف يوم القيام ة يندم الكافر لكن ال ينفع الندم . -12

َا َكَذليَك جَنْزيي ُكلَّ َكُفور  َوالَّذييَن َكَفُروا هَلُْم )كما قال تعاىل  ُهْم ميْن َعَذاِبي َوُهْم َيْصطَريُخوَن .  نَاُر َجَهنََّم ال يُ ْقَضى َعَلْيهيْم فَ َيُموتُوا َوال َُيَفَُّف َعن ْ
رُْكْم َما يَ َتذَكَّ  َر الَّذيي ُكنَّا نَ ْعَمُل أَومََلْ نُ َعمّي اً َغي ْ ري ( فييَها رَب ََّنا َأْخريْجَنا نَ ْعَمْل َصاحلي  .ُر فييهي َمْن َتذَكََّر َوَجاءَُكُم النَّذييُر َفُذوُقوا َفَما ليلظَّاليمينَي ميْن َنصي

 ويؤخذ من هذه اآلية أن قوام الصالح يف حسن التلقي وحسن النظر وأن األثر والنظر ، أي القياس مها أصال اهلدى:  قال ابن عاشور -13
 أن السعري من أمساء النار . -14

 ( . (12ِذيَن ََيَْشْوَن رَب َُّهم بِاْلَغْيِب هَلُم مَّْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبرٌي )ِإنَّ الَّ ) 
 [ . 12] امللك : 

---------- 
ن غائبًا عن الناس يقول تعاىل ُمرباً عمن َياف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كا( ِإنَّ الَِّذيَن ََيَْشْوَن رَب َُّهم بِاْلَغْيِب هَلُم مَّْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبرٌي ) 

 .عنه ذنوبه وَيازى بالثواب اجلزيلفينكف عن املعاصي ويقوم بالطاعات حيث ال يراه أحد إال هللا تعاىل بأن ه له مغفرة وأجر كبري أي تكفر 
 الناس كما جاء يف احلديث عن أيب أي : وهم غائبون عن أعني الناس ال يراهم أحد من  ( إينَّ الَّذييَن ََيَْشْوَن َرب َُّهم بياْلَغْيبي ) قوله تعاىل

) سبعة يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله : .. وذكر منهم : ورجل ذكر هللا خالياً ففاضت عيناه ،  هريرة . قال : قال رسول هللا 
  متفق عليه . ق ميينه (ورجل دعته امرأة ذات منصب وَجال فقال إين أخاف هللا ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنف

َي الرَّمْحَن بياْلَغْيبي َوَجاء بيَقْلب  مُّنييب  وقال تعاىل )  ( . َمْن َخشي
( ، فإن مل تكن تراه فإنه يراكراهأن تعبد هللا كأنك تِبم وهم مل يروه كما يف احلديث ): أهنم َيشون ر ( أيََيَْشْوَن َرب َُّهم بياْلَغْيبي وحيتمل )
 رواه مسلم .

 قوله تعاىل ) بالغيب ( حيتمل معنيني ::  ال ابن عطيةق -
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 .بالغيب ( الذي أخربوا به من احلشر والصراط وامليزان واجلنة والنار ، فنمنوا بذلك ، وخشوا رِبم فيه ، وحنا إىل هذا قتادة،   أحدمها ) 
ومنه تقول العرب : فالن سامل الغيب ، أي ال يضر ، : أهنم َيشون رِبم إذا غابوا عن أعني الناس ، أي يف خلواهتم ،  واملعىن الثاين

 فاملعَن يعملون حبسب اخلشية يف صالهتم وعباداهتم ، وانفرادهم ، فاالحتمال األول : مدح باإلخالص واإلميان ، والثاين : مدح باألعمال
 الصاحلة يف اخللوات ، وذلك أحرى أن يعملوها عالنية .

 م : أن يغفر هلم سيئاهتم بأن يسرتها عن اخللق ويتجاوز عنها .أي : أجره( هَلُم مَّْغِفَرٌة ) 
  : وتنكري ) مغفرة ( للتعظيم بقرينة مقارنته ب  ) أجر كبري ( وبقرينة التقدمي .قال ابن عاشور 
َي الرَّمْحَن بياْلَغْيبي َوَجاء( أي : وهلم ثواب كبري وهو اجلنة كما قال تعاىل )َوَأْجٌر َكِبرٌي )   ( . بيَقْلب  مُّنييب   َمْن َخشي
 . فجمع تعاىل هلم بني مغفرة ذنوِبم وإثابتهم باجلنة ، فزال مرهوِبم وحصل مطلوِبم 
 . قوله تعاىل ) وأجر كبري ( مسى تعاىل ثواِبم أجراً لبيان أنه سبحانه متكفل به وأنه ال يضيع عنده 

 ته يف الغيب .ويف هذا فضل عبادة هللا يف اخللوات بعيداً عن أعني الناس ، وخشي 

 . فضائل خشية هللا يف اخللوة 
 هلم مغفرة وأجر كبري . أولا :

 .إينَّ الَّذييَن ََيَْشْوَن رَب َُّهْم بياْلَغْيبي هَلُْم َمْغفيَرة  َوَأْجر  َكبيري ( قال تعاىل ) 
 أن هللا مدح من َيافه بالغيب . ثانياا :

 .بياْلَغْيبي هَلُْم َمْغفيَرة  َوَأْجر  َكبيري (  إينَّ الَّذييَن ََيَْشْوَن َرب َُّهمْ قال تعاىل )
َي الرَّمْحََن بياْلَغْيبي َوَجاَء بيَقْلب  ُمنييب  وقال تعاىل )   ( . َمْن َخشي
ُ بيَشْيء  ميَن الصَّْيدي تَ َنالُُه أَْيدييُكْم َوريَماُحكُ وقال تعاىل ) يَ  ُلَونَُّكُم اَّللَّ ُ َمْن ََيَاُفُه بياْلَغْيبي ا أَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا لََيب ْ  ( . ْم لييَ ْعَلَم اَّللَّ

 هم أهل من ينتفع اإلنذار . ثالثاا :
َا يَ تَ زَكَّى لين َ قال تعاىل )  َا تُ ْنذيُر الَّذييَن ََيَْشْوَن َرب َُّهْم بياْلَغْيبي َوأَقَاُموا الصَّالَة َوَمْن تَ زَكَّى فَإيمنَّ هي إيمنَّ  ( .ْفسي

َيشونه يف حال السر والعالنية،  الء الذين يقبلون النذارة وينتفعون ِبا، أهل اخلشية َّلّل بالغيب، أي: الذينأي: هؤ قال السعدي : 
َيشى  وشروطها وأركاهنا وواجباهتا وخشوعها، ألن اخلشية َّلّل تستدعي من العبد العمل مبا واملشهد واملغيب، وأهل إقامة الصالة، حبدودها

 ر .اخلري، وتنهى عن الفحشاء واملنك ا َيشى من ارتكابه العذاب، والصالة تدعو إىلمن تضييعه العقاب، واهلرب ِم
 من عالمات املتقني . رابعاا : 

َياًء َوذيْكراً ليْلُمتَّقينيَ قال تعاىل )  َنا ُموَسى َوَهاُروَن اْلُفْرقَاَن َوضي  ( . ميَن السَّاَعةي ُمْشفيُقونَ  ْوَن َرب َُّهْم بياْلَغْيبي َوُهمْ  الَّذييَن ََيْشَ .  َوَلَقْد آتَ ي ْ
مشاهدة الناس هلم، فمع املشاهدة أوىل، فيتورعون عما  أي: َيشونه يف حال غيبتهم، وعدم (الَّذييَن ََيَْشْوَن رَب َُّهْم بياْلَغْيبي قال السعدي ) 

فجمعوا بني اإلحسان واخلوف،  معرفتهم برِبم،أي: خائفون وجلون، لكمال ن ( ُهْم ميَن السَّاَعةي ُمْشفيُقو ) وَ  حرم، ويقومون مبا ألزم
 د .شيء واحد وموصوف واح والعطف هنا من باب عطف الصفات املتغايرات، الواردة على

 من أسباب النجاة . خامساا :
 ) ثالث منجيات : خشية هللا يف السر والعالنية ، والعدل يف الرضا والغضب ، والقصد يف الفقر والغَن ( . قال 

 ب .تعاىل من َيافه بالغي يف الغيب ملدح ه خشية اَّلّل رأس كل خري، والش أن يف اخلش يةي : إن ناو وقال امل
ألن تقوى اَّلّل فيه أعلى درج ة  والسالم اخلشية يف السّي ر; على خشية العلن يف احلديث ، فقّدم عليه الصالة وقّدمها الرسول وقال : 

 ر .حتثه على فعل كل مأمو و  متنع من ارتكاب كل منهي وهذه درجة املراقبة، وخشيته فيهما من شوب رؤية الناس، من العلن; ملا َياف
 كان يدعو ربه بذلك .  أن النيب  سادساا :

 كان يدعو ِبؤالء الكلمات: ...، اللهم إين أسألك خشيتك يف الغيب والشهادة( . رواه أمحد   ففي حديث عمار . )أن النيب 
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أكثر الناس يرى أنه َيشى هللا يف العالنية ويف الشهادة ، ولكن الشأن يف خشيته يف الغيب إذا غاب عن أعني قال ابن رجب : ... فإن 
 الناس وقد مدح هللا من َيافه بالغيب ... مث ذكر اآليات املتقدمة .

 من الذين يظلهم هللا يف ظله . سابعاا :
 رجل دعته امرأة ذات منصب وَجال فقال إين أخاف هللا(. متفق عليه )سبعة يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله: ... و  قال 

 . وخشية هللا يف السر والعالنية هي الوصية النيب  ثامناا : 
ملعاذ )اتق هللا حيثما كنت( أي : يف السر والعالنية، حيث يراك الناس وحيث ال يرونك، يف الليل والنهار، يف الغيب  فقد قال 

 قت وعلى كل حال .والشهادة، يف كل و 
 أشد الناس خشية هلل . لقد كان النيب  تاسعاا :

)إين ألنقلب إىل أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، فأرفعها  قال: قال رسول هللا  فقد جاء يف الصحيحني من حديث أيب هريرة
 آلكلها، مث أخشى أن تكون صدقة فألقيها( .

يرى ذنوبه كأنه قاعد حتت جبل َياف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مرَّ على أنفه وقال عبد هللا بن مسعود : إن املؤمن 
 فقال به هكذا .

 . ما يعني على خشية هللا بالغيب والشهادة 
 أن يعلم العبد أن هللا يراه، ومطلع عليه .أولا : 

كان، وأنه مطلع على باطنه وظاهره، وسره وعالنيته، واستحضر   مبينًا لذلك : فإن من علم أن هللا يراه حيث -رمحه هللا-قال ابن رجب 
 ذلك يف خلواته; أوجب له ذلك ترك املعاصي يف السر .

 وقد كان بعض السلف يقول ألصحابه:  زهدنا هللا وإياكم يف احلرام زهد من قدر عليه يف اخللوة، فعلم أن هللا يراه فرتكه من خشيته . 
 ء ثالثة: اجلود من قلة، والورع يف خلوة، وكلمة احلق عند من يرجى أو َياف .وقال الشافعي : أعز األشيا 
 وقال رجل لوهب بن الورد: عظين؟ فقال له: اتق هللا أن يكون أهون الناظرين إليك . 
ُم َمْن َخَلَق ودخل بعضهم غيضة ذات شجر فقال: لو خلوت هاهنا مبعصية من كان يراين؟ فسمع هاتفا بصوت مل الغيضة: َأاَل يَ ْعلَ  

 َوُهَو اللَّطييُف اخْلَبيري .
 وراود بعضهم أعرابية، وقال هلا: ما يرانا إال الكواكب، قالت: أين مكوكبها؟! 

 إذا ما خلوت الدهر يوما فال تقل ** خلوت ولكن قل على رقيب
 وال حتس نب هللا يغف ل ساعة ** وال أن ما َي فى عليه يغيب

 ه ووعيده على املعاصي .قوة اإلميان بوعدثانياا : 
 : النظر يف شدة بطشه وانتقامه ، وقوته وقهره ، وذلك يوجب للعبد ترك التعرض ملخالفته . ثالثاا 
 . ًوقال رمحه هللا : ومن هنا عظم ثواب من أطاع هللا سراً بينه وبينه ، ومن ترك احملرمات الِت يقدر عليها سرا 

عي يَْدُعوَن رَب َُّهْم َخْوفاً َوَطَمعاً َوِميَّا َرَزقْ َناُهْم يُ ْنفيُقونَ تَ َتَجافأما األول : فمثل قوله تعاىل )   ( . ََف ُجُنوبُ ُهْم َعني اْلَمَضاجي
ويف حديث السبعة الذين يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله ) ورجل ذكر هللا خاليًا ففاضت عيناه ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 

 ميينه ( .حىت ال تعلم مشاله ما تنفق 
يف السبعة الذين يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله )ورجل دعته امرأة ذات منصب وَجال فقال: إين  وأما الثاين : فمثل قوله 

 أخاف هللا ( .
 الفوائد :

 فضل اخلوف واخلشية من هللا . -1
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 أي إذا كان غائباً عن أعني الناس . ، فضل اخلوف من هللا بالغيب -2
 . ملن خاف مقام رب ه جنتان (قال تعاىل ) و 

قال النووي :  (أدجل  )) من خاف أدجل ومن أدجل بلغ املنزلة ، أال إن سلعة هللا غالية ، أال إن سلعة هللا اجلنة ( رواه الرتمذي . وقال 
 سار من أول الليل ، واملراد التشمري يف الطاعة .

َُُّدوِر )َوَأِسرُّوا قَ ْوَلُكْم َأِو اْجَهُروا بِِ  ِإنَّ )   ( .( 14( َأل يَ ْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَِبرُي )13ُ  َعِليٌم ِبَذاِت ال
 [ . 14 -13] امللك : 

---------- 
سبحانه  –عنده ، فالسر والعالنية اخلطاب جلميع اخللق أي أخفوا قولكم وكالمكم أو أعلنوه وأظهروه ( َوَأِسرُّوا قَ ْوَلُكْم َأِو اْجَهُروا بِِ  ) 
 سواء . –

ْختيَفاَء َوالظُّ  رَّ َواجلَْْهَر عيْنَدُه َسَواء  ، َوأَنَّ االي َ تَ َعاىَل يفي َهذيهي اآْليَةي اْلَكريميَةي : أَنَّ السّي رَّ َكَما َيْسَمُع بَ نيَّ َنَُّه َيْسَمُع السّي ُهوَر عيْنَدُه أَْيًضا َسَواء  ; ألي
 : يَّ َكَما يَ ْعَلُم الظَّاهيرَ اجلَْْهَر ، َويَ ْعَلُم اخْلَفي 
ْنُكْم َمْن َأَسرَّ اْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر بيهي َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخف  بياللَّْيلي َوَساريب  بيالن ََّهاري كما قال تعاىل )   ( .َسَواء  مي

رَّ َوَأْخَفى وقال تعاىل )   ( .َوإيْن ََتَْهْر بياْلَقْولي فَإينَُّه يَ ْعَلُم السّي
رُّوَن َوَما يُ ْعليُنوَن إينَُّه َعلييم  بيَذاتي الصُُّدوري ال تعاىل ) قوَ  نَي َيْستَ ْغُشوَن ثيَيابَ ُهْم يَ ْعَلُم َما ُيسي  ( .َأاَل حي
ْنَساَن َونَ ْعَلُم َما تُ َوْسويُس بيهي نَ ْفُسهُ ال تعاىل ) َوقَ   ( . َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلي

رَّ َومَ وهللا تعاىل  رّي .يَ ْعَلُم السّي  ا ُهَو َأْخَفى ميَن السّي
رَّ َوَأْخَفىكما قال تعاىل )   ( . َوإيْن ََتَْهْر بياْلَقْولي فَإينَُّه يَ ْعَلُم السّي

رُّوَن َوَما تُ ْعليُنوَن وقال تعاىل )  ُ يَ ْعَلُم َما ُتسي  ( .َواَّللَّ
 تنبي  :

ُ َعني اأْلَْعنُيي ، َوالسَّاريَب ُهَو الظَّاهيُر الْ َوَأْظَهُر اْلَقْوَلنْيي يفي اْلُمْسَتْخفيي بياللَّْيلي َوالسَّ  َباريُز اريبي بيالن ََّهاري : أَنَّ اْلُمْسَتْخفيَي ُهَو اْلُمْخَتفيي اْلُمْسَترتي
 . الذَّاهيُب َحْيُث َيَشاءُ 

 تنبي  آخر :
 :َيْشَهُد هَلَا قُ ْرآن  أَْوُجه  َمْعُروَفة  ُكلَُّها َحقٌّ وَ  ( َوَأْخَفىتعاىل ) اْلُمرَادي بيَقْوليهي 

رّي ، َوُهَو َما ت ُ  قَاَل بَ ْعُض َأْهِل اْلِعْلمِ   رًّا َوَأْخَفى َأْي َويَ ْعَلُم َما ُهَو َأْخَفى ميَن السّي رَّ : َأْي َما قَاَلُه اْلَعْبُد سي َوْسويُس بيهي نَ ْفُسُه . َكَما قَاَل يَ ْعَلُم السّي
نْ ) تَ َعاىَل   ( .َساَن َونَ ْعَلُم َما تُ َوْسويُس بيهي نَ ْفُسُه َوحَنُْن أَقْ َرُب إيلَْيهي ميْن َحْبلي اْلَورييدي َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلي

ُ أَنَّ ا َوقَاَل بَ ْعُض َأْهِل اْلِعْلمِ   رَّ : َأْي َما تُ َوْسويُس بيهي نَ ْفُسُه َوَأْخَفى ميْن َذليَك ، َوُهَو َما َعليَم اَّللَّ ْنَساَن َسيَ ْفَعُلُه قَ ْبَل أَْن : فَإينَُّه يَ ْعَلُم السّي إْلي
ْنَساُن أَنَُّه فَاعيُلُه   .يَ ْعَلَم اإْلي

 ( . َوهَلُْم أَْعَمال  ميْن ُدوني َذليَك ُهْم هَلَا َعاميُلونَ  )َكَما قَاَل تَ َعاىَل   
نَّة  يفي بُطُ ْم ميَن اأْلَْرضي َوإي         ُهَو أَْعَلُم بيُكْم إيْذ أَْنَشَأكُ ) وََكَما قَاَل تَ َعاىَل  َني ات ََّقى         ْذ أَنْ ُتْم َأجي  ( ،وني أُمََّهاتيُكْم َفاَل تُ زَكُّوا أَنْ ُفَسُكْم ُهَو أَْعَلُم مبي

رُُّه َغًدا . َواْلَعْبُد اَل يَ ْعَلُم َما يفي َغد   ْنَساُن اْليَ ْوَم . َوَما َسُيسي رُُّه اإْلي ُ يَ ْعَلُم َما ُيسي  . فَاَّللَّ
يل  َكَما بَ ي َّنَّا ، َأيْ ( َوَأْخَفى  )َعاىَل يفي َهذيهي اآْليَةي اْلَكريميَةي َوقَ ْولُُه ت َ  يَغُة تَ ْفضي رّي :  صي  .َويَ ْعَلُم َما ُهَو َأْخَفى ميَن السّي

 رُّوْا قَ ْوَلُكْم أَوي اجهروا بيهي( بيان  لتساويي السرّي واجلهري بالنسبةي إىل علميهي تعاىَل   قال أبو السعود كما يف قوليه: )َسَواء ّمْنُكْم مَّْن َأَسرَّ )َوَأسي
هيم ووقوعي ما حيذرونَُه من أولي األمري واملبالغةي يف بياني مشولي علميهي احمليطي  القول َوَمْن َجَهَر بيهي( ... وتقدمُي السرّي على اجلهري لإليذاني بافتضاحي

 منُه مبا َيهروَن بهي مع كوهنييما يف احلقيقةي على السويةي. جلميعي املعلوماتي كأنَّ علَمُه تعاىَل مبا ُيسرُّونَُه أقدرُ 



 15 

َُُّدوِر )  والذي يف الصدور هو القلب ، أي : مبا  فيه وتنطوي عليه القلوب من  أي مبا َيطر يف القلوب .( ِإنَُّ  َعِليٌم ِبَذاِت ال
 املكنونات واخلواطر واالعتقادات واإلرادات .

 دور هي مضمرات القلوب .: وذات الص قال الشوكاين 
 ذات الصدور ( َما يرتدد يف النفس من اخلواطر والتقادير والنوايا على األعمال . قال ابن عاشور ( : 
  ويف هذا دليل على أنه ينبغي لإلنسان أن ينوي يف قلبه كل خري ، وأن حيرص أن يكون ُملصًا هلل يف َجيع أعماله ، وأن حيذر كل

 السمعة أو احلسد والبغض وغريها من الصفات القلبية الذميمة ، فإنه مطلع عليها .احلذر أن َيفي الرياء و 
ويف هذا دليل على أن اإلنسان ينبغي له أن يصلح قلبه وأن يهتم بإصالحه ، ألن يف صالح القلب صالح للجسد كما يف احلديث ) أال 

 كله أال وهي القلب ( متفق عليه .إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله ، وإذا فسدت فسد اجلسد  
 فاهلل ال َيفى عليه شيء :

رَّ َوَأْخَفى كما قال تعاىل )  ( .َوإين ََتَْهْر بياْلَقْولي فَإينَُّه يَ ْعَلُم السّي
 ( .إينَُّه يَ ْعَلُم اجلَْْهَر ميَن اْلَقْولي َويَ ْعَلُم َما َتْكُتُموَن وقال تعاىل )
 ( . إينَُّه يَ ْعَلُم اجلَْْهَر َوَما ََيَْفى إيالَّ َما َشاء اَّللَُّ وقال تعاىل )
َلى السَّرَائيُر وقال تعاىل )  ( .يَ ْوَم تُ ب ْ

 : أال يعلم اخلالق ُملوقاته ؟ كيف ال يعلم من خلق األشياء وأوجدها سر املخلوق وجهره .أي ( َأَل يَ ْعَلُم َمْن َخَلَق ) 
 وهناك أقوال أخرى :

 هر من خلق اخللق ؟أال يعلم السر واجل قيل : 
 أال يعلم هللا سبحانه وتعاىل ُملوقاته الِت خلقها ؟ وهذا التفسري أعم من األول ، فاألول داخل فيه . وقيل :
 أال يعلم املخلوق َمن خلقه ، ويتفكر ويتدبر يف قدرته وسعة علمه . وقيل :

 الذي له اللطف التام مبعنييه ، ومها :( َوُهَو اللَِّطيُف ) 
: اللطف مبعَن معرفة أسرار األمور وحكمها الدقيقة اخلفية ، فهو أخص من اخلبري ، وهلذا قدم عليه يف َجيع املواضع الِت اقرتن فيها اّلول 

 ( . إينَّ اَّللََّ َكاَن َلطييفاً َخبيرياً وكما يف قوله تعاىل ) (ال ُتْدريُكُه اأْلَْبَصاُر َوُهَو يُْدريُك اأْلَْبَصاَر َوُهَو اللَّطييُف اخْلَبيريُ بالقرآن كما يف قوله تعاىل )
اَّللَُّ َلطييف  بيعيَباديهي يَ ْرُزُق َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَقوييُّ اللطف مبعَن اإلحسان إىل عباده والتيسري عليهم والتخفيف عنهم كما قال تعاىل ) الثاين :
 ( . اْلَعزييزُ 
 : يف : الذي يسوق عبده إىل اخلري ويعصمه من الشر بطرق خفية ال يشعر ِبا ، ويسوق إليه من ومن معاين اللط قال السعدي

 الرزق ما ال يدريه ، ويريه من األسباب الِت تكرهها النفوس ما يكون ذلك طريقاً إىل أعلى الدرجات وأعلى املنازل .
كان هللا عاملًا بالبواطن واخلفيات والدقائق فعلمه بالظواهر واجلليات   الذي يعلم بواطن األشياء ، وهو أخص من العليم ، وإذا (اخْلَِبرُي ) 

 وجالئل األمور من باب أوىل .
  ويف اآلية َيب على اإلنسان أن حيذر من كتم النفاق أو احلسد أو غريها من أمراض القلوب، ألن هللا مطلع على كل شيء، ال  فى

 عليه خافية .
 الفوائد :

 ىل بكل شيء .عموم علم هللا تعا -1
 أن هللا يعلم السر وأخفى . -2
 أن  هللا ال يفوته من العلم شيء وإن دق وصغ ر . -3
 احلذر من كل ما يسخط الرب ، ألنه تعاىل ال َيفى عليه شيء . -4
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 وجوب اإلخالص هلل تعاىل يف َجيع األعمال ، ألن هللا يعلم أعمال عباده وَيازيهم عليها .-5
 .لطف هللا بعباده  -6
 إثبات امسني من أمساء هللا ومها : اللطيف واخلبري . -7
 ( . (15ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اَّلْرَض َذُلولا فَاْمُشوا يف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمن ر ِْزِقِ  َوِإلَْيِ  النُُّشوُر ))  

 [ . 15] امللك : 
---------- 

 أي هللا جل وعال جعل لكم األرض لينة سهلة املسالك .( ولا ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اّْلَْرَض َذلُ )  
َي أَْن متَييَد بيُكْم َوأَنْ َهارًا َوُسُباًل َلَعلَُّكْم تَ ْهَتُدوَن كما قال تعاىل )   ( .َوأَْلَقى يفي اأْلَْرضي َرَواسي

َْعََن الطَّرييقي .   َوُسُباًل ، َوُهَو ََجُْع َسبييل  مبي
 ( .َنا فييَها فيَجاًجا ُسُباًل َلَعلَُّهْم يَ ْهَتُدوَن َوَجَعلْ وقال تعاىل ) 

َها ُسُباًل فيَجاًجا  تعاىل )َوقَ ْوليهي   ن ْ ُ َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض بيَساطًا ليَتْسُلُكوا مي  ( .َواَّللَّ
 ( . الَّذيي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َمْهًدا َوَسَلَك َلُكْم فييَها ُسُباًل  قَاَل عيْلُمَها عيْنَد َريبّي يفي كيَتاب  اَل َيضيلُّ َريبّي َواَل يَ ْنَسىتعاىل ) َوقَ ْوليهي  

َها ُسُباًل ُم اأْلَْرَض َمْهًدا َوَجَعَل َلُكْم فييَولَئيْن َسأَْلتَ ُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواتي َواأْلَْرَض لَيَ ُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ اْلَعزييُز اْلَعلييُم الَّذيي َجَعَل َلكُ  وقوله تعاىل )
 ( .َلَعلَُّكْم تَ ْهَتُدوَن 
 ( .الَّذيي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َمْهًدا َوَجَعَل َلُكْم فييَها ُسُباًل َلَعلَُّكْم تَ ْهَتُدوَن وقال تعاىل ) 

 الذي يذّل لك وال  : ومل َيعلها خشنة حبيث ميتنع عليكم السكون فيها واملشي عليها ، والذلول يف األصل : هو املنقاد قال الشوكاين
 يستصعب عليك .

 ويف وصف األرض بالذلول أقوال ::  قال الرازي 

 .: أنه تعاىل ما جعلها صخرية خشنة حبيث ميتنع املشي عليها ، كما ميتنع املشي على وجوه الصخرة اخلشنة  أحدها 
 .، ولو كانت حجرية صلبة لتعذر ذلك  : أنه تعاىل جعلها لينة حبيث ميكن حفرها ، وبناء األبنية منها كما يرادوثانيها 

أهنا لو كانت حجرية ، أو كانت مثل الذهب أو احلديد ، لكانت تسخن جدًا يف الصيف ، وكانت تربد جدًا يف الشتاء ،  وثالثها :
 .ولكانت الزراعة فيها ِمتنعة ، والغراسة فيها متعذرة ، وملا كانت كفاتاً للموات واألحياء 

 ىل سخرها لنا بأن أمسكها يف جو اهلواء ، ولو كانت متحركة على االستقامة ، أو على االستدارة مل تكن منقادة لنا.أنه تعا ورابعها :
 أي فاسلكوا أيها الناس يف جوانبها وأطرافه ا . ( فَاْمُشوا يف َمَناِكِبَها ) 
 : ائها للمكاسب والتجارات .أي فسافروا حيث شئتم من أقطارها ، وترددوا يف أقاليمها وأرج قال ابن كثري 

 : فيه ثالثة أقوال . (فامشوا يف مناكبها  )قوله تعاىل  قال ابن اجلوزي 
 طرقاهتا ، رواه العويف عن ابن عباس ، وبه قال جماهد . أحدها :
: سهل لكم السلوك فيها ، فإذا جباهلا ، رواه ابن أيب طلحة عن ابن عباس ، وبه قال قتادة ، واختاره الزجاج ، قال : ألن املعَن  والثاين :

 أمكنكم السلوك يف جباهلا ، فهو أبلغ يف التذليل .
 ) زاد املسري ( . يف جوانبها ، قاله مقاتل ، والفراء ، وأبو عبيدة ، واختاره ابن قتيبة ، قال : ومنكبا الرجل : جانباه . والثالث :

 واختار ابن جرير يف جوانبها .
 أي وانتفعوا مبا أنعم به جل وعال عليكم من أنواع الكسب والرزق .(  وَُكُلوا ِمن ر ِْزِق ِ ) 
 م .وكثرياً ما يعرب عن وجوه االنتفاع باألكل ألنه األهم األع قال اآللوسي : -
َنا إييَابَ ُهْم إىل هللا ال إىل غريه كما قال تعاىل )أي املرجع يوم القيامة ( َوِإلَْيِ  النُُّشوُر )  َسابَ ُهْم مُثَّ . إينَّ إيلَي ْ َنا حي  ( . إينَّ َعَلي ْ
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يعين ينبغي أن يكون مكثكم يف األرض ، وأكلكم من رزق هللا مكث من يعلم أن مرجعه (  َوإيلَْيهي النشورقوله تعاىل )  قال الرازي : -
 ر .إىل هللا ، وأكل من يتيقن أن مصريه إىل هللا ، واملراد حتذيرهم عن الكفر واملعاصي يف السر واجله

 ومناسبة ذكر النشور هو ذكر خلق األرض فإن البعث يكون من األرض. وقال ابن عاشور : -
  ويف هذا دليل على أن الدنيا ليست دار قرار وبقاء ، وأن الناس فيها غري مستوطنني وال مقيمني ، بل هم عابرو سبيل يتزودون فيها

 للدار الباقية دار القرار .
 : وله ) وإليه النشور ( على أنّا يف هذا املسكن غري مستوطنني وال مقيمني ، بل دخلناه عابري سبيل ، فال نبه تعاىل بق قال ابن القيم

 ر .حيسن أن نتخذه وطناً ومستقراً ، وإمنا دخلناه لنتزود منه إىل دار القرار ، فهو منزل عبور ال مستقر حبور ، ومعرب وِمر ال وطن ومستق
 الفوائد :

 ب والكسب .دليل على ندب التسب-1
 أن ذلك ال ينايف التوكل، ويف احلديث )لو أنكم تتوكلون على هللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري تغدو مخاصاً وتروح بطاناً(.-2

 نعمة هللا عز وجل العظيمة على اخللق بتذليل األرض هلم للسري عليها واستخراج خرياهتا واألكل من رزقه الواسع فيها .-3

  أن الدنيا مزرعة اآلخرة .اإلشارة إىل-4
َأْم َأِمْنُتْم َمْن يف السََّماِء َأْن يُ ْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصباا َفَستَ ْعَلُموَن  (  16َأِمْنُتْم َمْن يف السََّماِء َأْن ََيِْسَف ِبُكُم اّْلَْرَض فَِإَذا ِهَي مَتُوُر )) أ 

 ( .( 18قَ ْبِلِهْم َفَكْيَف َكاَن َنِكرِي ) ( َوَلَقْد َكذََّب الَِّذيَن ِمنْ 17َكْيَف نَِذيِر )
 [ . 18 -16] امللك : 

---------- 
انتقال من االستدالل إىل التخويف ألنه ملا تقرر أنه خالق األرض ومذللها للناس وتقرر ( أََأِمنُتم مَّن يف السََّماء َأن ََيِْسَف ِبُكُم اَّلْرَض ) 

ستحقوا غضبه وتسليط عقابه بأن ُيصرّي مشيهم يف مناكب األرض إىل ََتَْلجل يف طبقات األرض ، أهنم ما رعوا خالقها حق رعايته فقد ا
 فاجلملة معرتضة واالستفهام إنكار وتوبيخ وحتذير. ]قاله ابن عاشور[ 

  : أي هل أمنتم يا معشر الكفار ربكم العلي الكبري أن َيسف بكم األرض فيغيبكم يف جماهلها .ومعَن اآلية 
 كما لو قلنا : فالن يف احلجرة، وأن السماء حتيط بهواهم أن هللا تعاىل داخل السماء ( قد يتوهم أَأَمينُتم مَّن يفي السََّماءعاىل )قوله ت ، ،

 فإن احلجرة حتيط به .
 .تلف معناها حبسب متعلقها( َييف، فإن )ظن فاسد، وهذا تكون مبعَن واحد يف َجيع مواردها( الِت للظرفية يف: ظنه أن )ومنشأ الوهم

 فقوله ) أأمنتم من يف السماء ( هذا عند أهل التفسري من أهل السنة على أحد وجهني :
: أن تكون السماء مبعَن العلو ، فإن السماء يراد ِبا العلو ، كما يف قوله تعاىل ) وأنزل لكم من السماء ماء ( واملطر ينزل  الوج  اّلول

 لسماء واألرض ال من السماء نفسها .من السحاب املسخر بني ا
: أن تكون ) يف ( مبعَن ) على ( ، كما جاءت مبعناها يف مثل قوله تعاىل ) فسريوا يف األرض ( أي على األرض، وقوله عن  الوج  الثاين

 فرعون ) وألصلبنكم يف جذوع النخل ( أي على جذوع النخل .
 ى أن اإلله الذي تنفذ قدرته يف السماء ال من يعظّمونه يف األرض.: خّص السماء وإن َعّم ُمْلُكه تنبيهاً عل قيل 

 : هو إشارة إىل املالئكة. وقيل
وَّكل بالعذاب. وقيل

ُ
 : إىل جربيل وهو املَلك امل

ة مهيأة وتتزلزل ، فال ميكن العيش واحلياة عليها ، بعد أن كانت ذلواًل ثابتة مستقر وتضطرب  وَتيءأي تذهب ( فَِإَذا ِهَي مَتُوُر ) 
 لالستقرار واحلياة .

 أي هللا الذي يف العلو .( َأْم َأِمنُتم مَّن يف السََّماء ) 



 18 

 أي رحياً فيها حصباء تدمغكم .( َأن يُ ْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصباا ) 
 واحلاصب ريح فيها حجارة وحصباء ، كأهنا تقلع احلصباء لشدهتا ، وقيل : هو سحاب فيها حجارة. قال الرازي : -
 . أي فستعلمون عند معاينة العذاب ، كيف يكون إنذاري( َفَستَ ْعَلُموَن َكْيَف نَِذيِر ) 
فستعلمون صدقه  يعين ُممدًا ،  وقيل : النذير مبعَن املنذر،  أي إنذاري (َفَستَ ْعَلُموَن َكْيَف نَذييري  : قوله تعاىل ) قال ابن عطية -

 وعاقبة تكذيبكم.
أي : إنذاري إذا عاينتم العذاب ، وال ينفعكم هذا العلم ، وقيل : النذير هنا  (َفَستَ ْعَلُموَن َكْيَف نَذييري تعاىل )  : قولهوقال الشوكاين  -

  .ُممد ، قاله عطاء ، والضحاك . واملعَن : ستعلمون رسوِل وصدقه ، واألّول أوىل
 قبل كفار مكة .والقرون اخلالي ة  أي من األمم السالفة( َوَلَقْد َكذََّب الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم ) 
  : أي : الذين قبل كفار مكة من كفار األمم املاضية ، كقوم نوح ، وعاد ، ومثود ، وقوم لوط ، وأصحاب األيكة ، قال الشوكاين

 وأصحاب الرس ، وقوم فرعون .
 يداً أليماً .أي فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبِت هلم ؟ أي عظيماً شد (َفَكْيَف َكاَن َنِكرِي )  

ريُواْ يفي اأَلْرضي مُثَّ انظُُرواْ َكْيَف َكاَن َعاقيَبُة اْلُمَكذّيبينَي كما قال تعاىل )  ( .ُقْل سي
ريُوا يفي اأْلَْرضي فَانظُُروا َكْيَف َكاَن َعاقيَبُة الَّذييَن مين قَ ْبُل َكاَن َأْكثَ ُرُهم مُّْشريكينَي وقال تعاىل )  ( .ُقْل سي
 ( . َوَلَقْد أَْهَلْكَنا اْلُقُروَن مين قَ ْبليُكْم َلمَّا ظََلُمواْ َوَجاءتْ ُهْم ُرُسُلُهم بياْلبَ يّيَناتي وقال تعاىل )

 : والقرون املاضية كانت أقوى عدة وعتاداً من كفار مكة 
َن اْلُقُروني مَيُْشوَن يفي مَ كما قال تعاىل ) َلُهم مّي ُْوِلي الن َُّهى أَفَ َلْم يَ ْهدي هَلُْم َكْم أَْهَلْكَنا قَ ب ْ  ( .َساكينيهيْم إينَّ يفي َذليَك آَليَات  ألّي

ْدرَاراً أملَْ يَ َرْواْ َكْم أَْهَلْكَنا مين قَ ْبليهيم مّين قَ ْرن  مَّكَّنَّاُهْم يفي اأَلْرضي َما مَلْ مُنَكّين لَُّكْم َوأَْرَسْلنَ وقال تعاىل )  ( . ا السََّماء َعَلْيهيم مّي
ن ُْهمْ أََو وقال تعاىل )  ريُوا يفي اأْلَْرضي فَ َينظُُروا َكْيَف َكاَن َعاقيَبُة الَّذييَن َكانُوا مين قَ ْبليهيْم َكانُوا ُهْم َأَشدَّ مي ُ ملَْ َيسي  قُ وًَّة َوآثَاراً يفي اأْلَْرضي فََأَخَذُهُم اَّللَّ

َن اَّللَّي مين َواق    ( . بيُذنُوِبييْم َوَما َكاَن هَلُم مّي
  للنيب ويف اآلية تسلية . وهتديد شديد للكفار ، 

 الفوائد :
 إثبات علو هللا تعاىل . -1

 واألدلة كثرية جداً على علوه سبحانه وتعاىل، من الكتاب والسنة والعقل والفطرة واإلَجاع.
 أما أدلة الكتاب والسنة فقد تنوعت داللتهما بطرق كثرية:

 أحدها: التَريح بالفوقية.
 ُهْم ميْن فَ ْوقيهيْم(.كقوله تعاىل )ََيَاُفوَن َرب َّ 

 وكقوله تعاىل )َوُهَو اْلَقاهيُر فَ ْوَق عيَباديهي(.
 الثاين: التَريح بالعروج إلي .

 كقوله تعاىل )تَ ْعرُُج اْلَمالئيَكُة َوالرُّوُح إيلَْيهي(.
 )يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهلم.(. وقوله 

 الثالث: التَريح بالَعود إلي .
 َيْصَعُد اْلَكليُم الطَّيّيُب(. كقوله تعاىل )إيلَْيهي 

 الرابع: التَريح برفع  بعض املخلوقات إلي .
ُ إيلَْيهي(.  كقوله تعاىل )بَْل رَفَ َعُه اَّللَّ



 19 

 وقوله تعاىل )يَا عييَسى إييّني ُمتَ َوفّييَك َورَافيُعَك إيَِلَّ(.
 اخلامس: التَريح بالعلو املطلق الدال على مجيع مراتب العلو.

 )َوُهَو اْلَعلييُّ اْلَعظييُم(. كقوله تعاىل
 وقوله تعاىل )َوُهَو اْلَعلييُّ اْلَكبيرُي(.
 وقوله تعاىل )إينَُّه َعلييٌّ َحكييم (.

َ َكاَن َعليّياً كبرياً(.  وقوله تعاىل )إينَّ اَّللَّ
 السادس: التَريح بنزيل الكتاب من .
 زي احلَْكييم(.كقوله تعاىل )تَ ْنزييُل اْلكيَتابي ميَن اَّللَّي اْلَعزيي
.) يمي  وقوله تعاىل )تَ ْنزييل  ميَن الرَّمْحَني الرَّحي
 وقوله تعاىل )تَ ْنزييل  ميْن َحكييم  محَييد (.

.)  وقوله تعاىل )ُقْل نَ زََّلُه ُروُح اْلُقُدسي ميْن رَبّيَك بياحلَْقّي
َلة  ُمَبارََكة (.  وقوله تعاىل )إينَّا أَنْ زَْلَناُه يفي لَي ْ

 َريح بأن هللا تعاىل يف السماء.السابع: الت
ْنُتْم َمْن يفي السََّماءي(.  كقوله تعاىل )أَأَمي

 )ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء( رواه أبو داود. وقال الرسول 
 الثامن: التَريح بالستواء على العرش.
 كقوله تعاىل )الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرشي اْستَ َوى(.

 فع اّليدي إىل هللا تعاىل.التاسع: التَريح بر 
 )إن هللا يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردمها صفراً(. كقوله 

 والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة، وهذا َيده من نفسه كل داع.
 , إمنا يكون من علو إىل أسفل.العاشر: التَريح بنزول  كل ليلة إىل السماء الدنيا, والنزول املعقول عند مجيع اّلمم

 . اْلادي عشر: اإلشارة إلي  حساا إىل العلو
 كما أشار إليه من هو أعلم به ومبا َيب له، ملا كان باجلمع األعظم الذي مل َيتمع ألحد مثله يف اليوم األعظم، يف املكان األعظم، قال

قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه الكرمية إىل السماء، رافعاً هلا إىل  هلم: )أنتم مسؤولون عين، فما ذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك
 من هو فوقها وفوق كل شيء، قائاًل: اللهم اشهد(.

 . الثاين عشر: التَريح بلفظ )اّلين(
 كقول أعلم اخللق به، وأنصحهم ألمته، وأفصحهم بياناً عن املعَن الصحيح، بلفظ ال يوهم باطالً بوجه: )أين هللا(.  

 ملن قال: إن رب  بالسماء باإلميان. الثالث عشر: شهادت  
الرابع عشر: إخباره تعاىل عن فرعون أن  رام الَعود إىل السماء ليطلع إىل إل  موسى, فيكذب  فيما أخربه من أن  سبحان  فوق 

 . السموات
موسى وإين ألظنه كاذباً( فمن نفى العلو من اجلهمية  فقال: )يا هامان ابن ِل صرحاً لعلي أبلغ األسباب أسباب السموات فأطلع إىل إله 

 فهو فرعوين، ومن أثبتها فهو موسوي ُممدي.
 وبني رب  ليلة املعراج بسبب ختفيف الَالة. -علي  السالم  -أن  تردد بني موسى  اخلامس عشر: إخباره 

 



 20 

 من العقل:
 تنزيهه عن ضده.أن العلو صفة كمال والسفل صفة نقص، فوجب هلل تعاىل صفة العلو و 

 وأما الفطرة:
قال شارح الطحاوية: وأما ثبوته بالفطرة فإن اخللق َجيعًا بطباعهم وقلوِبم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء، ويقصدون جهة العلو 

 بقلوِبم عند التضرع إىل هللا.
 وأما اإلمجاع:

 على عرشه. فقد أَجع الصحابة والتابعون واألئمة على أن هللا فوق مسواته مستو

 حتذير املعرضني عن هللا وإنذارهم بسوء العواقب إن استمروا على إعراضهم . -2
 يف اهلالكني األولني عرب وعظات . -3

 وقد أهلك هللا عز وجل كثرياً منهم بسبب ذنوِبم . -4
 قال تعاىل )َفُكاّلً َأَخْذنَا بيَذنبيهي(.

 َلُموا َوَجَعْلَنا ليَمْهليكيهيم مَّْوعيداً(.وقال تعاىل )َوتيْلَك اْلُقَرى أَْهَلْكَناُهْم َلمَّا ظَ 
بُوا بينيَاتيَنا َفَأَخَذُهُم اَّلّلُ بيُذنُوِبييْم َواَّللُّ  (.وقال تعاىل )َكَدْأبي آلي فيْرَعْوَن َوالَّذييَن مين قَ ْبليهيْم َكذَّ   َشدييُد اْلعيَقابي

 مَّا ظََلُموا(.وقال تعاىل )َوَلَقْد أَْهَلْكَنا اْلُقُروَن مين قَ ْبليُكْم لَ 
 وقال تعاىل )َوَما ُكنَّا ُمْهليكيي اْلُقَرى إيالَّ َوأَْهُلَها ظَاليُموَن(.

 وقال تعاىل )وََكْم َقَصْمَنا مين قَ ْريَة  َكاَنْت ظَاليَمًة َوأَنَشْأنَا بَ ْعَدَها قَ ْوماً آَخرييَن(.
رٌي )َأَوََلْ يَ َرْوا ِإىَل الطَّرْيِ فَ ْوقَ ُهْم َصافَّاٍت َويَ قْ )  َِ  ( . (19ِبْضَن َما مُيِْسُكُهنَّ ِإلَّ الرَّمْحَُن ِإنَُّ  ِبُكلِ  َشْيٍء َب

 [ . 19] امللك : 
---------- 

 . ( أي : أومل ينظروا إىل الطري فوقهم يف السماء َأَوََلْ يَ َرْوا ِإىَل الطَّرْيِ فَ ْوقَ ُهمْ ) 
 : عطف على َجلة ) هو الذي جعل لكم األرض ذلواًل ( اسرتسااًل يف (  الطَّرْيي فَ ْوقَ ُهمْ  أَوملَْ يَ َرْوا إيىَل قوله تعاىل ) قال ابن عاشور

الدالئل على انفراد هللا تعاىل بالتصرف يف املوجودات ، وقد انتقل من داللة أحوال البشر وعاملهم ، إىل داللة أعجب أحوال العجماوات 
إذ ال متشي على األرض كما هو يف حركات غريها على األرض ، فحاهلا أقوى داللة وهي أحوال الطريي يف نظام حركاهتا يف حال طرياهنا 

 على عجيب صنع هللا املنفردي به.
 . أي : تارة يصففن أجنحتهن يف اهلواء وتارة َتمع جناحاً وتنشر جناحاً ( َصافَّاٍت َويَ ْقِبْضَن ) 
 أي : يف اجلو .(  َما مُيِْسُكُهنَّ ) 
 أي : مبا سخر هلن من اهلواء ، من رمحته ولطفه .(  ِإلَّ الرَّمْحَنُ ) 

ُكُهنَّ إيالَّ اَّلّلُ إينَّ يفي َذليَك آَليَات  لّي وهذا كقوله تعاىل )  ( .َقْوم  يُ ْؤميُنوَن أمََلْ يَ َرْواْ إيىَل الطَّرْيي ُمَسخَّرَات  يفي َجوّي السََّماء َما مُيْسي
 ُكهُ ) تعاىل  ولهق :  قال الرازي وذلك ألهنا مع ثقلها وضخامة أجسامها مل يكن بقاؤها يف جو اهلواء إال  ( نَّ إيالَّ الرمحنما مُيْسي

 . بإمساك هللا

 ومعَن إمساك هللا إياها : حفظها من السقوط على األرض مبا أودع يف خلقتها من اخلصائص يف خفة عظامها  قال ابن عاشور :
 وقوة حركة اجلوانح .

  :   ألرض لآلدمي ذّلل اهلواء للطيور.أي كما ذّلل اقال القر 
 فمن نظر يف حالة الطري واعترب فيها ، دلته على قدرة الباري وعنايته الربانية ، وأنه الواحد األحد . قال السعدي : 
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رٌي )  َِ  مبا يصلح كل شيء من ُملوقاته ، فهو املدبر لعباده مبا يليق ِبم ، وتقتضيه حكمته .( ِإنَُّ  ِبُكلِ  َشْيٍء َب
 الذي يبصر كل شيء وإن دق وصغر ، فيبصر دبيب النملة السوداء يف الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ، ويبصر ما  :لبصري ا

 حتت األرضني السبع كما يبصر ما فوق السموات السب ع .
 قال ابن القيم :

 وهو البصرُي يرى دبيَب النملةي              السوداءي حتت الصْخري والّصَواني 
 رى جماري القوت يف أعضائها            ويرى عروَق بياضها بعياني وي

 ويرى خيانات العيون بلحظها               ويرى كذلك تقلَب األجفاني 
 وصفة البصر من صفات الكمال كصفة السمع، فاملتصف ِبا أكمل ِمن ال يتصف بذلك، قال تعاىل )ُقْل َهْل َيْسَتويي اأْلَْعَمى َواْلَبصيريُ 

 َفال تَ تَ َفكَُّروَن(.أَ 
َ تَ ْعُبُد َما ال َيْسَمُع َوال َبييهي يَا أََبتي ملي ُر َوال يُ ْغيني َعْنَك َشْيئاً(. وقد أنكر إبراهيم على أبيه عندما َعَبد ما ال يبصر وال يسمع )إيْذ قَاَل ألي  يُ ْبصي

ال يستحقها، بصري مبن يصلح حاله بالغَن واملال، ومبن يفسد وهللا بصري بأحوال عباده خبري ِبا، بصري مبن يستحق اهلداية منهم ِمن  -
ُ الرّيْزَق ليعيَباديهي لَبَ َغْوا يفي اأْلَْرضي َوَلكيْن يُ نَ زّيُل بيَقَدر  َما َيَشاُء إينَّهُ    بيعيَباديهي َخبيري  َبصيري (.حاله بذلك )َوَلْو َبَسَط اَّللَّ

َا تَ ْعَمُلوَن وهو بصري بالعباد شهيد عليهم، الصاحل منهم  - ْنُكْم ُمْؤمين  َواَّللَُّ مبي ْنُكْم َكافير  َومي والطاحل، املؤمن والكافر )ُهَو الَّذيي َخَلَقُكْم َفمي
رياً(.  َبصيري ( )إينَُّه َكاَن بيعيَباديهي َخبيرياً َبصي

أحسن عمله وعبادته وأخلص فيها لربه  ومن علم أن هللا مطلع عليه استحى أن يراه على معصية أو فيما ال حيب، ومن علم أنه يراه -
)أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن مل تن تراه فإنه  عن اإلحسان فقال  عندما سأل النيب  وخشع، فقد جاء يف حديث جربيل 

 يراك(.
 الفوائد :

 جناحيه ويقبضهما وال يسقط .من آيات هللا يف اآلفاق الدالة على قدرة هللا وعلمه طريان الطري يف السماء وهو يبسط -1
 هللا يبصر َجيع األشياء وإن دقت وخفيت . أن-2
 إثبات اسم من أمساء هللا وهو البصري .-3
 وجوب احلذر من معصية هللا ، ألن هللا بصري بكل شيء . -4
 وجوب مراقبة هللا . -5
َُرُُكم مِ ن ُدوِن الرَّ )  ( َأمَّْن َهَذا الَِّذي يَ ْرزُُقُكْم ِإْن َأْمَسَك رِْزَقُ  َبل 20مْحَِن ِإِن اْلَكاِفُروَن ِإلَّ يف ُغُروٍر )َأمَّْن َهَذا الَِّذي ُهَو ُجنٌد لَُّكْم يَن

 ( . (21جلَُّّوا يف ُعتُ وٍ  َونُ ُفوٍر )
 [ . 21 -21] امللك : 

---------- 
َُرُُكم مِ ن ُدوِن الرَّمحَْ )   .م عذاب هللا من األنصار واألعوانمن هذا الذي يستطيع أن يدفع عنك: أي(  نِ َأمَّْن َهَذا الَِّذي ُهَو ُجنٌد لَُّكْم يَن
 : أي من الذي ينصركم على أعدائكم غري الرمحن ؟ فإنه تعاىل هو الناصر املعز املذل ، وغريه من اخللق لو اجتمعوا  قال السعدي

رار الكافرين على كفرهم بعد أن علموا ، أنه ال ينصرهم أحد دون على نصر عبد ، مل ينفعوه مبثقال ذرة على أيدي أّي عدو كان ، فاستم
 الرمحن غرور وسفه .

 .تضر إال يف جهل عظيم وضالل مبني ما الكافرون يف اعتقادهم أن آهلتهم تنفع أو: أي(  ما( مبعَن )إن( )ِإِن اْلَكاِفُروَن ِإلَّ يف ُغُروٍر ) 
 ( .يهيْم َوَما يَعيُدُهُم الشَّْيطَاُن إيالَّ ُغُروراً يَعيُدُهْم َومُيَنّي كما قال تعاىل )

 ( .َوعيْدُهْم َوَما يَعيُدُهُم الشَّْيطَاُن إيالَّ ُغُروراً وقال تعاىل )
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فهم يف غرور من الشيطان حيث زين هلم عبادة غري هللا ، واعتقادهم فيها النصر ، وهي ال متلك نصر أنفسها فكيف تنصر غريها كما قال 
 ( .َوالَ َيْسَتطييُعوَن هَلُْم َنْصراً َوالَ أَنُفَسُهْم يَنُصُروَن . أَيُْشريُكوَن َما الَ ََيُْلُق َشْيئاً َوُهْم َُيَْلُقوَن  )تعاىل

 ( .َوالَّذييَن َتْدُعوَن مين ُدونيهي الَ َيْسَتطييُعوَن َنْصرَُكْم َوال أَنُفَسُهْم يَ ْنُصُروَن وقال تعاىل )
 يف غرور ( والغرور : ظن النفس وقوع أمر نافع هلا مبخائل تتومهها ، وهو خبالف ذلك أو هو غري واقع.قوله تعاىل ) إال  
أي من هذا الذي إذا قطع هللا عنكم رزقه يرزقكم بعده ؟ أي ال أحد يعطي ومينع وَيلق ( َأمَّْن َهَذا الَِّذي يَ ْرزُُقُكْم ِإْن َأْمَسَك ِرْزَقُ  ) 

  وحده .ويرزق وينصر إال هللا
فالرزق كله من هللا، فلو أمسك عنكم الرزق فمن الذي يرسله لكم ؟ فإن اخللق ال يقدرون على رزق أنفسهم، فكيف بغريهم ؟ فالرزاق 

 املنعم الذي ال يصيب العباد نعمة إال منه ، هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة .
 ( .ُقوَّةي اْلَمتينُي إينَّ اَّللََّ ُهَو الرَّزَّاُق ُذو الْ كما قال تعاىل )
 ( .اْشُكُروا َلُه إيلَْيهي تُ ْرَجُعوَن نَّ الَّذييَن تَ ْعُبُدوَن مين ُدوني اَّللَّي اَل مَيْليُكوَن َلُكْم ريْزقاً فَابْ تَ ُغوا عينَد اَّللَّي الرّيْزَق َواْعُبُدوُه وَ وقال تعاىل )إ
 ( . ى اَّللّي ريْزقُ َهاَوَما مين َدآبَّة  يفي اأَلْرضي إيالَّ َعلَ وقال تعاىل )
 ( . اَّلّلُ يَ ْبُسُط الرّيْزَق ليَمْن َيَشاُء َويَ َقديرُ وقال تعاىل )
ُ َلطييف  بيعيَباديهي يَ ْرُزُق َمن َيَشاُء َوُهَو اْلَقوييُّ الَعزييُز وقال تعاىل )   ( .اَّللَّ

 ين على سبيلني :قال بعض املفسرين : كان الكفار ميتنعون عن اإلميان ويعاندون الرسول معتمد 
 : اعتمادهم على ماهلم وعددهم . اّلول
هو  له ) أمن هذا الذي: اعتقادهم أن األوثان توصل إليهم َجيع اخلريات وتدفع عنهم َجيع السيئات ، فرد هللا عليهم األول بقو  والثاين

 . ( .بقوله ) أمن هذا الذي يرزقكم ... ( ورد عليهم الثاين جند لكم ..
 بني النصر والرزق ، فإن العبد مضطر إىل من يدفع عنه عدوه بنصره ، وَيلب له منافعه برْزقه ،  سبحانهفجمع  لقيم :قال ابن ا

نه فالبد له من ناصر ورازق ، وهللا وحده هو الذي ينصر ويرزق ، فهو الرزاق ذو القوة املتني ، ومن كمال فطنة العبد ومعرفته : أن يعلم أ
 مل يرفعه عنه غريه ، وإذا ناله بنعمة مل يرزقه إياها سواه . إذا مسه هللا بسوء

 الكافرون .( بَل ) 
 و ) بل ( لالضراب . استمروا يف طغياهنم . : أي( جلَُّّوا ) 
 ه .يف معاندة واستكبار ونفور على إدباره م عن احلق ال يسمعون له وال يتبعون: أي  (يف ُعتُ وٍ  ) 
َوإيَذا ذََكْرَت َربََّك يفي عد  عن احلق بقلوِبم وأبداهنم ال يستمعون إليه وال يفقهونه وال يتبعونه ، كما قال تعاىل )( أي : شرود وبُ َونُ ُفوٍر ) 

 ( .اْلُقْرآني َوْحَدُه َولَّْواْ َعَلى أَْدبَاريهيْم نُ ُفوراً 
 اهلروب منه.: والعتّو : التكرب والطغيان ، والنفور : هو االمشئزاز من الشيء و  قال ابن عاشور 

 ( .َوإيَذا قييَل هَلُُم اْسُجُدوا ليلرَّمْحَني قَاُلوا َوَما الرَّمْحَُن أََنْسُجُد ليَما تَْأُمرُنَا َوزَاَدُهْم نُ ُفوراً وقال تعاىل )
َوإييّني ُكلََّما َدَعْوتُ ُهْم ليتَ ْغفيَر هَلُْم .  َعائيي إيالَّ فيرَاراً فَ َلْم يَزيْدُهْم دُ . قَاَل َربّي إييّني َدَعْوُت قَ ْوميي لَْياًل َونَ َهارًا وكما قال نوح فيما حكى هللا عنه )

 ( .َجَعُلوا َأَصابيَعُهْم يفي آَذاهنييْم َواْستَ ْغَشْوا ثيَيابَ ُهْم َوَأَصرُّوا َواْسَتْكبَ ُروا اْستيْكَباراً 
 الفوائد :

 أن النصر من هللا تعاىل . -1
 يستطيع نصرهم وال رزقهم .تسفيه عقول املشركني يف عبادة من ال  -2

 أن الرازق هو هللا ، فال يطلب الرزق إال من هللا . -3

 تقرير حقيقة ثابتة وهي أن الكافر يعيش يف غرور كامل ولذا يرفض دعوة احلق . -4
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 و هللا .ن الذي يستطيع النصر ودفع الشر هأ -5
 ار .التحذير من العناد واالستكب -6

 ( . (22ِ  َأْهَدى َأمَّن مَيِْشي َسِويًّا َعَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم )َأَفَمن مَيِْشي ُمِكبًّا َعَلى َوْجهِ  )
 [ . 22] امللك : 

---------- 
ميشي منكبًا على ) هذا مثل ضربه هللا للمؤمن والكافر، فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من (  َأَفَمن مَيِْشي ُمِكب اا َعَلى َوْجِهِ  َأْهَدى) 

 أي ال يدري أين يسلك وال كيف يذهب بل تائه حائر ضال أه ذا أهدى: ( على وجهه) اً ال مستوياً أي ميشي منحي ( وجهه
  أي منتصب القامة .( َأمَّن مَيِْشي َسِوي اا ) 
يف أي على طريق واضح بني وهو يف نفسه مستقيم وطريقه مستقيم ؟ هذا مثلهم يف الدنيا وكذلك يكونون ( َعَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم ) 

 اآلخرة .
 فاملؤمن حيشر ميشي سوياً على صراط مستقيم مفض به إىل اجلنة الفيحاء ، وأما الكافر فإنه حيشر ميشي على وجهه إىل نار جهنم .

  فمثل هللا الكافر مبن ميشي مكباً على وجهه ألنه ليس على هدى ، بل يتخبط يف ظلمات الكفر والشك واجلهل ُمالفاً لفطرة هللا الِت
لناس عليها ، ومّثل املؤمن مبن ميشي مستوي القامة منتصباً على رجليه على فطرة هللا ، ألنه ميي على طريق معتدل وهدى ونور من فطر ا

 هللا وعلى صراطه املستقيم .
   ي ُمكيبّاً على َوْجهيهي ( ضرب هللا مثاًل للمؤمن والكافر ) ُمكيبّاً (أ قال القر ي منكّيساً رأسه ال ينظر أمامه : قوله تعاىل ) أََفَمن مَيْشي

 له.وال مييَنه وال مشاله ; فهو ال يأمن من العثور واالنكباب على وجهه كمن ميشي سوييًّا معتدالً ناظراً ما بني يديه وعن ميينه وعن مشا
رُي َوالَّذييَن آَمُنوا َوَعميُلوا الصَّاوهذا كما قال تعاىل ) يُء قَلييالً مَّا تَ َتذَكَُّروَن َوَما َيْسَتويي اأْلَْعَمى َواْلَبصي َاتي َواَل اْلُمسي  ( .حلي

ي بيهي يفي النَّاسي َكَمن مَّثَ ُلُه يفي الظُُّلَماتي لَيْ وقال تعاىل ) َناُه َوَجَعْلَنا َلُه نُورًا مَيْشي َها َكَذليَك زُيّيَن ليْلَكافيرييَن َما  أََو َمن َكاَن َمْيتًا َفَأْحيَ ي ْ ن ْ َاريج  مّي َس خبي
 ( .انُواْ يَ ْعَمُلوَن كَ 

رُي وقال تعاىل ) َوَما َيْسَتويي اأْلَْحَياء َواَل اأْلَْمَواُت إينَّ اَّللََّ ُيْسميُع . َواَل الظّيلُّ َواَل احلَُْروُر . َواَل الظُُّلَماُت َواَل النُّوُر . َوَما َيْسَتويي اأْلَْعَمى َواْلَبصي
ُْسميع  مَّن  ( .يفي اْلُقُبوري  َمن َيَشاُء َوَما أَنَت مبي

 الفوائد :
 نعم ة اهلداية على الصراط املستقيم وهي نعمة عظيمة . -7
 أن الكافر تائه ضال يف الدنيا وكذلك سيكون يف اآلخ رة . -8

ََاَر َواَّلْفِئَدَة قَِليالا مَّا َتْشُكُروَن ))   ( . (23ُقْل ُهَو الَِّذي أَنَشَأُكْم َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواّلَْب
 [ . 23] امللك : 

---------- 
 من غري معاون له وال ُمظاهر .أي ابتدأ خلقكم بعد أن مل تكونوا شيئاً مذكوراً ( ُقْل ُهَو الَِّذي أَنَشَأُكْم ) 
ََاَر َواّْلَْفِئَدَة )   .وأنعم عليكم هذه النعم ( َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواّْلَْب
 السمع ( لتسمُعوا آياتي هللا ومتتثُلوا مبا فيَها من األوامري والنواهيي وتتعظُوا مبواعظيَها )واألبصار( لتنظُروا ) َوَجَعَل َلُكُم  قال أبو السعود

من اآلياتي  ِبا إىل اآلياتي التكوينيةي الشاهدةي بشؤون هللا عزَّ وجَل ) واألفئدة ( وهي القلوب ، لتتفكُروا ِبَا فيَما تسمعونَُه وتشاهدونَهُ 
 والتكوينيةي وترتُقوا يف معارجي اإلمياني والطاعةي . التنزيليةي 

 . فذكر هللا سبحانه وتعاىل طريق الفهم ومكان الفهم ، فطريق الفهم هو : السمع والبصر ، وُمل الفهم والوعي : هو القلب 



 24 

 . ملاذا مل يذكر أمل والذوق واللمس ؟ اجلواب : ألن االتعاظ باآليات يكون بالسمع والبصر 
 لسمع ألنه أمشل وأعم ، ألنك تسمع ما ال تراه .وبدأ با 

 ألمرين :وخص هذه اجلوارح بالذكر 
 ألهنا أداة العلم والفهم . أولا :
 هي أفضل أعضاء البدن ، وأكمل القوى اجلسمانية . ثانياا :
 : ولكنكم مع هذا اإلنعام 
املراد نفي الشكر ، والعرب تطلق القلة  وقيل :، لنعم الِت أنعمها عليكم قلياًل ما تشكرون ربكم على هذه ا: أي ( َقِليالا مَّا َتْشُكُروَن ) 

 ويريدون ِبا العدم احملض .
 . يف اآلية حث على الشكر ، وذم من مل يشكر نعم هللا 
  : هو القيام بطاعة املنعم اعرتافاً بالقلب ، وثناء باللسان ، وطاعة باألركان .والشكر 

 م النعماُء مين ثالثًة                يدي ولساين والضمري احملجباويف ذلك يقول الشاعر : أفادتك
ل أن ال مي شي فنعمة العني : أن ال ينظر ِبا إال فيما يرضي هللا ، وشكر نعمة اليد أن ال يبطش ِبا إال فيما يرضي هللا ، وشكر نعمة الرجي

 فه إال فيما يرضي هللا .ِبا إال فيما يرضي هللا ، وشكر نعمة املال : أن ال يستعني به ويصر 
 كيف يتحقق الشكر ؟

 سؤال هللا ذلك .أولا : 
 .) َوقَاَل َربّي أَْوزيْعيني أَْن َأْشُكَر نيْعَمَتَك الَِّتي أَنْ َعْمَت َعَليَّ ( كما قال تعاىل عن سليمان : 

 حسن عبادتك(. رواه أبو داودملعاذ: )يا معاذ، ال تدعن دبر كل صالة أن تقول: اللهم أعين على ذكرك وشكرك و  وقال 
 أن يعلم اإلنسان أن النعم إذا شكرت قرت وزادت .ثانياا : 

 .)َوإيْذ تََأذََّن رَبُُّكْم لَئيْن َشَكْرُُتْ أَلَزييَدنَُّكْم ( قال تعاىل : 
 أن يعلم اإلنسان أن هللا سيسأله يوم القيامة عن شكر نعمه .ثالثاا : 

( )مُثَّ لَُتْسأَلُ قال تعاىل :   .نَّ يَ ْوَمئيذ  َعني النَّعييمي
أي مث لتسألن عن شكر ما أنعم هللا به عليكم من الصحة واألمن والرزق وغري ذلك ، ما ذا قابلتم به نعمه من شكر قال ابن كثري : 

 .وعبادة 
 أن ينظر إىل من هو دونه يف أمور الدنيا ، فإذا فعل ذلك استعظم ما أعطاه هللا .رابعاا : 
 انظروا إىل من هو أسفل منكم وال تنظروا إىل من هو فوقكم ، فإنه أجدر أن ال تزدروا نعمة هللا عليكم (  : ) قال 

 الشكر يكون من هللا لعبده ومن العبد لربه .
َنا ُلْقَماَن احلْيْكَمَة أَني اْشُكْر َّلليَّي فشكر العبد لربه كقوله تعاىل )  ( . ُنَصرّيُف اآْلياتي ليَقْوم  َيْشُكُرونَ  َكَذليكَ ( . وقوله تعاىل ) َوَلَقْد آتَ ي ْ

 وتعريفه كما سبق وهو أن يستعمل نعمه يف طاعة هللا .
َ َشاكير  َعلييم  وشكر هللا لعبده كقوله تعاىل ) و   (  إينَّ رَب ََّنا َلَغُفور  َشُكور  ( وقوله تعاىل ) َمْن َتَطوََّع َخرْياً فَإينَّ اَّللَّ

أن يثيبه الثواب اجلزيل من عمله القليل ، فإنه يعطي العبد ويوفقه ملا يشكره عليه، ويشكر القليل من العمل  ومعَن شكر هللا لعبده: هو
 والعطاء فال يستقله أن يشكره، ويشكر احلسنة بعشر أمثاهلا إىل أضعاف مضاعفة، وإذا ترك له شيئاً أعطاه أفضل منه ، وإذا بذل له شيئاً 

 رّده عليه أضعافاً مضاعفة .
 ا عقر سليمان اخليل غضباً له إذ شغلته عن ذكره ، فأراد أال تشغله مرة أخرى ، أعاضه عنها م ن الريح .مل

 وملا ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها يف مرضاته ، أعاضهم عنها أن مّلكهم الدنيا وفتحها عليهم .
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 ض يتب وأ منها حيث يشاء .       وملا احتمل يوس ف الص ديق ضيق السجن شكر له ذلك بأن مّك ن له يف األر 
 : فضائل الشكر 

 هللا أمر به .أولا : 
َ فَاْعُبْد وَُكْن ميَن الشَّاكيرييَن( قال تعاىل :   .)بَلي اَّللَّ

 التوبيخ على عدم الشكر .ثانياا : 
 . )َوهَلُْم فييَها َمَنافيُع َوَمَشاريُب أََفال َيْشُكُروَن(قال تعاىل : 

 لى الشاكرين وأنه سبل الرسل .الثناء عثالثاا : 
 .)ُذرّييََّة َمْن مَحَْلَنا َمَع نُوح  إينَُّه َكاَن َعْبداً َشُكوراً( قال تعاىل : 

 الشكر نفع للشاكر نفسه .رابعاا : 
هي ( قال تعاىل :  َا َيْشُكُر لينَ ْفسي  .) َوَمْن َيْشُكْر فَإيمنَّ
 ع من نزول العذاب .أن الشكر إذا صدر من املؤمنني فهو مانخامساا : 

ُ بيَعَذابيُكْم إيْن َشَكْرُُتْ َوآَمْنُتْم ( قال تعاىل :   .)َما يَ ْفَعُل اَّللَّ
 أن الشكر سبب لزيادة النعم .سادساا : 

 .)َوإيْذ تََأذََّن رَبُُّكْم لَئيْن َشَكْرُُتْ أَلَزييَدنَُّكْم ( قال تعاىل : 
  أن يوزعهم شكر نعمته .أن الصفوة من عباد هللا يسألون هللاسابعاا : 

 .) َوقَاَل َربّي أَْوزيْعيني أَْن َأْشُكَر نيْعَمَتَك الَِّتي أَنْ َعْمَت َعَليَّ ( قال تعاىل عن سليمان : 
 أن الشاكرين قليلون .ثامناا : 

 .) َوَلكينَّ َأْكثَ َر النَّاسي ال َيْشُكُروَن( قال تعاىل : 
 . ديَي الشَُّكوُر() َوقَلييل  ميْن عيَباوقال تعاىل : 

 وهذا يدل على أهنم هم خواص هللا .
 الفوائد :

 تذكري الناس بأن هللا هو خالقهم . -1
 أن من أنشأ من العدم هو املستحق للعبادة . -2
 تذكري البشر بأن هللا جعل هلم السمع والبصر واألفئدة ليتعظوا ويعرفوا خالقهم .-3
 لسمع والبصر واألفئدة .نعمة هللا تعاىل على البشر بنعمة ا -4
 أن احلكمة من خلق البشر الشكر . -5

ُ َأْخَرَجُكم مّين بُطُوني أُمََّهاتيُكْم الَ تَ ْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم اْلسَّْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفئيدَ قال تعاىل ) و   ( . َة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ اَّللَّ
 وجوب شكر هللا تعاىل . -6
 القليل من الناس من يشكر هللا حق شكره . أن -7
 فضل من قام ِبذه العبادة وهي شكر هللا تعاىل . -8
 ( . (24ُقْل ُهَو الَِّذي َذرََأُكْم يف اَّلْرِض َوِإلَْيِ  ُُتَْشُروَن )) 

 [ . 24] امللك : 
---------- 

 وأرجائها .أي بثكم ونشرك م يف أقطار األرض ( ُقْل ُهَو الَِّذي َذرََأُكْم ) 
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 والذْرء : اإليكثار من املوجود ، فهذا أخص من قوله ) هو الذي أنشأكم ( أي : هو الذي كثَّركم على األرض   قال ابن عاشور :
 كقوله ) هو أنشأكم من األرض واستعمركم فيها ( أي أعمركم إياها.

رييَن . َلَمْجُموُعوَن إيىَل مييَقاتي يَ ْوم  َمْعُلوم  تعاىل ) كما قالأي إليه وحده مرجعكم للحساب واجلزاء  ( َوِإلَْيِ  ُُتَْشُروَن )  ُقْل إينَّ اأْلَوَّلينَي َواآْلخي
 ( . يَ ْوَم ََيَْمُعُكْم لييَ ْومي اجلَْْمعي َذليَك يَ ْوُم الت ََّغابُني ( وقال تعاىل )
 كما بدأكم .  أي : َتمعون بعد هذا التفرق والشتات ، َيمعكم كما فرقكم ويعيدكم قال ابن كثري :

 : ويف هذا أن اإلنسان أوجده هللا ليعمر األرض مث بعد ذلك مرجعه وحشره إىل هللا ، ففي التنبيه على ذلك فوائد 
 أن يعمر األرض عمراناً يتقوى به على طاعة هللا ألن املرجع إليه . أولا :
 هلا منشغالً ِبا عن طاعة هللا . أن حيذر من أن يعمر األرض عمران من سيخلد فيها ، فيكون عابداً  ثانياا :
 أن يكون عمرانه للرض على قدر وجوده وما يغنيه عن الناس . ثالثاا :
 أن األرض ليست دار قرار ، بل هي دار عبور وِمر . رابعاا :
 . ويف هذا إثبات احلشر 
 : تعريف اْلشر 

 اجلمع . لغة
 هم .: َجع اخلالئق يوم القيامة حلساِبم والقضاء بين واصطالحاا 

 . واْلشر ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع 
. ) يَقاتي يَ ْوم  َمْعُلوم  رييَن . َلَمْجُموُعوَن إيىَل مي  قال تعاىل )ُقْل إينَّ اأْلَوَّلينَي َواآْلخي

َ َواْعَلُموا أَنَُّكْم إيلَْيهي حُتَْشُروَن( .  وقال تعاىل ) َوات َُّقوا اَّللَّ
َرْت( .وقال تعاىل )َوإيَذا اْلُوُحوُش حُ   شي

 وقال تعاىل )َوأَْن أَقييُموا الصَّالَة َوات َُّقوُه َوُهَو الَّذيي إيلَْيهي حُتَْشُروَن( .
 وقال تعاىل )َوُهَو الَّذيي َذرََأُكْم يفي اأْلَْرضي َوإيلَْيهي حُتَْشُروَن( .
 َشُروَن( .وقال تعاىل ) َما فَ رَّْطَنا يفي اْلكيَتابي ميْن َشْيء  مُثَّ إيىَل َرِبّييْم حيُْ 

 : ) حيشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عْفراء كقرصة النقي ليس فيها علم ألحد ( متفق عليه . وقال 
 : وحيشر كل شيء حىت البهائم ودل على حشر البهائم عدة أدلة 
َرْت( . -أ  قوله تعاىل )َوإيَذا اْلُوُحوُش ُحشي

ََناَحْيهي إيالَّ أَُمم  أَْمثَاُلُكْم َما فَ رَّْطَنا يفي اْلكيَتابي ميْن َشْيء  مُثَّ إيىَل وقوله تعاىل )َوَما ميْن َدابَّة  يفي ا -ب  َرِبّييْم حُيَْشُروَن( . أْلَْرضي َوال طَائير  َيطيرُي جبي
ل : لكن هللا رأى شاتني ينتطحان فقال : يا أباذر أتدري فيما ينتطحان ؟ قال : قلت : ال ، قا وحديث أيب ذر .)  أن النيب  -ج

 يدري وسيقضي بينهما ( رواه أمحد .
 ( متفق عليه .بأظالفهاء يوم القيامة أعظم ما كانت وأمسنه تنطحه بقروهنا وتطأوه يمانع صدقة اإلبل والبقر والغنم وأهنا َتحديث )و  -د
تين كنت تراباً ( وأن هللا تعاىل َيمع الوحوش مث يقتص اآلثار الواردة يف قوله تعاىل ) يوم ينظر املرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا لي -ه 

 دها يقول الكافر ) يا ليتين كنت تراباً ( .نمن بعضها لبعض ، مث يقول هلا : كوين تراباً ، فتكون تراباً ، فع
 كيف حيشر الناس ؟ 

 حيشرون حفاة عراة غرالً .
قيامة حفاة عراة غراًل ، قالت : يا رسول هللا ! الرجال والنساء ينظر : ) حيشر الناس يوم ال حلديث عائشة . قالت : قال رسول هللا 
 شد من أن ينظر بعضهم إىل بعض ( متفق عليه .أبعضهم إىل بعض ؟ قال : يا عائشة األمر 
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ا فاعلني، وأول من قال )إنكم حُتشرون حفاة عراة ُغراًل، مث قرأ :كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كن وعن ابن عباس عن النيب 
 ُيكَسى يوم القيامة إبراهيم ( متفق عليه .

 : َجع حاف وهو من ليس عليه نعال . حفاة
 : َجع عار وهو من ليس عليه ثياب . عراة
 : أي غري ُمتونني . غرلا 
 . أول من يكسى إبراهيم 

 للحديث السابق ) وأول من يكسى إبراهيم عليه السالم ( .
 واحلكمة يف ذلك :

 : مل يكن يف األولني واآلخرين هلل عز وجل عبد أخوف من إبراهيم فتعجل له كسوته أماناً له ليطمئن قلبه . قيل
 : ألنه أول من أمر بلبس السراويل إذا صلى مبالغة  يف التسرت . وقيل
على هللا جازاه على ذلك بأن جعله  : أن الذين ألقوه يف النار جردوه ونزعوا عنه ثيابه على أعني الناس ، فلما صرب واحتسب وتوكل وقيل

 أول من يدفع عنه العرى يوم القيامة ، وهذا أحسنها .
 . أرض احملشر الشام 

( قرصة النقي ، ليس فيها معلم ألحدحيشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء ك: ) رسول هللا قال عن سهل بن سعد . قال : 
 رواه البخاري .

: أي : شيء من  ليس فيها معلم ّلحد: الدقيق اخلالص من الغش .      كقرصة النقيضها ناصع .          : أي ليس بيا عفراء 
 العالمات الِت يهتدى ِبا يف الطرقات كاجلبل والصخرة والبناء .

 الفوائد :
 امتنان هللا على خلقه بأهنم هو الذي حلقهم وذرأهم . -1
 الق .وجوب عبادة هللا تعاىل ، ألنه هو اخل -2
 إثبات البعث واحلشر ؟ -3
َا أَنَا نَِذيٌر مُِّبنٌي )25َويَ ُقوُلوَن َمىَت َهَذا اْلَوْعُد ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي ) )  َا اْلِعْلُم ِعنَد اَّللَِّ َوِإمنَّ ( فَ َلمَّا رََأْوُه زُْلَفةا ِسيَئْت ُوُجوُه 26( ُقْل ِإمنَّ

 ( . (27ُكنُتم بِِ  َتدَُّعوَن )  الَِّذيَن َكَفُروا َوِقيَل َهَذا الَِّذي
 [ . 27 -25] امللك : 

---------- 
 جميءأي مىت يكون احلشر واجلزاء الذي تعدوننا به ؟ إن كنتم صادقني فيما  ربوننا به من  ( َويَ ُقوُلوَن َمىَت َهَذا اْلَوْعُد ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ ) 

 الساع ة واحلشر ، وه ذا استهزاء منهم .
 املراد أهنم يستعجلون العذاب ، أي مىت هذا العذاب الذي هتددنا به ، فالكفار دائماً يستعجلون العذاب استبعاداً وتكذيباً به .وقيل : 

ُلوَنَك بياْلَعَذابي َوَلْواَل َأَجل  مَُّسمًّى جَلَاءُهُم اْلَعَذاُب َولََيْأتييَ ن َُّهم بَ ْغَتًة َوُهْم اَل كما قال تعاىل )  ( .َيْشُعُروَن َوَيْستَ ْعجي
ُ َوْعَدهُ وقال تعاىل ) ُلوَنَك بياْلَعَذابي َوَلن َُيْليَف اَّللَّ  ( . َوَيْستَ ْعجي
ُلوَنَك بيالسَّيّيَئةي قَ ْبَل احلََْسَنةي َوَقْد َخَلْت مين قَ ْبليهيُم اْلَمُثاَلتُ وقال تعاىل )  ( . َوَيْستَ ْعجي
َن السََّماءي أَوي اْئتيَنا بيَعَذاب  أَلييم   َوإيْذ قَاُلواْ اللَُّهمَّ إين َكانَ وقال تعاىل ) َجارًَة مّي َنا حي  ( .َه َذا ُهَو احلَْقَّ ميْن عينديَك فََأْمطيْر َعَلي ْ

ل لََّنا قيطََّنا قَ ْبَل يَ ْومي احلْيَساوقال تعاىل عنهم )  ب ( .َوقَاُلوا رَب ََّنا َعجّي
َا اْلِعْلُم ِعنَد اَّللَِّ )   ، كما  يعلم وقت ذلك على التعيني إال هللا عز وجل لكنه أمرين أن أخربكم أن هذا كائن وواقع ال ُمالةأي ال (  ُقْل ِإمنَّ
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َا عيْلُمَها عيْنَد َرِبّي ( .قال تعاىل )   ُقْل إيمنَّ

َا أَنَا نَِذيٌر مُِّبنٌي )   ( .اإلنذار هو اإلخبار مع التخويف  ) أي وإمنا علّي البالغ وقد أديته إليكم (َوِإمنَّ
 أمر هللا تعاىل نبيه أن َيربهم بأن علم القيامة والوعد الصدق هو ِما تفرد هللا به ، وأن ُممداً إمنا هو نذير يعلم ما :  قال ابن عطية

 علم وَيرب مبا أمر أن َيرب به .
 : فيه أن احلكمة من إرسال الرسل النذارة ، وإلرسال الرسل عدة حكم 

 ر للكافر .: التبشري للمؤمن واإلنذا أولا 
رييَن َوُمنذيريينَ قال تعاىل ) ُل اْلُمْرَسلينَي إيالَّ ُمَبشّي  ( . َوَما نُ ْرسي
رييَن َوُمنذيرييَن ليَئالَّ َيُكوَن ليلنَّاسي َعَلى اَّللّي ُحجَّة  بَ ْعَد الرُُّسلي وقال تعاىل )  ( .رُُّسالً مَُّبشّي
ُل اْلُمْرَسلينَي إيالَّ مُ وقال تعاىل ) رييَن َوُمنذيرييَن َفَمْن آَمَن َوَأْصَلَح َفالَ َخْوف  َعَلْيهيْم َواَل ُهْم حَيَْزنُونَ َوَما نُ ْرسي  ( . َبشّي
راً َونَذييراً وقال تعاىل )  ( .إينَّا أَْرَسْلَناَك َشاهيداً َوُمَبشّي

 : رمحة للناس . ثانياا 
 . (َوَما أَْرَسْلَناَك إيالَّ َرمْحًَة لّيْلَعاَلمينَي قال تعاىل )

 : البالغ املبني . ثالثاا 
ري  بياْلعيَبادي قال تعاىل )و  َا َعَلْيَك اْلَباَلُغ َواَّلّلُ َبصي  ( . إين تَ َولَّْواْ فَإيمنَّ
 ( .مَّا َعَلى الرَُّسولي إيالَّ اْلَباَلُغ َواَّلّلُ يَ ْعَلُم َما تُ ْبُدوَن َوَما َتْكُتُموَن وقال تعاىل ) 
َا َعَلْيَك اْلَباَلُغ اْلُمبينُي  فَإين تَ َولَّْواْ وقال تعاىل )  ( .فَإيمنَّ

 : الدعوة إىل هللا . رابعاا 
 ( .َوَلَقْد بَ َعثْ َنا يفي ُكلّي أُمَّة  رَُّسوالً أَني اْعُبُدواْ اَّلّلَ َواْجَتنيُبواْ الطَّاُغوَت قال تعاىل ) 
 ( .ي إيلَْيهي أَنَُّه اَل إيَلَه إيالَّ أَنَا فَاْعُبُدوني َوَما أَْرَسْلَنا مين قَ ْبليَك مين رَُّسول  إيالَّ نُوحي وقال تعاىل )

 : إقامة احلجة . خامساا 
رييَن َوُمنذيرييَن ليَئالَّ َيُكوَن ليلنَّاسي َعَلى اَّللّي ُحجَّة  بَ ْعَد الرُُّسلي قال تعاىل )  ( .رُُّسالً مَُّبشّي
َنا َرسُ َوَلْو أَنَّا أَْهَلْكَناُهم بيَعَذاب  مّين ق َ وقال تعاىل )  ( .واًل فَ َنتَّبيَع آيَاتيَك مين قَ ْبلي أَن نَّذيلَّ َوََنَْزى  ْبليهي َلَقاُلوا رَب ََّنا َلْواَل أَْرَسْلَت إيلَي ْ

 وعندما يصيحون بالنار بعد أن حييط ِبم العذاب من كل جانب وينادون ويصرخون تقول هلم خزنة جهنم :
 ( .ْأتييُكْم ُرُسُلُكم بياْلبَ يّيَناتي قَاُلوا بَ َلى قَالُوا فَاْدُعوا َوَما ُدَعاء اْلَكافيرييَن إيالَّ يفي َضاَلل  قَاُلوا أَوملَْ َتُك تَ كما قال تعاىل ) 

 ( اختلف العلماء يف مرجع الضمري يف قوله ) فلما رأوه ( .فَ َلمَّا رََأْوُه زُْلَفةا ) 
 وه يعين العذاب ، وهو عذاب اآلخرة .أكثر املفسرين على أن املعَن : فلما رأ قال القر   : -

 وقد اختار هذا ابن جرير الطربي وأبو حيان والشوكاين .
 . وأما قول من قال : إن املراد عذاب بدر فقول ضعيف 

 قريباً منهم وعاينوا أهوال القيامة .) زلفة ( أي فلما رأوا العذاب واملعَن : 
 أي : ملا قامت القيامة وشاهدها الكفار ، ورأوا أن األمر كان قريباً ، ألن كل ما هو آت آت وإن  ( فَ َلمَّا رَأَْوُه زُْلَفةً ) :  قال ابن كثري

 طال زمنه .
وظهر عليها آثار االستياء من الكنبة والغم ، أي ساءهم ذلك ملا يعلمون ما هلم هناك من الشر ( ِسيَئْت ُوُجوُه الَِّذيَن َكَفُروا )  

ُبوَن م ، وأيقنوا باخليبة واخلسران املبني )واالنكسار واحلزن وخابت ظنوهن َن اَّللَّي َما ملَْ َيُكونُوا حَيَْتسي َوبََدا هَلُْم َسيّيَئاُت َما َكَسُبوا . َوبََدا هَلُم مّي
 ( .َوَحاَق ِبييم مَّا َكانُوا بيهي َيْستَ ْهزيئُون 
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 وخص الوجوه بالذكر ألن الوجه هو الذي يظهر عليه أثر املسرة واملساءة . 
 هلم تبكيتاً وتقريعاً وتوبيخاً ( َوِقيَل )  

الذي كنتم تطلبونه يف الدنيا البعث واحلشر واحلساب والعذاب أي يقال هلم على وجه التوبيخ هذا ( َهَذا الَِّذي ُكنُتم بِِ  َتدَُّعوَن ) 
 وتستعجلونه استهزاء وتكذيباً.

   ( أي تفتعلون من الدعاء وهو قول أكثر العلماء : أي تتمنون وتسألون . نَ َهَذا الَّذيي ُكنُتم بيهي َتدَُّعو : )  قال القر 
 ورجح هذا القول الطربي والبغوي وابن عطية وأبو حيان وابن عاشور .

  نيا وتستعجلونَُه إنكاراً واستهزاًء على أنَّه تفت قال أبو السعودو علوَن من الدعاءي ، ) هذا الذي ُكنُتم بيهي َتدَُّعوَن ( أي : تطلُبونَُه يف الدُّ
 مي بدر ، وُهو بعيد .وقيَل هو من الدَّْعَوى أي تدَُّعوَن أْن ال بعَث وال حشَر. وقُريَئ َتْدُعون ، َهذا وَقْد ُرويَي عن جماهد  أن املوعوَد عذاُب يو 

 .نتم بسببه وتدعون أنكم ال تبعثونك: هذا الذي كنتم تبطلونه أي تدعون أنه باطل ال يأتيكم أو هذا الذي  إنه من الدعوى معناه وقيل :
 أن يكون هذا استفهاماً على سبيل اإلنكار ، واملعَن أهذا الذي تدعون ، ال بل كنتم تدعون عدمه.  وقيل :

 الفوائد :
 إثبات شدة عناد الكفار باستبعادهم وقوع الوعد احملقق . -1
 أن يوم القيامة ال يعلم مىت هو إال هللا . -2

 اً ( .لك الناس عن الساعة قل إمنا علمها عند هللا وما يدريك لعل الساعة تكون قريبيسأ)  كما قال تعاىل
 . (سالونك عن الساعة أيان مرساها قل إمنا علمها عند ريب ال َيليها لوقتها إال ه و ي ) وقال تعاىل

 أن وجوه الكفار يوم القيامة ذليلة خاشعة هلول ذلك اليوم . -3
 . (وما على الرسول إال البالغ املبني  )بالغ كما قال تعاىل ليس عليه إال ال أن الرسول  -4
 أن الكفار تسود وجوههم يوم القيامة . -5

يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرُت  )وقال تعاىل  (ووجوه يومئذ عليها غربة ترهقه ا قرتة  )كما قال تعاىل 
 . (ون بعد إميانكم فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفر 

( ُقْل ُهَو الرَّمْحَُن آَمنَّا بِِ  َوَعَلْيِ  تَ وَكَّْلَنا 28ُقْل َأرَأَيْ ُتْم ِإْن َأْهَلَكِِنَ اَّللَُّ َوَمن مَِّعَي َأْو َرمِحََنا َفَمن ُيُِرُي اْلَكاِفرِيَن ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم )) 
ََالٍل مُِّبنٍي )  ( . (30أَيْ ُتْم ِإْن َأْصَبَح َماؤُُكْم َغْوراا َفَمن يَْأتِيُكم ِبَاء مَِّعنٍي )( ُقْل َأرَ 29َفَستَ ْعَلُموَن َمْن ُهَو يف 

 [ . 31 -28] امللك : 
---------- 

 يا ُمم د هلؤالء املشركني باهلل اجلاحدين لنعمه .( ُقْل ) 
ُ َوَمن مَِّعَي َأْو َرمِحََنا )   هللا ومن معي من املؤمنني : أو رمحنا بتأخري آجالنا . أي إن أماتين( َأرَأَيْ ُتْم ِإْن َأْهَلَكِِنَ اَّللَّ
 أي فمن حيميكم من عذاب هللا األليم .( َفَمن ُيُِرُي اْلَكاِفرِيَن ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم ) 

ن معي ، فأي واملسلمني ، فأمره هللا أن يقول هلم : إن أهلكين هللا باإلماتة وأهلك م قال املفسرون : كان الكفار يتمنون هالك النيب 
 راح ة وأي منفعة لكم فيه ، ومن الذي َيريكم من عذاب هللا إذا نزل بكم ؟ هل تظنون أن األصنام  لصكم وتنقذكم من العذاب األليم .

 : أي : خلصوا أنفسكم ، فإنه ال منقذ لكم من هللا إال بالتوبة واإلنابة ، والرجوع إىل دينه ، وال ينفعكم وقوع ما  قال ابن كثري
بنا هللا أو رمحنا ، فال مناص لكم من عذابه ونكاله الواقع بكم .  تتمنون لنا من العذاب والنكال ، فسواء عذَّ

 وملا كان املكذبون للرسول  وقال السعدي :  الذين يردون دعوته ينتظرون هالكه ، ويرتبصون به ريب املنون ، أمره هللا أن يقول
لكين هللا ومن معي ، فليس ذلك بنافع  لكم شيئاً، ألنكم كفرُت بنيات هللا، واستحققتم العذاب هلم : إنكم إن حصلت لكم أمنيتكم، وأه

 ، فمن َيريكم من عذاب أليم قد حتتم وقوعه بكم ؟ فإذاً تعبكم وحرصكم على هالكي غري مفيد ، وال جُمد  لكم شيئاً . 
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 حور ضالهلم ، أو األخروي ، وهو أشد وأبقى .واملراد بالعذاب :إما الدنيوي وهو خزيهم باالنتصار عليهم ، ود 
 .أي قل هلم : آمنا باهلل الواحد األحد  ( ُقْل ُهَو الرَّمْحَُن آَمنَّا بِ ِ ) 
 ال على غريه ، توكلنا يف َجيع أمورنا .( َوَعَلْيِ  تَ وَكَّْلَنا ) 
 ا عليه دون غريه تعريضًا مبخالفة حال املشركني إذ : وتقدمي معمول ) توكلنا ( عليه إلفادة االختصاص ، أي توكلن قال ابن عاشور

 توكلوا على أصنامهم وأشركوها يف التوكل مع هللا ، أو َنُسوا التوكل على هللا باشتغال فكرهتم بالتوجه إىل ااْلصنام.
 . يف اآلية وجوب التوكل على هللا 

 أي : وعلى هللا وحده فليعتمد وْليثق املؤمنون .(  َوَعَلى اَّللَّي فَ ْلَيتَ وَكَّلي اْلُمْؤميُنونَ كما قال تعاىل ) 

 . (فَإيَذا َعَزْمَت فَ تَ وَكَّْل َعَلى اَّللّي إينَّ اَّلّلَ حيُيبُّ اْلُمتَ وَكّيلينَي ) وقال تعاىل

  ، وحتقيق وحقيقة التوكل هو : صدق اعتماد القلب على هللا عز وجل يف استجالب املنافع ودفع املضار من أمور الدنيا واآلخرة كلها
 ه أ . .  اإلميان بأنه ال يعطي وال مينع وال يضر وال ينفع سواه

 : وحقيقة التوكل على هللا : أن يعلم أن األمر كله هلل ، وأنه ما شاء هللا كان وما مل يشأ مل يكن ، وأنه ال حول وال قوة  قال السعدي
 إال باهلل .

 : فضل التوكل على هللا وجزاء املتوكلني 
 التوكل هم أهل ُمبة هللا عز وجل .أهل  أولا :

  ( .فَإيَذا َعَزْمَت فَ تَ وَكَّْل َعَلى اَّللّي إينَّ اَّلّلَ حيُيبُّ اْلُمتَ وَكّيلينيقال تعاىل )
 التوكل من شيم أنبياء هللا ورسله وأوليائه . ثانياا :

 ( .قَ ْومي إين َكاَن َكبُ َر َعَلْيُكم مََّقاميي َوَتْذكيرييي بينيَاتي اَّللّي فَ َعَلى اَّللّي تَ وَكَّْلتُ َواْتُل َعَلْيهيْم نَ َبأَ نُوح  إيْذ قَاَل ليَقْوميهي يَا قال تعاىل يف نوح )
رَاوقال تعاىل عن هود : ) َيتيَها إينَّ َريبّي َعَلى صي ذ  بيَناصي  ( .َتقييم  ط  مُّسْ إييّني تَ وَكَّْلُت َعَلى اَّللّي َريبّي َوَربّيُكم مَّا مين َدآبَّة  إيالَّ ُهَو آخي

 أهل التوكل هم أهل اإلميان . ثالثاا :

َلْت قُ ُلوبُ ُهْم َوإيَذا تُليَيْت َعَلْيهيْم آيَاتُُه زَاَدتْ ُهْم إي قال تعاىل ) َا اْلُمْؤميُنوَن الَّذييَن إيَذا ذُكيَر اَّلّلُ َوجي  ( .ميَاناً َوَعَلى َرِبّييْم يَ تَ وَكَُّلوَن إيمنَّ
ُنونَ َوَعَلى اَّللَّي وقال تعاىل )   ( أي : وعلى هللا وحده فليعتمد وْليثق املؤمنون .  فَ ْلَيتَ وَكَّلي اْلُمْؤمي

  : قال موسى لقومه يا قوم  فجعل التوكل شرطاً يف اإلميان ، فدل على انتفاء اإلميان عند انتفائه ، ويف اآلية األخرى : )قال ابن القيم
، وكلما قوي توكل العبد كان إميانه أقوى ، وإذا  التوكل سالمفجعل دليل صحة اإل ني (إن كنتم آمنتم باهلل فعليه توكلوا إن كنتم مسلم

 ضعف اإلميان ضعف التوكل ، وإذا كان التوكل ضعيفاً كان دلياًل على ضعف اإلميان وال بد .
 أهل التوكل هم أهل اجلنة يدخلوهنا بغري حساب وال عذاب . رابعاا :

م ... ومعهم سبعون ألفًا يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب ، هم الذين ال يسرتقون ، وال ) عرضت علي األم كما يف قوله 
 يكتوون ، وال يتطريون ، وعلى رِبم يتوكلون ( متفق عليه .

 ) يدخل اجلنة أقوام أفئدهتم مثل أفئدة الطري ( . رواه مسلم  وقال 
 م املتوكلون .حكى النووي يف هذا احلديث : أن املراد ِبؤالء القوم ه

 التوكل على هللا جملبة للرزق . خامساا :

 رواه الرتمذي : )لو أنكم تتوكلون على هللا حق ت وكله لرزقكم كما يرزق الطري تغدو مخاصاً وتروح بطاناً( . : قال رسول هللا قال عن عمر 

 املتوكلون ليس عليهم للشيطان سبيل . سادساا :

 ( .لَُه ُسْلطَان  َعَلى الَّذييَن آَمُنواْ َوَعَلى َرِبّييْم يَ تَ وَكَُّلوَن إينَُّه لَْيَس قال تعاىل )
 املتوكلون هللا حسبهم وكافيهم . سابعاا :
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 ( .َوَمن يَ تَ وَكَّْل َعَلى اَّللَّي فَ ُهَو َحْسُبُه قال تعاىل )
 ( . َوتَ وَكَّْل َعَلى احلَْيّي الَّذيي ال مَيُوتُ وقال تعاىل )

 لتوكل على هللا هم أهل العزة واالستعالء .: أهل ا ثامناا 

 ( .َوَمن يَ تَ وَكَّْل َعَلى اَّللّي فَإينَّ اَّلّلَ َعزييز  َحكييم  قال تعاىل ) 
أي عزيز ال يذل من استجار به ، وال يضيع من الذ جبنابه والتجأ إىل زمامه ومحاه ، وحكيم ال يقصر عن تدبري أمر من  قال يف اإلحياء : 

 .بريه توكل على تد
 ومن يشرك باهلل فكأمنا خرَّ من : وما رجا أحد  ُملوقاً أو توكل عليه إال خاب ظنه فيه ، فإنه مشرك ، قال تعاىل )  قال شيخ اإلسالم

 ق ( .السماء فتخطفه الطري أو هتوي به الريح يف مكان سحي
 . من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على هللاوقال : 

 املتوكل كالطفل ال يعرف شيئاً يأوي إليه إال ثدي أمه ، كذلك املتوكل ال يأوي إال إىل ربه سبحانه . وقال بعض العارفني :
ََاَلٍل مُِّبنٍي )   أي فسوف تعلمون عن قريب من هو يف الضاللة حنن أم أنتم ؟ وفيه هتديد للمشركني ( َفَستَ ْعَلُموَن َمْن ُهَو يف 
 أي ذاهباً يف األرض إىل أسفل فال ينال بالفؤوس احلداد وال السواعد الشداد .(  َماؤُُكْم َغْوراا ُقْل َأرَأَيْ ُتْم ِإْن َأْصَبَح ) 
 :   أي غائيراً ذاهباً يف األرض ال تناله الدالء . قال القر 
أي ال يقدر اركم وزروعكم ؟ تشربون منه ، وتسقون أنعامكم وأشج،  أي نابع سائح جار على وج ه األرض  ( َفَمن يَْأتِيُكم ِبَاء مَِّعنيٍ ) 

 على ذلك إال هللا ، فمن فضله أن أنبع لكم املياه وأجراها يف سائر أقطار األرض .
   َاء مَّعيني  : ) قال القر أي جار  ; قاله قتادة والضحاك ، فال بّد هلم من أن يقولوا ال يأتينا به إال هللا ; فقل هلم ملي (  َفَمن يَْأتييُكم مبي

 ن ال يقدر على أن يأتيكم .تشركون به م

 : وهذا استفهام مبعَن النفي ، أي : ال يقدر أحد على ذلك غري هللا تعاىل . قال السعدي 
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