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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 تفسري سورة إبراهيم . 

 
 مقدمة : 

 وهي سورة مكية . 
 زرع ، وشكره هلل تعاىل على ما أَنعم عليه من الولّدْين :   ي وتسّمى سورة إِبراهيم ؛ لتضمُّنها قّصة ِإسكانه ولده ِإمساعيل بواد غري ذ

 ِإمساعيل وِإسحق. 
يم " عليه السالم ، الذي حطم األصنام ، ملآثر أب األنبياء ، وإمام احلنفاء " إبراه  مسيت السورة الكرمية )سورة إبراهيم ( ختليدا

ومحل راية التوحيد ، وجاء ابحلنيفية السمحة ودين اإلسالم ، الذي بعث هللا به خامت املرسلني ، وقد قص علينا القرآن الكرمي  
 ات إىل اإلميان والتوحيدو عباركات بعد انتهائه من بناء البيت العتيق ، وكلها ددعواته امل

صود السورة التوحيد ، وبيان أن هذا الكتاب غاية البالغ إىل هللا ، ألنه كافل ببيان الصراط الدال عليه املؤدى مق:  قال البقاعي  
 إليه . 

ِبِِذْ  النُّوِر  ِإََل  الظُُّلماِت  ِمَن  النَّاَس  لُِتْخرَِج  ِإلَْيَك  أَنْ َزْلناُه  الر ِكتاٌب  َربِِّ )  ِإَلِن  )  ْم  اْْلَِميِد  اْلَعزِيِز  ِف   (1ِصراِط  َما  َلُه  الَِّذي  اَّللَِّ 
( َشِديٍد  َعذاٍب  ِمْن  ِلْلكاِفرِيَن  َوَوْيٌل  اْْلَْرِض  ِف  َوما  ماواِت  َعْن  2السَّ وَن  َوَيُصدُّ اْْلِخَرِة  َعَلى  ْنيا  الدُّ اْْلَياَة  َيْسَتِحبُّوَن  الَِّذيَن   )

ُغونَ َسِبيِل اَّللَِّ وَ   ( ( . 3اً ُأولِئَك ِف َضالٍل بَِعيٍد )ا ِعَوجيَ ب ْ
 [ .  3-1] إبراهيم : 

---------- 
 .  ْد تَ َقدََّم اْلَكاَلُم َعَلى احْلُُروِف اْلُمَقطََّعِة ِف أََواِئِل السُّورِ ق  ( ) الر

ُ ِمَن السََّماِء،  ُهَو َأْشَرفُ    اْلَعِظيُم الَِّذي ُقْرآنُ لْ ا، َوُهَو  هذا كتاب أنزلنا إِلَْيَك ََي ُُمَمَّدُ :  ْي  أ(    ِكتاٌب أَنْ َزْلناُه ِإلَْيكَ   )    ِكَتاٍب أَنْ َزَلُه اَّللَّ
يِع أَْهِلَها َعرِبِِ  ُ ِف اأْلَْرِض ِإىَل َجَِ  . ْم َوَعَجِمِهْم َعَلى َأْشَرِف َرُسوٍل بَ َعَثُه اَّللَّ

 و هللا ينقسم إىل قسمني : ومدار عل-
 و ذات .عل

 و القهر ( . ل ته عحتيندرج وعلو صفات . ) 
َا بَ َعثْ َناَك ََي ُُمَمَُّد ِبََذا  :  َأْي    (لُِتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُُّلماِت ِإََل النُّوِر    ) اْلِكَتاِب لُِتْخرَِج النَّاَس ِمَّا ُهْم ِفيِه ِمَن الضَّاَلِل َواْلَغيِّ ِإىَل ِإَّنَّ

 . اْْلَُدى والرشد
 من أجله.  تعاىل لذي أنزله هللاوبيان للغرض السامي ا ،تنويه بشأن القرآن الكرميوِف هذا 

 .  والضالل، واملراد ابلنور: اإلميان واْلداية واملراد با: الكفر والظلمات: َجع ظلمة،
واملعىن: هذا كتاب جليل الشأن، عظيم القدر، أنزلناه إليك َي ُممد، لكي خترج الناس من ظلمات الكفر واجلهالة والضالل، إىل 

 .   وأمرهان والعلم واْلداية، وهذا اإلخراج إَّنا هو إبذن ربم ومشيئته وإرادته مياإل رنو 
تَ َعاىَل    قَاَل  الطَّاُغوتُ )    َكَما  أَْولِياُؤُهُم  َوالَِّذيَن َكَفُروا  النُّوِر  ِإىَل  الظُُّلماِت  ِمَن  ُُيْرُِجُهْم  آَمُنوا  الَِّذيَن  َوِلُّ   ُ ُُيْرِ اَّللَّ ال  ِمَن  ِإىَل   رِ و نُّ ُجوََنُْم 

 ( .ُلماِت الظُّ 
 ( . لُِيْخرَِجُكْم ِمَن الظُُّلماِت ِإىَل النُّوِر  ى َعْبِدِه آَيٍت بَ يِّناتٍ ُهَو الَِّذي يُ نَ ّزُِل َعل)  َوقَاَل تَ َعاىَل 
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 . قد بني تعاىل أنه ال ُيرج أحداً من الظلمات إىل النور إال إبذنه جل وعال و 
 ( .   ِأالَّ لُِيطَاَع إبِِْذِن هللا رَُّسولٍ  نمِ  ا َوَمآ أَْرَسْلنَ   قال تعاىل ) ِف 

 ( . ٍس َأن تُ ْؤِمَن ِإالَّ إبِِْذِن هللا اَن لِنَ فْ َوَما كَ  تعاىل ) وقوله  
-   : الرازي  َج الناس  لُِتْخِر )  اآلية دالة على أن طرق الكفر والبدعة كثرية وأن طريق اخلري ليس إال الواحد ، ألنه تعاىل قال    قال 

ان واْلداية ابلنور وهو لفظ مفرد ،  فعرب عن اجلهل والكفر ابلظلمات وهي صيغة َجع وعرب عن اإلمي  (   ىَل النور إِ   اتملِمَن الظ
 جلهل كثرية ، وأما طريق العلم واإلميان فليس إال الواحد.وذلك يدل على أن طرق ا

 .لق إذ هو مبعوث إىل َجيع اخل  (الناس  )وعم :  قال ابن عطية -
 .  ه، ومل يرسل أحد لعموم الناس إال نبينا  قوم  ىلإ لسكل رسول ير ف

 قال تعاىل )َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة لِلنَّاِس(. 
 تعاىل )ُقْل ََي أَي َُّها النَّاُس ِإّّنِ َرُسوُل اَّللَِّ إِلَْيُكْم َجَِيعاً(. وقال 

 َمْن بَ َلَغ( َأْي: َوأُْنِذَر َمْن بَ َلَغُه.  وَ ِبهِ  وقال تعاىل )َوأُوِحَي ِإَِلَّ َهَذا اْلُقْرآُن أِلُْنِذرَُكمْ 
  َشِهيًدا(. َوقَال تعاىل )َوأَْرَسْلَناَك لِلنَّاِس َرُسواًل وََكَفى اِبَّللَِّ 

 َوقَاَل تعاىل )تَ َباَرَك الَِّذي نَ زََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمنَي نَِذيرًا(. 
ْهٍر، ... ، َوأُْعِطيُت الشََّفاَعَة، وََكاَن النَِّبُّ ملَْ يُ ْعَطُهنَّ َأَحٌد ِمَن اأْلَنِْبَياِء قَ ْبِلي: ُنِصْرُت اِبلرُّْعِب َمِسريََة شَ ًسا   خَْ )أُْعِطيتُ   َوقَاَل  

 يُ ب َْعُث ِإىَل قَ ْوِمِه َخاصًَّة َوبُِعْثُت ِإىَل النَّاِس َعامَّة( متفق عليه. 
 ( رواه مسلم. )وأرسلت إىل اخللق كافة   وقال

 وِف رواية )وبعثت إىل كل أمحر وأسود(.
 العجم، واألسود العرب، وقيل: األمحر اإلنس، واألسود اجلنقيل: املراد ابألمحر 

 ر( رواه مسلم. َواَل َنْصرَاّن  ُُثَّ اَل يُ ْؤِمُن ِب ِإالَّ َدَخَل النَّاي  )اَل َيْسَمُع ِب َرُجٌل ِمْن َهِذِه اأْلُمَِّة يَ ُهودِ   َوقَاَل 
عاشور  - ابن   حرية فهو كالظلمة ِف ذلك ،  استعارة للكفر واإلميان ، ألن الكفر جيعل صاحبه ِف(  الظلماُت والنور    : )  قال 

 حلق فهو كالنور ِف إيضاح السبيل. واإلميان يرشد إىل ا
 اإلميان حبال اخلارج من ظلمة تقاله إىللك متثيل حال املنغمس ِف الكفر ابملتحري ِف ظلمة ، وحال انسامع من ذلاوقد يستخلص  
 إىل مكاٍن نرّي. 

َر لَ ُهَو اْْلَاِدي لِ : ْي أ (  ِبِِْذِن َربِِّمْ )   .   مْ ُه اْْلَِدايََة َعَلى يََدْي َرُسولِِه اْلَمب ُْعوِث َعْن أَْمرِِه يُ ْهِديهِ َمْن َقدَّ
الن-سبحانه   -قولهوِف   نقل  أن  لبيان  احرتاس  َربِِّْم  إبِِْذِن  إىل:  إبرادةاس من حال  إَّنا هو  ومشيئته، وأن   -تعاىل  -هللا  - حال 

 ه . فمن هللا وحدالرسول ما هو إال مبلغ فقط، أما اْلداية 
 فاْلداية بيد هللا تبارك وتعاىل . 

 ع أن يهدي عمه أبو طالب . مل يستط والنِب 
 كان يقول ويعلم الصحابة ) اللهم اهدّن وسددّن ( .   لنِب او 

 .... ( . ان نسألك اْلدى والتقى ) اللهم إ وِف احلديث
 فاستهدوّن أهدكم ( .  م ضال إال هديتهكلكوِف احلديث )  

 .  ِلُكلِّ َما ِسَواهُ  اَلُب، َبْل ُهَو اْلَقاِهرُ العزيز الذين اَل مُيَانَُع َواَل يُ غَ  ي : أَ (   ِإَل ِصراِط اْلَعزِيزِ  )
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 ع: العزة الكاملة هلل، وهي ثالثة أنوا سم من أمساء هللا، وهو متضمن لصفة از: عزيوال
 (. )السيد هللا  عزة القْدر: مبعىن أن هللا ذو قْدر شريف عظيم، كما قال النِب 
 فَ ْوَق ِعَباِدِه(.  تعاىل )َوُهَو اْلَقاِهرُ  لاوعزة القهر: مبعىن أن هللا القاهر لكل شيء، ال يُغلب، كما ق 

 د بسوء أو نقص. حأأنه ميتنع أن يناله  وعزة االمتناع: مبعىن
يناله أحد من املخلوقات، وقهر   )العزيز( الذي له العزة كلها: عزة القوة، وعزة الغلبة، وعزة االمتناع، فامتنع أن   قال السعدي: -

 خضعت لعظمته. ات، ودانت له اخلليقة و دَجيع املوجو 
 هذا االسم: تبة على معرفة األاثر املرت  -

 ه وحده ال ريك له، إذ الشركة تناِف كمال العزة.ده وعبادتلزم توحيزيز( يسته سبحانه )العأواًل: إن امس
عن كل سوء متام عزته: براءته    وء وتنزيهه من كل شر ونقص، قال ابن القيم: ومنسبحانه من كل س  هاثنياً: ومن كمال العزة تربئت

 يناِف العزة التامة.  فإن ذلك وشر وعيب،
صريف قلوبم على ما يشاء، وهذا ما ال يقدر عليه إال هللا، وهذا  ه ِف عباده وتوأمر كمه  زته سبحانه نفاذ حاثلثاً: من كمال ع

 اً بني يدي ربه سبحانه. نه، الئذاً جبنابه معتصماً به متربائً من احلول والقوة ذلياًل حقري جيعل العبد خائفاً من ربه سبحا
لعبد العزة عند غري هللا وِف غري دينه فلن جيها ولن ومهما ابتغى ا  العزة ِف قلب املؤمن،  : أن اإلميان بذا االسم الكرمي يثمرعاً راب

على الباطل   اِللتعالشهور بذه العزة تثمر اَمْن َكاَن يُرِيُد اْلِعزََّة فَِللَِّه اْلِعزَُّة َجَِيعاً(. و جيد إال الذل والضعف واْلوان كما قال تعاىل )
 بد. م مهما تسلطوا على العوأهله وعدم االستكانة ْل

م رأينا ومسعنا من  خامساً: أن اإلميان بذا االسم يثمر عدم الركون إىل شيء من هذه الدنيا الفانية وجعلها مصر العزة والقوة، فك
 سبباً ِف إذالله وشقائه. ها كل  ه أو سلطانه ومنصبه فكانتكثري من الناس اغرت بعضهم مباله أو جاهه أو ولد

لة للمؤمنني، قال تعاىل ِف وصف عباده الذين حيبهم وحيبونه )ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا  تواضع والذالعفو وال  أسباب العزةسادساً: من  
ُ ِبَقْوٍم حيُِ َمْن يَ رْ   . (  َعَلى اْلَكاِفرِينَ لٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِننَي أَِعزَّةٍ ذِ  أَ ب ُُّهْم َوحيُِبُّونَهُ َتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف ََيِْت اَّللَّ
 ) ... وما زاد هللا عبداً بعفو إال عزاً( رواه مسلم.   وقال 

يِع أَفْ َعالِِه َوأَقْ َوالِِه َوَشْرِعِه َوأَمْ ْحُمو اْلمَ : ِي أ( اْْلَِميِد   )  .  ِف َخرَبِهِ اِدُق رِِه َوََنِْيِه الصَّ ُد ِف َجَِ
 . يهظيمة ترشد إىل محده علنعمة عكتاب ذا الن ِف إنزال ه، ألمود واحلميد : مبعىن احملقال ابن عاشور :  -

 .  اسم من أمساء هللا د : فاحلمي
 من نعمه، وبسط ْلم من فضله.  د عند خلقه مبا أوالهم قال ابن جرير: أي ُممو 

 مد أبفعاله.ستحق احل الذي ا دحملمو : احلميد: هو اوقال اخلطاِب -
 ال هو وال رب سواه. ال إله إله وأقواله وقدره أفعايع وقال ابن كثري: أي: احملمود ِف َج -
دال على أنه ]هو[ املستحق لكل محد وُمبة وثناء وإكرام، وذلك وقال السعدي: وأما احلميد فهو من أمساء هللا تعاىل اجلليلة ال  -
ى كل ل، فهو احملمود علجلزاعم ااجلمال واجلالل، وملا أنعم به على خلقه من النِّ هي صفة  ، اليت  د ف به من صفات احلمتصا  ملا

 حال.
حانه حامٌد من يستحق احلمد، وما أكثر الثناء وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا: الصحيح أَنا مبعىن احملمود واحلامد، فاهلل سب  -

 كمال صفاته، ومتام إنعامه.   مود علىكذلك ُم  وهو  ء ِف كتاب هللا،على من يستحقون الثنا
  ال إِلََه ِإالَّ ُهَو َلُه احْلَْمُد ِف اأْلُوىَل َواآْلِخرَِة(.  اَّللَُّ )َوُهوَ قال تعاىل   كما  كله،هو احملمود على ذلك  
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 ِبرُي(. ِف اآْلِخرَِة َوُهَو احلَِْكيُم اخلَْ ْمُد لَُه احلَْ اأْلَْرِض وَ َوَما ِف   الَِّذي َلُه َما ِف السََّماَواتِ احْلَْمُد َّلِلَِّ وقال تعاىل )
 ،فإن بذلك تتبني آَيته  ،حانه وتعاىل حيمد على نصر الرسل وإهالك الكافرين: أنه سبومن ذلك  ،لى كل شيءد عحيم  وهللا  -

 وصدق ما جاءت به املرسلون. ،وإهانته ألعدائه  ، وليائه وإكرامه أل
 (. ِمنيَ  َربِّ اْلَعالَ الَِّذيَن ظََلُموا َواحْلَْمُد َّلِلِّ  ْلَقْومِ َداِبُر ا)فَ ُقِطَع قال تعاىل  

ماواِت َوما ِف اْْلَْرضِ َلُه َما ِف ال اَّللَِّ الَِّذي )  ملكاً وعبيداً واخرتاعا وخلقاً. : أي   ( سَّ
فهو أعلم مبصاحل عباده،   لوقاته،فوذ األمر ِف َجيع خمواألرض ابإلجياد، واالخرتاع، ون أي له التصرف ِف السمواتين: لشوكاقال ا

ابختالف األحوال، واألزمنة، واألشخاص، وهذا م. وقد ُيتلف ذلك  هم با، وشرعها ْلتعبدليت  وما فيه النفع ْلم من أحكامه ا
 الل.بول، واالمتثال، والتعظيم، واإلج ري سواه، فعليهم أن يتلقوه ابلق نص صنع من ال وِّل ْلم غريه، وال

 ملكه، وحتت قهره وسلطانه.أبن اجلميع عبيده وِف   : إخباروقال ابن كثري -
 لعموم: لكرمي تدل على هذا ات كثرية ِف القرآن اَيءت آوقد جا

 َوِإىَل اَّللَِّ تُ ْرَجُع اأْلُُموُر(.   قال تعاىل )َوَّلِلَِّ َما ِف السََّماَواِت َوَما ِف اأْلَْرضِ 
ُ ِبُكلِّ َشْيٍء ُمُِيطاً( اأْلَْرِض وََكاا ِف َومَ  ا ِف السََّماَواتِ وقال تعاىل )َوَّلِلَِّ مَ   . َن اَّللَّ

 ا ِف اأْلَْرِض َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم(.  السََّماَواِت َومَ تعاىل )َلُه َما ِف  الوق
 وذلك من جانبني:  رده سبحانه ابأللوهية،وهذه اجلملة تؤيد تف -

 لك. عن ذاه و ُيشرِك غريه معه ِف العبادة، وقد َنيعبد غري مالكه، أ أنللعبد له جل جالله، وليس  األول: حيث إن اجلميع عبيد
العبادة مع املالك، ويرتك املالك، أو ُيشَرك ِملوك ِف    -كائناً من كان    -د له، فكيف يُعبد ِملوك  إن اجلميع عبيالثاّن: وحيث  

 وقد َنى عن ذلك. 
 ائدتني عظيمتني:ض يفيد ف ملك السموات واألر والفائدة من إمياننا أبن هلل  -

اْلوَل: ف   لوهللا  الرضا بقضاء هللا، وأن   الفائدة  فال تعرتض، ألنك ملكال تعرتض، ولقضى عليك مرضاً  فقراً  ه  و قضى عليك 
 يتصرف فيك كما يشاء .. 

ُهْم مُ  هللا به أن نقو يدل لذلك ما أمران   َوِإانَّ إِلَْيِه رَاِجُعوَن(. َّلِلَِّ ِصيَبٌة قَاُلوا ِإانَّ ل عند املصيبة )الَِّذيَن ِإَذا َأَصابَ ت ْ
يقول: إن رف ابنها على املوت، حينما أرسلت إليه ليأِت، فأرسل يقرأ السالم و  أشاليت  البنته   لنِب  ه ابينّ   ويدل لذلك أيضاً ما

 (. ولتحتسب هلل ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده أبجل مسمى، فلتصرب
 وله والقيام به، ألنك ملكه. الرضا بشرعه وقب  :الثانيةالفائدة 

ىل من غري شريك، فما لدينا من مال ومتاع وجاه ليس ملكاً لنا  وتعاانه  كل ما ِف الكون ملك هلل األحد سبح: أن  ةثالثالفائدة ال
 ا ِمَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفنيَ ُسولِِه َوأَْنِفُقو  َورَ ُنوا اِبَّللَِّ اىل )آمِ ملك هلل، وإَّنا حنن مستخلفون فيه لالبتالء واالختبار، كما قال تع  بل هو

 َْلُْم َأْجٌر َكِبرٌي(. وا  َفقُ فَالَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوأَن ْ يِه فِ 
 لم. كيف تعملون .. ( رواه مس  حلوة خضرة، وإن هللا مستخلفكم فيها فينظر)إن الدنيا   وقال 

ِللْ   )   ا ِف األرض ، وعبدوا من ال ميلك شيئاً وات وم السمالذين تركوا عبادة من يستحق العبادة الذي له ما ِف   (  كاِفرِينَ َوَوْيٌل 
 ض . ات وما ِف األر َجلة ما ِف السمو  ة خلق هللا ، ومن  ألنه من َجلل هو ِملوك هللالبتة ب

 و ) ويل ( كلمة هتديد ووعيد .  -
 . وكَ ذَّبُ ُد وَكَ اْلِقَياَمِة ِإْذ َخاَلُفوَك ََي ُُمَمَّ  ْم يَ ْومَ ٌل ْلَُ يْ وَ : َأْي ( َشِديٍد ِمْن َعذاٍب ) 
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ا  ) اْْلَياَة  َيْسَتِحبُّوَن  َعلَ الَِّذيَن  ْنيا  اْْلِخَرِة  لدُّ َويُ ْؤثِ :  َأْي  (  ى  َويَ عْ يُ َقدُِّموََنَا  َها  َعَلي ْ اآْلِخرَ ُروََنَا  َوَنُسوا  نْ َيا،  لِلدُّ َورَ َمُلوَن  َوتَ رَُكوَها  اَء َة 
 م .ورِهِ ظُهُ 

نسان  ، وال يكون اإلياة الدنيوية  يدل على كوَنم ِف َناية احملبة للح  (  الدنياة  احليا  بُّونَ الذين َيْسَتحِ : قوله تعاىل )  قال الرازي  -
عن   غافالً  إذا كان  إال  ومن كان كذكذلك   ، العاجلة  احلياة  معايب هذه  وعن   ، األخروية  الصفات  ان ِفلك كاحلياة  َناية   

 ب.نواع كثرية من العيو ، وذلك ألن هذه احلياة موصوفة أب املذمومة
 وف واألحزان. اْلموم واملخاقام والغموم و أن بسبب هذه احلياة انفتحت أبواب اآلالم واألس : دهافأح

 عادات.لذات وس نية فإَنا ِف أنفسهايقة ال حاصل ْلا إال دفع اآلالم ، خبالف اللذات الروحاذات ِف احلقأن هذه الل واثنيها :
 واالنقضاء.  واالنقراض نقطاعأن سعادات هذه احلياة منغصة بسبب اال واثلثها :

كان غافالً عن فضائل احلياة الروحانية  اة إال من كان غافالً عن معايبها و حيب هذه احلي  وابجلملة فال   أَنا حقرية قليلة ،   ورابعها : 
 ذه الكلمة جامعة لكل ما ذكرانه. هف(   أبقىواألخرة َخرْيٌ و )   عاىل األخروية ، ولذلك قال ت

ى ستحبون احلياة الدنيا ويؤثروَنا علوالتقدير : ي فيه إضماراً ، ألن   ( َيْسَتِحبُّوَن احلياة الدنيا َعَلى األخرة)  وقوله:  مث قال رمحه هللا
 إال بعد أن يضاف إليه  ن مذموماً نيا وحده ال يكو للد  حباباآلخرة ، فجمع تعاىل بني هذين الوصفني ليتبني بذلك أن االست

آثرها  وماً حىت إذا  ك ال يكون مذمبا إىل منافع النفس وإىل خريات اآلخرة فإن ذل ليصل    أحبها  على اآلخرة ، فأما منإيثارها  
 يضره ِف آخرته فهذه احملبة هي احملبة املذمومة. على آخرته أبن اختار منها ما 

 عته دون معصيته.ال بطالتمس إيلتمسون الدنيا من غري وجهها ؛ ألن نعمة هللا ال ت:  أي (  ونَ َيْسَتِحبُّ ) وقيل  :  وقال القرطيب -
 فائدة : 

 ثالثة أشياء : يا بهد ابلدن: حتقيق الز   قال ابن القيم
نكم تفاخر بييا لعب وْلو وزينة و أحدها : علم العبد أَنا ظل زائل ، وخيال زائر ، وأَنا كما قال تعاىل ) اعلموا أَّنا احلياة الدن 

 وتكاثر ِف األموال واألوالد .. ( .
 ا قدراً ، وأجل خطراً ، وهي دار البقاء . اءها داراً أعظم منهالثاّن : علمه أن ور 

                                                                  مينعه شيئاً كتب له منها ، وأن حرص ه عليها ال جيلب له ما مل يقض له منها .           معرفته أن زهده فيها ال  لث : الثا
وَن َعنْ )    سل .أي : صرف الناس عن دين هللا الذي جاءت به الر  (  اَّللَِّ   َسِبيلِ َوَيُصدُّ

عاشور    - ابن  من سلوك شبه ذلك مبن مينع املاّر  ،    والصّد عن سبيل هللا : منع الداخلني ِف اإلسالم من الدخول فيه:  قال 
 الطريق. 

 م . م عن سبيل هللا ألَنم عطلوا مواهبهون أنفسهه فكأنه موصل إليه ، أو يصدّ  ألنه موصل إىل مرضاتطريَق هللا لطريقل اوجع
لدنيا وزهرهتا ، واستحب البقاء ِف نعيمها على النعيم ِف اآلخرة ، وصّد عن سبيل هللا أي صرف آثر ا  ل منكو قال القرطيب :    -

: " إّن   د قال   قول ابن عباس وغريه فهو داخل ِف هذه اآلية ؛ وقالرسل ، ِف   جاءت به  وهو دين هللا ، الذي الناس عنه  
 وما أكثر ما هم ِف هذه األزمان ، وهللا املستعان. ،  ث صحيحون " وهو حديأخوف ما أخاف على أميت األئمة املضلّ 

ُغوَنا ِعَوجاً    )   نَ ْفِسَها اَل َيُضرَُّها َمْن َخاَلَفَها، َواَل َمْن يَمٌة ِف  ُمْسَتقِ  ِعَوًجا َمائَِلًة َعائَِلًة، َوِهيَ ِبيُل اَّللَِّ ُكوَن سَ حيُِبُّوَن َأْن تَ وَ : َأْي  (  َويَ ب ْ
، اَل يُ ْرَجى َْلُْم وا ائِِهْم َذِلَك ِف َجْهٍل َوَضاَللٍ ِف ابِْتغَ  َْلَا فَ ُهمْ َخذَ   حلالة هذه صالح. بَِعيٍد ِمَن احْلَقِّ

 وأغراضهم.حاجاهتم  ْلا زَْيغاً ومياًل ملوافقة أهوائهم ، وقضاءلبون أي يط يب : ل القرطاق -
ُغوََنَا ِعَوجً : قوله تعاىل )  قال الرازي  -  على مرتبتني :اإلضالل  واعلم أن (  اَويَ ب ْ
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 . مي والصراط املستقيم: أنه يسعى ِف صد الغري ومنعه من الوصول إىل املنهج القو   املرتبة اْلوَل
الثواملرت ل تقبيح صفته بكل ما يقدر عليه من احليل ، حلق وحياو أن يسعى ِف إلقاء الشكوك والشبهات ِف املذهب ا  :  انيةبة 

ُغوََنَا ِعَوًجا) اإلشارة بقوله   ضالل ، وإليهالضالل واإل  وهذا هو النهاية ِف  ( .  َويَ ب ْ
بَِعيٍد  )   َضالٍل  ِف  ، ال يُرجى ْلم صالح وال لذميمة ِف ضالٍل عن احلق مبنيك الصفات اأولئك املتصفون بتل  : أي    ( ُأولِئَك 
 .  حجنا 

 الفوائد :
 إثبات إعجاز القرآن .  -1
 تعظيم القرآن الكرمي . -2
 أن القرآن منزل . -3
 علو هلل تعاىل . صفة الإثبات  -4
 .  إثبات رسالة النِب  -5
 وإنزال القرآن . فيه بيان احلكمة من بعثته  -6
 .  الته عموم رس -7
 بعة . وطرق الباطل متشحد ، ق وايق احلأن طر  -8
 أن اْلداية بيد هللا تعاىل .  -9
  اْلداية . هللا سؤال -10

َ ََلُْم فَ ُيِضلُّ اِإَّلَّ بِِلَساِن قَ ْوِمِه لِيُ بَ َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل )  ُ َمْن َيَشاُء َويَ ْهِدي َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَعزِيزُ ّيِّ  ( .   (4ُم ) اْْلَِكيَّللَّ
 . [   4م : ] إبراهي

---------- 
بِ )   ِإَّلَّ  َرُسوٍل  ِمْن  َأْرَسْلَنا  ََلُمْ َوَما   َ لِيُ َبّيِّ قَ ْوِمِه  ت َ َهَذا ِمْن  (    ِلَساِن  أَ ُلْطِفِه  خِبَْلِقِه  إِلَيْ َعاىَل  يُ ْرِسُل  لِيَ ْفَهُموا   ِهمْ نَُّه  بُِلَغاهِتِْم،  ُهْم  ِمن ْ ُرُساًل 

ُهْم َما   .  ليهمسلوا به إ ، َوَما أر يُرِيُدونَ َعن ْ
 راد ابللسان هنا اللغة : ملفا

 ( .  ِنُكم َوأَْلواِسَنِتُكمْ َواْخِتالُف أَلْ   وله )( وق   ِإالَّ بِِلساِن قَ ْوِمهِ  َرُسولٍ َسْلنا ِمنْ َوما أَرْ  كما ِف هذه اآلية )
 ويراد به الثناء احلسن . ويطلق

 ( .   َعِليًّاساَن ِصْدقٍ َوَجَعْلنا َْلُْم لِ كقوله تعاىل ) 
 ه اجلارح  ة . راد بق ويويطل

 ( .  لِتَ ْعَجَل ِبهِ  ال حُتَّرِْك ِبِه ِلساَنكَ  كقوله تعاىل ) 
أي بلغتهم ، ليبيّنوا ْلم أمر دينهم ؛    (ِإالَّ بِِلَساِن قَ ْوِمِه    ) أي قبلك َي ُممد  (  َوَمآ أَْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل    ) قوله تعاىل  :    قال القرطيب-

 .  ملراد اللغة ؛ فهي اسم جنس يقع على القليل والكثريقوم ألن اان وإن أضافه إىل الووحد اللس
: اق  - الشوكاين  خبالف ما لو كان بلسان غريهم   عنه املرسل إليهم ما يقوله ْلم وسهل عليهم ذلكن كذلك فهم  ألنه إذا كا  ل 

ن يصعب  ك فال بّد أذل  ومعاًل ،  للسان دهراً طويلك اهمون ما ُياطبهم به ، حىت يتعلموا ذفإَنم ال يدرون ما يقول ، وال يف
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ن ألن املراد ا به من الشريعة اليت شرعها ْلم ووحد اللسم ما أمرهم هللا أي : ليوضح ْل  ( ُم   ْلَُ لِيُ َبنّيَ )    عليهم فهم ذلك بعض صعوبة 
 با اللغة . 

 ( .   بُِلَغِة قَ ْوِمهِ ِإالَّ ا نَِبيًّ َعزَّ َوَجلَّ  مَلْ يَ ب َْعِث اَّللَُّ )  وُل اَّللَِّ قَاَل َرسُ   : َعْن َأِب َذرٍّ: قَالَ  
 أُمَِّتِه ُدوَن ِهْم، فَاْخَتصَّ ُكلَّ َنِبٍّ إبِِْباَلِغ رَِسالَِتِه ِإىَل َغتِ  َأْن َيُكوَن بِلُ بَ َعَث نَِبيًّا ِف أُمٍَّة ِإالَّ   َخْلِقِه أَنَُّه َما  ته ِف هذه سنقال ابن كثري :    -

 لَ ا ثَ َبَت ِف الصَِّحيَحنْيِ َعْن َجاِبٍر قَاَل: قَامَ ىَل َسائِِر النَّاِس، كَ ِبُعُموِم الّرَِساَلِة إِ   َّللَِّ َرُسوَل اَّللَِّ   ا ْبدِ َن عَ صَّ ُُمَمََّد بْ ْختَ َغرْيِِهْم، َوا
يُ ْعَطُهنَّ َأحَ : )    ُسوُل اَّللَِّ  رَ  نُ أُْعِطيُت َخًْسا ملَْ  اأْلَنِْبَياِء قَ ْبِلي:  ِمَن  اأْلَْرُض َمْسِجًدا   َشْهٍر، َوُجِعَلْت ِل   َمِسريَةَ  اِبلرُّْعِب  تُ ِصرْ ٌد 

( ،  بُِعْثُت ِإىَل النَّاِس َعامَّةً َفاَعَة، وََكاَن النَِّبُّ يُ ب َْعُث ِإىَل قَ ْوِمِه خاصة وَ لشَّ ائُِم َوملَْ حُتَلَّ أِلََحٍد قَ ْبِلي، َوأُْعِطيُت اا، َوُأِحلَّْت ِلَ اْلَغنَ َوَطُهورً 
يعاً ي َُّها النَّاُس ِإّّنِ َرُسوُل اَّللَِّ إِلَْيكُ ََي أَ ُقْل   ) َوقَاَل تَ َعاىَل   ( . ْم َجَِ

، إذ قالوا  انوا يقولون عند اختالف األلسنة : ال نفهم عنهمأي ليكون أبلغ ِف احلجة وأقطع للعذر ، فرمبا ك ... قال البقاعي :-
هذا وهو عليه السالم ُياطبهم بلساَنم   (  تقولثرياً ِما  وما نفقة ك)  شعيب عليه السالم  ذلك مع اتفاق اللغات ، فقد قال قوم  

الزوجات واألوالد واستعمال عليهم السالم األمم ِف التبتل وعدم اختاذ  ف لو كان على خالف ذلك بل لو خالفت الرسل  فكي
، فقد ابن وجه احلكمة    األغذية وغريها البشر لكان منفراً  البشر و من مألوفات  النفار   ن املالئكةلو كانوا مِف كوَنم من  لوقع 

 .  والشرود الفرتاق اجلنسية
ُ تَ َعاىَل ِف َهِذِه اآْليَِة الْ :  نقيطيالشوقال  - َ اَّللَّ ِمِه ُدوَن  قَ وْ اًل ِإالَّ ِإىَل ْوِمِه ; أِلَنَُّه ملَْ يُ ْرِسْل َرُسو الَّ بُِلَغِة ق َ  يُ ْرِسْل َرُسواًل إِ َكرميَِة أَنَُّه ملَْ َبنيَّ
َ  رْيِِهْم  غَ  ُقْل ََي )   ، َكَقْولِِه تَ َعاىَل  ِهمْ اخلَْاَلِئِق ُدوَن اْخِتَصاٍص ِبَقْوِمِه َواَل ِبَغريِْ   أُْرِسَل ِإىَل َجَِيعِ   ا  ِف َمَواِضَع ُأَخَر َأنَّ نَِبي َّنَ ، َوَلِكنَُّه َبنيَّ
يًعا  إِلَيْ  َرُسوُل اَّللَِّ ِإّّنِ ُس َها النَّاأَي ُّ   ( . ُكْم َجَِ
 ( .  يرًا ُكوَن لِْلَعاَلِمنَي نَذِ يَ لِ ْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه تَ َباَرَك الَِّذي نَ زََّل ا) َوقَ ْولِِه  
ُب َعَلْيِه    ِلَساٍن ، فَ ُهَو  ِتِه أِلَْهِل ُكلِّ  رَِسالَ ى ُعُمومِ الَِّة َعلَ اآْلََيِت الدَّ ِإىَل َغرْيِ َذِلَك ِمَن    (لِلنَّاِس    افَّةً  كَ َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ )  َوقَ ْولِِه    جيَِ
 ْباَلُغ أَْهِل ُكلِّ ِلَسانٍ إِ 

 . لفةتهم خمت   ينة وألسنس ولغاهتم متباإلن، بل إىل اجلّن واناس َجيعاً  الل إىل  أرس ِف هذه اآلية إشكال؛ ألن النِب   وقد قيل : -
إرساله بلساَنم   مه العرب ، وكانوا أخّص به وأقرب إليه كانمرسالً إىل الثقلني كما مّر لكن ملا كان قو   ب أبنه وإن كان  جيوأ

نزل مهم إَيه ، ولو  همهاً له كف ااَنم ، ويوضحونه حىت يصري فأوىل من إرساله بلسان غريهم ، وهم يبينونه ملن كان على غري لس
تالف وفتحاً لباب التنازع؛ ألن كل  لكل قوم بلساَنم لكان ذلك مظنة لالخل إليهم ، وبينه رسول هللاات من أرسقرآن جبميع لغال

إ  تّدعي من املعاّنأمة قد   ىل التحريف والتصحيف بسبب الدعاوي ِف لساَنا ما ال يعرفه غريها ، ورمبا كان ذلك أيضاً مفضياً 
 عصبون . ا املتلة اليت يقع فيهطالبا

ب لعرب وبلساَنم والناس تبع للعرب فكان مبعواثً إىل َجيع اخللق ، ألَنم تبع للعر من ا  بعث رسول هللا  .  ..   :   ازن اخل  وقال-
 إىل هللا تعاىل بلغاهتم.ُث إنه يبعث الرسل إىل الرسل إىل األطراف ، فيرتَجون ْلم أبلسنتهم ويدعوَنم 

معان ، وإجياز عبارة ، وسهولة   بلغة العرب ، ألَنا أصلح اللغات َجعَ زل إليهم الكتاب املن  أن يكونواختار :  وروقال ابن عاش-
ذي بدء ، وعهد   ئ ِف األمساع ، وجعلت األمة العربية هي املتلقية للكتاب ابدجري على األلسن ، وسرعة حفظ ، وَجال وقع  

 إليها نشره بني األمم. 
ان كانت أقرب اللغات إىل التبيني نه ملا كان املقصود من التشريع البيملعىن ، ألاء إىل هذا ام { إمييبني ْل} ل  وِف التعليل بقوله :

نزل به الروح األمني على قلبك   ) ة اليت هي أجدر أبن َيِت الكتاب با ، قال تعاىل  من بني لغات األمم املرسل إليهم هي اللغ
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 اآلية.مطاوي هذه  منفهذا كله ( لتكون من املنذرين بلسان عرِب مبني 
ُ َمْن َيَشاُء   )  بعدله .( فَ ُيِضلُّ اَّللَّ

 ضله . ه وف بعدل(  َويَ ْهِدي َمْن َيَشاءُ ) 
  : وهذا عام ِف   ، أي: أَنا ليست مشيئة جمردة هكذا أتِت عفواً    ، ن ابحلكمة  ابملشيئة فإنه مقرو   أن كل فعل علقه هللا القاعدة 

 : يةأحكام هللا الشرعية والقدر 
 (.  فرِيَضًة ِمَن اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعِليماً َحِكيماً  واريث )ىل ِف املة قال تعاعيِف الشر 

ُ ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعِليماً َحِكيماً( وَن ِإالَّ َأْن يَ عاىل )َوَما َتَشاءُ وِف األمور القدرية قال ت  فلما بنّي أن مشيئتهم مبشيئة هللا بنّي أن  َشاَء اَّللَّ
 علم وحكمة. لىلك مبين عذ

الناس    ،ة قد تكون معلومة للجميع  احلكموهذه   لبعض  الناس    ، وقد تكون معلومة  ال حييطون ابهلل   ، وقد تكون جمهولة لكل 
 علماً.

 تقدم .  ( اْلَعزِيزُ  وَ َوهُ 
 كل أفعاله حلكمة . الذي  ( يم  ) اْلك

ُز ِإىَل احْلَقِّ َوُهَو اْلَعزِيَدى، َويَ ْهِدي َمْن َيَشاُء  َوْجِه اْلُْ  َيَشاُء َعنْ  َمنْ يهم، يضل هللاَأْي بَ ْعَد اْلبَ َياِن وإقامة احلجة عل : قال ابن كثري-
ْضاَلَل َويَ ْهِدي َمْن ُهَو أَْهٌل ، احلَِْكيُم ِف أَفْ َعالِِه، فَ ُيِضلُّ َمْن َيْسَتِحقُّ نْ ْأ مَلْ َيكُ َما مَلْ َيشَ اَن، وَ َما َشاَء كَ الَِّذي   ِلَذِلَك. اإْلِ

 . مةكلها حلك  هللا متضمن لصفة احلكمة الكاملة هلل تعاىل، فأوامره وأحكامه وأفعالهأمساء   اسم من ِكيُم()احلَْ و
  زلل. تدبريه خلل وال قال ابن جرير: هو الذي ال يدخل

 وقال ابن كثري: احلكيم ِف أفعاله وأقواله فيضع األشياء ِف ُماْلا حبكمته وعدله. 
لسليمة على ما دل عليه القرآن والسنة: أنه سبحانه )حكيم( ال يفعل شيئاً  ا  طرلصحيحة والفعقول اوقد دلت ال  قال ابن القيم:

ل، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة ابلغة، ألجلها فعل كما املقصودة ابلفعلحة وحكمة هي الغاية  ري معىن ومصبثاً وال لغ ع
 فعل كما هي انشئة عن أسباب با فعل. 

ال ركه فيها يشرع سدى، الذي له احلكم ِف األوىل واآلخرة، وله األحكام الثالثة ال يشا  الو   يئاً عبثاً،ُيلق شفاال    سعدي:وقال 
 ه، واحلكمة: وضع األشياء مواضعها، وتنزيلها منازْلا. ِف قدره، وجزائبني عباده ِف شرعه، و ارك، فيحكم مش
)الَِّذي َخَلَق َسْبَع مَسَاَواٍت ِطَباقاً َما   اىلكمة، قال تعلها ُممصنوعاته ك فهو سبحانه حكيم ِف صنعه، وحكيم ِف شرعه، فجميع -

َقِلْب إِلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسئاً َوُهَو َحِسريٌ   ْل تَ َرى ِمنْ اْرِجِع اْلَبَصَر هَ تَ َفاُوٍت فَ ِن ِمْن  تَ َرى ِف َخْلِق الرَّمحَْ  ( ُفطُوٍر ُُثَّ اْرِجِع اْلَبَصَر َكرََّتنْيِ يَ ن ْ
تناقض ميكن أن يوجد  الفاً َكِثرياً( فالِفيِه اْختِ  َلَوَجُدوا أََفال يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اَّللَِّ ) يقول سبحانهلشرع فوأما ِف ا

 ِف القرآن أبداً. 
 لى ق احليوان عذلك خلة حلكمة، وكقال بعض العلماء: احلكمة تكون ِف صورة الشيء: أي أن خلق اإلنسان على هذه الصور 

 ذه الصورة حلكمة.ه
الغاية من خلق اإلنسان حلكمة، و  ا َومَ قال تعاىل )َجيع املخلوقات، كما  انت، وكذلك  كذلك احليواوتكون ِف غايته: أي: أن 

نَ ُهَما اَبِطاًل(.   َخَلْقَنا السََّماَء َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ
 ا االسم: اآلاثر املرتتبة على معرفتنا بذ -
ْنَس إِ جلِْنَّ َواظيمة، وغاية جليلة وهي عبادته سبحانه حيث قال )َوَما َخَلْقُت الق حلكمة عهللا خلق اخلن  : أالً أو  ومل   الَّ لِيَ ْعُبُدوِن(.إْلِ
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َفُروا الَِّذيَن كَ ِلَك َظنُّ  ذَ ِطالً  نَ ُهَما ابَ ثاً وابطاًل كما يظن الكفار واملالحدة، قال تعاىل )َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ ُيلقهم عب
ُتْم أَّنََّ ىل )أََفَحسِ فَ َوْيٌل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِمَن النَّاِر(. وقال تعا َنا ال تُ ْرَجُعوَن(. َعَبثاً َوأَنَّ ا َخَلْقَناُكْم  ب ْ  ُكْم إِلَي ْ

رُّ َمرَّ السََّحاِب ُصْنَع اَّللَِّ الَِّذي ًة َوِهَي متَُ َها َجاِمدَ ب ُ حَتْسَ اجْلَِباَل  اثنياً: أن خلق هللا ُمكم ال خلل فيه وال قصور، قال تعاىل )َوتَ َرى  
 . مبَا تَ ْفَعُلوَن(ُه َخِبريٌ َشْيٍء إِنَّ  أَتْ َقَن ُكلَّ 

عز   -  جيريه هللا  نا أن هللا حكيم ِف كل أفعاله: اقتناع اإلنسان مبا جيري عليه وما يوجبه هللا عليه، ألن مافيد من معرفتاثلثاً: ونست
رعية،  األحكام الشالكونية أو  حلكمة، فإذا علمت هذا يقينياً اقتنعت سواء كان هذا من األحكام  كام مقرون اب من األح  -ل  وج

 الشك أن ْلا حكمة.  يت تنال العباد حىت املصائب ال
 رابعاً: الرضا ابلقضاء والقدر. 

 الفوائد :
 إثبات إرسال الرسل .  -1
 ق احلق .يبني ْلا طري رسوالً ل هللا ْلا  أن كل أمة أرس -2
 منه . ه ويتعلموا من رمحة هللا تعاىل أنه يرسل الرسول بلغة قومه ، حىت يفهموا عن -3
  يفهم الناس عنه . حىت  ينةلغة واضحة بأمهية أن الداعية صاحب  -4
 ف لغاهتا . احلرص على وجود الدعاة من كل اللغات حىت يبلغوا دين هللا لكل األمم على اختال -5
 هللا .الل بيد ية واإلضاْلد أن -6
 أن اْلداية واإلضالل راجع إىل حكمة هللا تعاىل .  -7
 تضمن لصفة العزة الكاملة . ز امللعزيت اسم اإثبا -8
 يم ، املتضمن لصفة احلكمة البالغة هلل تعاىل . حلكم اإثبات اس -9

 عها . مور ِف مواضتنزيه هللا عن العبث ، ألنه سبحانه حكيم يضع األ -10
ِم اَّللَِّ    ذَكِّْرُهمْ النُّوِر وَ ُموسى ِِبايتِنا َأْن َأْخرِْج قَ ْوَمَك ِمَن الظُُّلماِت ِإََل  ْرَسْلنا  َوَلَقْد أَ )    ايٍت ِلُكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر   َْل ِلكَ ِإنَّ ِف ذِبَِايَّ
(5)  . ) 

 [ .  5] إبراهيم : 
---------- 

ُمو )    َأْرَسْلنا  ِِبايتِنَوَلَقْد  تَ َعاىَل ي َ (    اسى  وََكَما  ُقوُل  اْلِكَتابَ :  َعَلْيَك  وأَنْ َزْلَنا  ُُمَمَُّد  ََي  َتْدُعوُهمْ النَّاَس كُ   لُِتْخرِجَ   أَْرَسْلَناَك  ِإىَل   لَُّهْم، 
  به   جاءة على صدقه وصحة ما  ظيمة الدال البينات الع   ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر َكَذِلَك أَْرَسْلَنا موسى إىل بين إسرائيل آبَيتناوجِ رُ اخلُْ 

 .  تهي التسع اآلَي قال جماهد: 
 تعاىل )ولقد آتينا موسى تسع آَيت بينات(.قال 

ُْم َكانُوا ق َ َجْيِبَك خَتْرُْج بَ يْ َوأَْدِخْل يََدَك ِف عاىل )وقال ت  ِقنَي( ْوماً فَاسِ َضاَء ِمْن َغرْيِ ُسوٍء ِف ِتْسِع آََيٍت ِإىَل ِفْرَعْوَن َوقَ ْوِمِه ِإَنَّ
العصا، وال  وهي:  والضواليد،  والقمل،  واجلراد،  واجلدبطوفان،  والدم،  ال  ي أ  -فادع،  من  والنقص  بواديهم،  ِف   ي أ  -ثمراتِف 

 مزارعهم.
 ( . فَأَْلقى َعصاُه فَِإذا ِهَي ثُ ْعباٌن ُمِبنٌي َونَ زََع يََدُه فَِإذا ِهَي بَ ْيضاُء لِلنَّاِظرِيَن )   اىلتع قال

ِننَي َونَ ْقٍص مِ ِفْرَعْوَن اِبل ْد َأَخْذان آلَ َلقَ وَ  تعاىل ) وقال  ( . َن الثََّمراِت سِّ
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 ( . َل َوالضَّفادَِع َوالدََّم، آَيٍت ُمَفصَّالٍت فَاْسَتْكرَبُوا وَكانُوا قَ ْوماً جُمْرِِمنَي َواْلُقمَّ جْلَراَد َعَلْيِهُم الطُّوفاَن َوا فََأْرَسْلنا)   تعاىل وقال
 : أن أخرج قومك .  ْراَنُه قَائِِلنَي َلهُ مَ أَ : َأْي  (ْوَمَك ْج ق َ َأْخرِ َأْن ) 
الظُُّلماتِ مِ )   النُّورِ   َن   ةِ ْن ظُُلَماِت َما َكانُوا ِفيِه ِمَن اجْلَْهِل َوالضَّاَلِل ِإىَل نُوِر اْْلَُدى َوَبِصريَ ْخُرُجوا مِ رْيِ لِيَ خلَْ  ااْدُعُهْم ِإىَل :  ِي  أ  (  ِإََل 

ميَا  ِن.اإْلِ
 ية إىل العزة والظهور وهو النور . الذل والعبود ظلمات ، أي منمن ال وقيل :

 لّي :والفرق بّي القو 
 هم موسى كانوا قبل بعثته غري مؤمنني . لذي بعث فيإسرائيل ا بينأن : دّل على لقول األول إذا قلنا اب

 بعث موسى . ائيل قبل مراهيم وإسر إب وإذا قلنا ابلقول الثاّن : دّل على أَنم كانوا على دين
 ذا اختيار الطربي رمحه هللا . رجح ، وهواألول أ

ِبَِ َوذَكِّ   ) اَّللَِّ ايَّ ْرُهْم  َونِعَ :  ْي  أ(    ِم  عَ ِمهِ أِبَََيِديِه  ِإْخرَ َلْيِهْم    إِ ِف  َوِإجْنَائِِه  َوَغْشِمِه،  َوظُْلِمِه  َوقَ ْهرِِه  ِفْرَعْوَن  َأْسِر  ِمْن  ُهْم  ِإَيَّ ِمنْ َيَّ اِجِه    ُهْم 
ُهْم اِبْلغَ مُ ْم، َوفَ ْلِقِه ْلَُ َعْدِوهِ  وقتادة     ِمَن النَِّعِم، قال ذلك جماهدِلكَ َغرْيِ ذَ   ىَل إِ   نَّ َوالسَّْلَوى اْلمَ ِهُم  الِِه َعَليْ َماِم، َوإِنْ زَ  اْلَبْحَر، َوَتْظِليِلِه ِإَيَّ

 وغري واحد.
 عليهم .  اىلورجح ذلك ابن جرير ) أبَيم هللا ( أي : بنعمه تع 

 ْلَوى(.اَم َوأَنْ َزْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّ َلْيُكُم اْلَغمَ )َوظَلَّْلَنا عَ ىل  ا قال تعامك
َناُكْم ِمْن آِل ِفرْ    )َوِإذْ وقال تعاىل ُوَن أَبْ َناءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءَُكْم(. َعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوءَ جَنَّي ْ  اْلَعَذاِب يَُذحبِّ

 ِمَن ا ملَْ يُ ْؤِت َأَحداً ُلوكاً َوآََتُكْم مَ  َوَجَعَلُكْم مُ يُكْم أَنِْبَياءَ اذُْكُروا نِْعَمَة اَّللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ َجَعَل فِ    قَ ْومِ ْوِمِه َيَ ُموَسى لِقَ ْذ قَاَل  تعاىل )َوإِ   الوق
 نَي(.اْلَعاَلمِ 

 ( . ُتْم تَ ْنظُُروَن ن ْ أَ آَل ِفْرَعْوَن وَ ا ْغَرقْ نَ ْم َوأَ َناكُ جْنَي ْ َوِإْذ فَ َرقْ َنا ِبُكُم اْلَبْحَر فَأَ وقال تعاىل )  
 قة ، وعقوابته ْلم وإهالكهم . ، ابملكذبني والكافرين من األمم الساب وبغريهم من النقم أَيم هللا ، نقم هللا وما حل بم وقيل :

ن ُْهم َحُة َوِمن ُْهم مَّْن َخَسْفَنا ِبِه اأَلْرَض َومِ  الصَّيْ ْتهُ ِمن ُْهم مَّْن َأَخذَ اِصًبا وَ ا َعَلْيِه حَ َفُكالًّ َأَخْذاَن ِبَذنِبِه َفِمن ُْهم مَّْن أَْرَسْلنَ كما قال تعاىل ) 
ُ لَِيْظِلمَ َرقْ َنا َوَما َكامَّْن أَغْ   ( . ا أَنُفَسُهْم َيْظِلُموَن ُهْم َوَلِكن َكانُو َن اَّللَّ

 حروبا . وقائعها و  قالوا : اللغة تؤيد ذلك ، يقال : فالن عامل أبَيم العرب ، أي : -أ
 : وأَيمنا مشهور ِف عدوان .  عرشاقول ال-ب
 أنه هو املناسب للتذكري . -ج

 َنا تشمل النوعني . أ بعض العلماء واختار 
 زي ، وابن جزي ، واأللوسي ، وابن عاشور ، والسعدي . وابن عطية ، والرا واختاره أبو حيان ، 

 ألن التذكري يقع ابلنعم والبالء . -أ
 ، ويوم بسام . وم عبوس ، يقال يم املعنيني ألَيم تعا ظةأن لف-ب

أنعم هللا  وعد أن يذكرهم ما  وال  والرتهيب والوعد والوعيد ، فالرتغيب ذا عرفت هذا ، فاملعىن عظهم ابلرتغيب.. إ: . قال الرازي-
امه  س هللا وعذابه وانتقذكرهم أبم وعلى من قبلهم ِمن آمن ابلرسل ِف سائر ما سلف من األَيم ، والرتهيب والوعيد : أن يعليه

ال فيما سلف من األَيم ، مثل ما نزل بعاد ومثود  ِمن كذب  الوعد رسل ِمن سلف من األمم  العذاب ، لريغبوا ِف  وغريهم من 
 التكذيب.عيد فيرتكوا لو دقوا وحيذروا من افيص
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الزجاج  - يب رتغابلعىن : عظهم  وح وعاد ومثود ، واملمن قوم نرهم بنعم هللا عليهم وبنقم أَيم هللا اليت انتقم فيها  ذك   أي   : وقال 
 د . وعد والوعيوالوالرتهيب 

 التذكري يقع ابلوجهني َجيعاً .  ، ألن عنينيلفظ األَيم تعم امل.. و ؤه ونعماؤه . : وأَيم هللا بال   وقال أبو حيان-
َناُهْم ِمَّا َكانُوا ِفيِه ِمَن  عَ ِفرْ ِمْن يَِد  اَنُهْم  َقذْ يَل ِحنَي أَن ْ رَائِ ِإسْ يِن  ا بَ َأْي ِإنَّ ِفيَما َصنَ ْعَنا أِبَْولَِيائِنَ (  ٍت  ِإنَّ ِف ذِلَك َْلاي)   اْلَعَذاِب ْوَن َوَأجْنَي ْ

 .  اْلُمِهنِي َلِعرْبَةٌ 
 . َشُكوٌر َأْي ِف السَّرَّاءِ ،  ِلُكلِّ َصبَّاٍر، َأْي ِف الضَّرَّاءِ  ( َشُكورٍ  َصبَّارٍ  لِّ ِلكُ ) 

 .  َوِإَذا أُْعِطَي َشَكرَ ، رَبَ صَ ا ابْ تُِلَي ْبٌد ِإذَ ْبُد عَ اْلعَ  ْعمَ نِ : اَدةُ قَ تَ َكَما قَاَل 
َلُه َقَضاًء ِإالَّ َكاَن َخرْيًا َلُه، إِ ْؤِمِن ُكلَُّه َعجَ مُ ِإنَّ أَْمَر الْ )    الَ أَنَُّه قَ     ِحيِح َعْن َرُسوِل اَّللَِّ وََكَذا َجاَء ِف الصَّ    ُ ْن ٌب، اَل يَ ْقِضي اَّللَّ

 .  اً له ( َسرَّاُء َشَكَر، َفَكاَن خري  َأَصابَ ْتُه ِإنْ وَ  َكاَن َخرْيًا لَُه،، فَ رَّاُء َصرَبَ ُه ضَ ابَ تْ َأصَ 
الرازي- كوراً ، ألن احلال إما أن يكون حال ُمنة وبلية أو لتنبيه دالئل ملن كان صباراً شكري واواملعىن أن ِف ذلك التذ   :  قال 

 لثاّن كان شكوراً. ان اباراً ، وإن ك ؤمن صان امل، كول حال منحة وعطية فإن كان األ
افق إرادته كان ويو   عهن األمرين فإن جرى الوقت على ما يالئم طبأن املؤمن جيب أن ال ُيلو زمانه عن أحد هذيوهذا تنبيه على  

 مشغوالً ابلشكر ، وإن جرى ما ال يالئم طبعه كان مشغواًل ابلصرب. 
له عن هذين األمرين ففي احلديث الصحيح عن رسول هللا  لو حاق ال ُين الصاداملؤم  نة إىل أبينهما، لإلشار   -سبحانه  -وَجع-
  له، إن  إن أمر املؤمن كله عجب، ال يقضى هللا)    قال  أنه له قضاء إال كان خريا  له. وإن أصابته ضراء ص  رب فكان خريا 

 ه ( . أصابته سراء شكر فكان خريا ل
مل  ةعلى صفرب  الص  صفة   -سبحانه  -وقدم الص الشكر،  أن  الرتك،  ا  قبيل  من  الصرب  أو ألن  للشكر،  املقتضى  الفرج  مفتاح  رب 

 مقدمة على التحلية. والتخلية
  ْبِن َكْعبٍ ُأَِبِّ    َعنْ بَّاسٍ  عَ ُمَرقِِّق لِْلُقُلوِب ، اْلُمَقوِّي لِْلَيِقنِي ؛ فَ َقْد َرَوى َسِعيُد ْبُن ُجَبرْيٍ َعْن اْبنِ َواِز اْلَوْعِظ ، الْ ى جَ ِف َهَذا َدلِيٌل َعلَ -
َنَما ُموَسى ِف قَ وْ  )يَ ُقوُل  اَل : مسَِْعت َرُسوَل اَّللَِّ قَ  ُم اَّللَِّ نَ ْعَماُؤُه َوَباَلُؤُه  يُذَكُِّرُهْم أبَِ ِمهِ بَ ي ْ ِم اَّللَِّ ، َوَأَيَّ  ، َوذََكَر َحِديَث اخلَِْضِر.  ( َيَّ

 : ائدالفو 
 وسى . إثبات رسالة م

 اإلميان . ى ابآلَيت هي إخراج قومه من ظلمات الكفر إال نور ال موسمن إرس أن احلكمة 
 التوحيد وترك الشرك . أن دعوة َجيع األنبياء واحدة وهي 

 ، والتذكري بعقوابته ألعدائه الكافرين .   أن من أساليب الدعوة التذكري بنعم هللا على أوليائه
 راء شكور حال السراء .ند الضصبار عات لكل مؤمن وعظ رباً بنعم هللا ع كريأن ِف التذ 

ِلَقوْ )   ُموسى  قاَل  نِْعمَ ِمِه  َوِإْذ  َعَلْيُكمْ َة  اذُْكُروا  َأْْناُكمْ اَّللَِّ  ِإْذ  ِفرْ     آِل  اْلَعذابِ ِمْن  ُسوَء  َيُسوُموَنُكْم  أَْبناءَُكْم   َعْوَن  ُوَن  َويَُذّبِّ
 (   (6ِظيٌم )بُِّكْم عَ الٌء ِمْن رَ  ذِلُكْم بَ َوِف  مْ ْحُيوَن ِنساءَكُ َوَيْستَ 

 [ .  6] إبراهيم : 
----------- 

 شكرها. اذكروها بقلوبكم واذكروها أبلسنتكم لتقوموا ب: أي  (  َعَلْيُكمْ ُروا نِْعَمَة اَّللَِّ ذْكُ ا وسى ِلَقْوِمهِ اَل مُ َوِإْذ ق) 
ا نِْعَمَة هللا اَل حُتُْصوَها( أي ِإن تَ ُعدُّو هللا تعاىل )وَ مع، قال  ي مفردة مبعىن اجلفه  ( والنعمة هنا اسم جنس، ة هللا عليكم  قوله )نعم  -
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 ه.نِعمَ 
 ويذكرهم ابلنعم ألمرين : 

 وابلقرآن.  عصية فذكرهم تلك النعم لكي حيذروا خمالفة ما دعوا إليه من اإلميان مبحمد توجب عظم امل أن كثرة النعم-أ
 اء عن إظهار املخالفة. ة يوجب احليلنعم الكثري كري اذ ت أن-ب

 لعذاب وأشده وأفظعه.ء اسو  ويولونكم ويذيقونكميوردونكم :أي   ( ْم ُسوَء اْلَعذابِ وُموَنكُ ْن آِل ِفْرَعْوَن َيسُ اُكْم مِ ِإْذ َأْنْ  )
 يسومونكم: يذيقونكم ويلزمونكم إَيه، وقيل: يدميون عذابكم.  -

ُو )    ون الذكور دون اإلانث. ذحبي ي أ (  مْ ناءَكُ أَبْ َن َويَُذّبِّ
بيوت القبط ببالد رأى انراً خرجت من بيت املقدس فدخلت    ، هالتهان قد رأى رؤَي  فرعون لعنه هللا كسبب ذلك: قيل أن    -
أبن ده  عن  ويقال بعد حتدث مساره  ،مضموَنا أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بين إسرائيل  ،بيوت بين إسرائيل  إالصر  م

ذكر يولد بعد ذلك من   بقتل كلأمر فرعون لعنه هللا  ة، فعند ذلك  ْلم به دولة ورفع   قعون خروج رجل منهم يكونيتو يل  رائ إسبين
 عمال بين إسرائيل ِف مشاق األعمال وأرذْلا. ستر ابوأم ،لبناتن ترتك ارائيل وأبين إس

 .ئهمبنامن أثرياً ا كحبو وعرب ابلتشديد )يذحّبون( داللة على الكثرة، ألَنم ذ -
الرازي  - ُوَن أَبْ َناءَكُ   )  بقوله  املرادلعلماء: إن  : قال بعض ا  قال  لنساء، وأكثر  ال دون األطفال ليكون ِف مقابلة الرج( ا  مْ يَُذحبِّ

 ى أن املراد ابآلية األطفال دون البالغني، وهذا هو األوىل لوجوه: عل ريناملفس
 .هرهظا  : محاًل للفظ األبناء على األول
 لى كثرهتم.ن يتعذر قتل َجيع الرجال عاه ك أن : الثاّن

 م ِف الصنائع الشاقة.ستعماْل: أَنم كانوا ُمتاجني إليهم ِف ا الثالث
 موسى عليه السالم ِف التابوت حال صغره معىن.  قاءإللذلك مل يكن و كان ك: أنه ل الرابع

 ه:من وجو رة مض وقال الرازي رمحه هللا: إن ذبح الذكور دون اإلانث -
ال أتثري ْلن البتة ِف ذلك، نفردن فالنسل، ألن النساء إذا ا  ي انقطاعالرجال، وذلك يقتضن ذبح األبناء يقتضي فناء  أا:  دهحأ

 جال والنساء. الر ك ي آخر األمر إىل هال وذلك يقض
الرجال وقيامهم انقطع عنها تعهد  قد  نيها: أن هالك الرجال يقتضي فساد مصاحل النساء ِف أمر املعيشة، فإن املرأة لتتمىن و واث
إليأب يقع  قد  ملا  املوت،  العيش ابالنفرادمرها  منها ِف هذه اخلفصارت    ها من نكد  والنجاة  العظم تكون   صلة عظيمة ِف احملن، 

 حبسبها. 
ن قتله واحلالة  ، أللد عقيب احلمل الطويل وحتمل الكد والرجاء القوي ِف االنتفاع ابملولود من أعظم العذابواثلثها: أن قتل الو 
 . خليص ْلم من ذلك حبسب شدة احملنة فيهمن الت مة هللا  به مسروراً أبحواله، فنعن بقي املدة الطويلة مستمتعاً هذه أشد من قتل م

من البنات، ولذلك فإن أكثر الناس يستثقلون البنات ويكرهوَنن وإن كثر ذكراَنم، ولذلك ورابعها: أن األبناء أحب إىل الوالدين  
ولذلك َنى العرب م ِمن ُسوء َما ُبّشَر ِبِه( اآلية، َن القو وارى مِ ْسَوّدا َوُهَو َكِظيٌم يت ابألنثى َظلَّ َوْجُهُه مُ ُبّشَر َأَحُدُهمْ تعاىل )َوِإَذا  قال

 ْقتُ ُلوا أَْوالدَُكْم َخْشَيَة إمالق( وإَّنا كانوا يئدون اإلانث دون الذكور.  ت َ عن الوأد بقوله )َوالَ 
 ء وذلك َناية الذل واْلوان.ذكران يوجب صريورهتن مستفرشات األعدابدون ال النسوان أن بقاء ها:وخامس

 ، للخدمة.ث على قيد احلياةأي يستبقون اإلان ( ْحُيوَن ِنساءَُكْم ْستَ َويَ  )
 عل ذلك من إهانتهم؟ه جوج  بنت حية أفضل من موهتا، فماال : إن بقاءال قائلفإن ق -
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 ها. يذْلا ويهينالبنت أرحم من بقائها عند عدو  وتم ار وتعذيب، ألن عإبقاء اإلانث يعترب
عمال مهن ِف األمن الفاحشة والعار ويستخدالعدو يفعل بن ما يشاء    ]أي اإلانث[ حتت يد: ... فبقاؤهن  قيطيلشنل اقا  -

  من مثل هذا.وفاً ت اإلانث خلعذاب وقد كان العرب يتمنون مو وموهتن راحة من هذا ا ،العذاب من الشاقة نوع
لبىن و - عقوبة  النساء  استحياء  الكرمية  اآلية  عليهنجعلت  اإلبقاء  هذا  ألن  إسرائيل،  عليهن،     االعتداء  منه  املقصود  كان 

 عد فقد الذكور بقاء ذليل، وعذاب أليم، أتابه النفوس الكرمية.ن ِف اخلدمة ابالسرتقاق، فبقاؤهن بواستعماْل
َوَيْسَتحْ يقال اآللوس أيُ : قوله:  الذل. ولذلك عد من  ي وَن ِنساءَُكْم  إبقاءهن دون : ويبقوَنن ِف احلياة مع  البالء، أو ألن  َجلة 

 البنني رزية ِف ذاته كما قيل: 
 . . بقاء البنات وموت البنينا ء فيما أرى ..ومن أعظم الرز 

 . ْكرَِها أَنْ ُتْم َعاِجُزوَن َعِن اْلِقَياِم ِبشُ ، َلْيُكْم ِف َذِلكَ  َعِظيَمٌة ِمْنُه عَ مةٌ نعَ أي : ( َوِف ذِلُكْم َبالٌء ِمْن رَبُِّكْم َعِظيٌم ) 
ب آل فرعون بالء لكم من ربكم عظيم، أي نعمة من عذا  نتم فيهنا بكم من إجنائنا آابءكم ِما كلذي فعل: وِف اقال ابن جرير-

 عظيمة عليكم ِف ذلك.
 .  يمٌ اٌر َعظِ َبالٌء َأِي اْخِتبَ  أْلَفَاِعيلِ َك اتِلْ َعْوَن ِمْن رْ فِ  ِبُكْم قَ ْوُم اَن َيْصنَ ُعهُ كَ   : َوِفيَما يلَ قِ وَ 
 ( َن ْرِجُعو َوبَ َلْوانُهْم اِبحلََْسناِت َوالسَّيِّئاِت َلَعلَُّهْم ي َ  )  ىَل هللا أعلم، كقوله تَ َعا، وهذاوَن املراد هذا و َوحُيَْتَمُل َأْن َيكُ  
 .  رشالختبار، وقد يكون ابخلري والاء وأصل البال -

نَ  لشَّرِّ َواخلَْرْيِ َونَ ب ُْلوُكْم ابِ كما قال تعاىل ) َنا تُ ْرَجُعوَن( وق ًة َوإِ ِفت ْ  يَ ْرِجُعوَن(.  سَّيِّئاِت َلَعلَُّهمْ ْم اِبحلََْسَناِت َوالهُ انَ وْ ال تعاىل )وبَ لَ لَي ْ
 ،  لنساءاء، واستحياء ابنألا من ذبحا فيه من العذاب املهني انو ( إشارة إىل ما ك وقيل املراد بقوله )وِف ذلكم بالء -

 هور.: وهذا قول اجلم قال القرطيب 
 ائد :فو ال
ا التذكري حصول املطلوب وذلك بنجاهتم، وزوال عظم نعمة هللا على بين إسرائيل إذ جناهم من آل فرعون، حيث تضمن هذ  -1

 املكروه إبهالك عدوهم. 
 أن اإلجناء من العدو من أعظم النعم. - 2
 ون لبين إسرائيل. شدة عذاب فرع  - 3
 شدة قوة هللا عز وجل حيث أهلك فرعون.  - 4
 هللا على كل شيء. درةيان قب - 5

َتََذَّنَ   )   لَِئنْ   َوِإْذ  شَ رَبُُّكْم  ) َْلَزِيْرُُتْ  كَ   َلَشِديٌد  َعذاِب  ِإنَّ  َولَِئْن َكَفْرُُتْ  َتكْ 7َدنَُّكْم  ِإْن  ُموسى  َوقاَل  أَنْ ُتمْ (  اْْلَ وَ   ُفُروا  ِف  ْرِض َمْن 
يعاً     ( . (8يٌد ) اَّللََّ َلَغِِنٌّ محَِ نَّ إِ  فَ َجَِ
 [ .   8 – 7هيم : ] إبرا

--------- 
َتََذََّن    ) له وكربَيئه،  جالبكم وآىل بعزته و ، َوحُيَْتَمُل َأْن َيُكوَن اْلَمْعىَن: َوِإْذ أقسم ر   َوأَْعَلَمُكْم ِبَوْعِدِه َلُكمْ ُكْم  آَذنَ :    َأيْ   (   رَبُُّكمْ َوِإْذ 

 ( .  ْوِم اْلِقياَمةِ ِإىل ي َ  أَتَذََّن رَبَُّك لَيَ ب َْعَثنَّ َعَلْيِهْم ذْ إِ وَ  )  كقوله تعاىل 
 ا . لَِئْن شكرمت نعميت عليكم ألزيدنكم منه:  ْي أ(  مْ كُ نَّ ُُتْ َْلَزِيدَ لَِئْن َشَكرْ ) 

. طاعيت: ألزيدنكم من    ليوق.    مة تفضاًل مين م نعمة إىل نعدنكيكم مبا ذكر ألزي واملعىن : ألن شكرمت إنعامي علقال الشوكاين :  
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 . األّول أظهر ، فالشكر سبب املزيد. و  باوقيل : ألزيدنكم من الثو 
 د .املفقو  لشكر قيد املوجود وصيدن افإ 
 نعمة . ، فاملراد ابلكفر هنا كفر ال  َكَفْرمُتُ النَِّعَم َوَسرَتمُْتُوَها َوَجَحْدمُتُوَها:  ْي أ(  َولَِئْن َكَفْرُتُْ  )

كما قال قارون   -تعاىل  -نسبتها إىل واهبها احلقيقي وهو هللا  مد قوله: »ولئن كفرمت« كفر النعمة وجحودها، وعفر ِفابلكواملراد  
ا  لك من وجوه االحنراف با عن احلق.ِعْنِدي وعدم استعماْلا فيما خلقت له، إىل غري ذأُوتِيُتُه َعلى ِعْلٍم  ِإَّنَّ

ُهْم َوِعَقابِ عَ ا َسْلِبهَ َوَذِلَك بِ ( يٌد دِ شَ لَ  اِب ِإنَّ َعذ ) ُهْم َعَلىن ْ  .  ُكْفرَِها  ِه ِإَيَّ
 ( .   ْزَق اِبلذَّْنِب ُيِصيُبهُ رِّ ال مُ ِإنَّ اْلَعْبَد لَُيْحرَ  ) َجاَء ِف احْلَِديِث ْد َوقَ  
 وِف هذا فضل الشكر :  -

 وطاعة ابألركان. ، انللس اء ابابلقلب، وثنوالشكر: هو القيام بطاعة املنعم اعرتافاً 
(. مِ )َوَما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة فَ عاىل  ت اللقلب، ق اب  َن اَّللَِّ

 (. ثْ دِّ حَ ا بِِنْعَمِة رَبَِّك فَ لسان، قال تعاىل )َوأَمَّ لواب
 يث الباب. وابجلوارح، قال تعاىل )اْعَمُلوا آَل َداُوَد ُشْكراً َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكوُر(، وحد

 ر: الشاعل قو ك ي ذلِفو 
 ا بي ولساّن والضمري احملجثالثًة ... يد مينلنعماُء أفادتكم ا

با إال فيما يرضي هللا، وشكر نعمة الرِجل أن ال   بطش ين الكر نعمة اليد أضي هللا، وشإال فيما ير ن ال ينظر با  فنعمة العني: أ
 . إال فيما يرضي هللا  فهصر وي ني به أن ال يستع ميشي با إال فيما يرضي هللا، وشكر نعمة املال:

 قيق الشكر؟حتف كي  -
 أوًَّل: سؤال هللا ذلك. 

 لَّيِت أَنْ َعْمَت َعَليَّ(.  اَتكَ مَ  َأْن َأْشُكَر نِعْ زِْعيِن  أَوْ يمان: )َوقَاَل َربِّ قال تعاىل عن سل اكم
 دتك(. رواه أبو داو ادعبسن رك وحلى ذكرك وشك)َي معاذ، ال تدعن دبر كل صالة أن تقول: اللهم أعين ع ملعاذ وقال 

 ادت. ز و علم اإلنسان أن النعم إذا شكرت قرت أن ي: اثنياً 
 ُكْم(. نَّ يدَ زِ ْرمُتْ أَلَ ُكْم لَِئْن َشكَ أَتَذََّن رَبُّ  : )َوِإذْ قال تعاىل

 اثلثاً: أن يعلم اإلنسان أن هللا سيسأله يوم القيامة عن شكر نعمه.
 ِن النَِّعيِم(.عَ  ذٍ ئِ يَ ْومَ ْسأَُلنَّ )ُُثَّ لَتُ   قال تعاىل
ابن   ما ذا قابلتم به نعمه من واألمن والرزق وغري ذلك،    عليكم من الصحة  ُث لتسألن عن شكر ما أنعم هللا به   : أي ريكثقال 

 .ادةوعبكر ش
 رابعاً: أن ينظر إَل من هو دونه ِف أمور الدنيا، فإذا فعل ذلك استعظم ما أعطاه هللا. 

 م(. كيه أجدر أن ال تزدروا نعمة هللا عل، فإنكموقمن هو ف كم وال تنظروا إىلمنل أسفن هو ظروا إىل منا )  قال 
 تحدث با. ذكرها والخامساً: ت

 كرها. ى شعل عثذكر النعمة سبب اب :  شوكاينقال ال
 صة والعامة. إَّنا انسد طريق الشكر على اخللق جلهلهم بضروب النعم الظاهرة والباطنة، واخلا :  قال الغزايل

 به.لر د ومن العبون من هللا لعبده يكر شكلاو  -



 15 

َنا لُ قَ فشكر العبد لربه كقوله تعاىل )َولَ  (. وقول ْقَماَن احلِْْكَمَة َأنِ ْد آتَ ي ْ  َذِلَك ُنَصرُِّف اآْلَيِت لَِقْوٍم َيْشُكُروَن(. )كَ ىل اتعه اْشُكْر َّلِلَِّ
 ُكوٌر(ٌر شَ  )ِإنَّ رَب ََّنا َلَغُفو اىلتع( وقوله  َشاِكٌر َعِليمٌ اَّللََّ  ِإنَّ َخرْياً فَ  وشكر هللا لعبده كقوله تعاىل )وَمْن َتَطوَّعَ 

العبد ويوفقه ملا يشكره عليه، ويشكر القليل من طي  يع  إنهعمله القليل، ف  اجلزيل من  يبه الثوابلعبده: هو أن يثعىن شكر هللا  مو 
اه أفضل منه، عطأ  له شيئاً مضاعفة، وإذا ترك  ف  عاأض  ا إىل بعشر أمثاْلالعمل والعطاء فال يستقله أن يشكره، ويشكر احلسنة  

 عفة. مضاه أضعافاً يلشيئاً رّده عوإذا بذل له 
 أال تشغله مرة أخرى، أعاضه عنها منت الريح.اد فأر ه، ن ذكر غضباً له إذ شغلته ع ملا عقر سليمان اخليل

 ا وفتحها عليهم. نيلدم امّلكههم عنها أن وملا ترك الصحابة دَيرهم وخرجوا منها ِف مرضاته، أعاض
 يتبوأ منها حيث يشاء. له ِف األرض  نصديق ضيق السجن شكر له ذلك أبن مكّ سف اليو ل ا احتمملو 

 الشكر: ائل فض -
 ه. ر بأوًَّل: هللا أم

 قال تعاىل: )َبِل اَّللََّ فَاْعُبْد وَُكْن ِمَن الشَّاِكرِيَن(.
 اثنياً: التوبيخ على عدم الشكر.

 ْشُكُروَن(. ال يَ فَ أَ َشاِرُب ا َمَناِفُع َومَ يهَ فِ ْم ْلَُ تعاىل: )وَ ل قا
 ل الرسل. اكرين وأنه سبشلاثلثاً: الثناء على ا

 نَُّه َكاَن َعْبداً َشُكوراً(.  إِ وحٍ  نُ ْلَنا َمعَ يََّة َمْن محََ قال تعاىل: )ُذرِّ 
 رابعاً: الشكر نفع للشاكر نفسه.

َا يَ قال تعاىل: )َوَمْن َيْشُكْر فَ   ِسِه(. فْ ن َ  لِ ْشُكرُ ِإَّنَّ
 .باّي فهو مانع من نزول العذصدر من املؤمنا إذن الشكر خامساً: أ

ُ ِبعَ )َما يَ ْفعَ قال تعاىل:   ُتْم(. ن ْ آمَ  وَ  َشَكْرمتُْ َذاِبُكْم ِإنْ ُل اَّللَّ
 سادساً: أن الشكر سبب لزايدة النعم. 

 . (مْ كُ يَدنَّ مُتْ أَلَزِ قال تعاىل: )َوِإْذ أَتَذََّن رَبُُّكْم لَِئْن َشَكرْ 
 يوزعهم شكر نعمته. يسألون هللا أن هللا  ادوة من عبسابعاً: أن الصف

 لَّيِت أَنْ َعْمَت َعَليَّ(.  اَتكَ مَ ْن َأْشُكَر نِعْ زِْعيِن أَ َربِّ أَوْ يمان: )َوقَاَل ل تعاىل عن سلاق
 اثمناً: أن الشاكرين قليلون. 
 (. ُرونَ ِس ال َيْشكُ قال تعاىل: )َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّا

 اِدَي الشَُّكوُر(. بَ عِ ٌل ِمْن ال تعاىل: )َوقَِليقو 
 خواص هللا.  مهوهذا يدل على أَنم 

 من أجل الشكر. سعاً: أن هللا خلق اخللق ات
 . ( ن  ْشُكُرو َة َلَعلَُّكْم تَ دَ ئِ فْ َواألَ  األَْبَصارَ َأْخَرَجُكم مِّن بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم الَ تَ ْعَلُموَن َشْيئاً َوَجَعَل َلُكُم اْلسَّْمَع وَ  َّللُّ َواقال تعاىل )

 فائدة : 
 على معاصيه.  ل : أن ال تتقوى بِنَعِمهِ  تعاىل ، فقاُسِئل بعض الصلحاء على شكر هللا

  . َي داود اآلن شكرتينقال : أي ربِّ كيف أشكرك وشكري لك نعمة جمددة منك علّي؟ قال : "    اودوحكي أنَّ د 
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يعاً  ْرضِ ْْلَ ا ْن ِف مَ وَ ُروا أَنْ ُتْم  فُ كْ  تَ ى ِإنْ َوقاَل ُموس)  َنا اخلري  ود على أنفسكم حبرماذلك يعضرر  يعين والناس كلهم َجيعاً فإَّنا( َجَِ
 ه . كل
 ، وعن َجيع خلقه .  ُهَو َغيِن  َعْن ُشْكِر ِعَباِدهِ  ي : أَ  (  َلَغِِنٌّ  َّللََّ ا فَِإنَّ ) 
نَي( له مِ كما قال تعاىل )فَِإنَّ اَّللََّ َغيِن  َعِن اْلَعالَ   ،لقه  خ  عنغين    ،رة ما عنده  غين ِف نفسه لكث  ، ن كل ما سواه  فاهلل غين ع  -

َّلِلَِّ َخزَاِئُن السََّماَواِت َواأْلَْرِض( وقال تعاىل  كما قال تعاىل )وَ   ،لها بيده  خزائن السموات واألرض كو   ،رض  ملك السموات واأل
جة إىل حبايس  ول  ، يغيضها كثرة اإلنفاق    ال   ، فخزائنه عز وجل مأل    ، لُُه ِإالَّ ِبَقَدٍر َمْعُلوٍم(  زِّ زَائُِنُه َوَما نُ ن َ  ِإالَّ ِعْنَداَن خَ ْن َشْيءٍ )َوِإْن مِ 
 وكل شيء فقري إليه.  ، صية العاصني وال تضره مع ،ائعني  طاعة الط ال تنفعه ،خلقه 

 . س به حاجة إىل أحدليو   ،الذي كل ما سواه ُمتاج إليه قال ابن القيم: هو الغين بذاته  -
 يتطرقفال    ،وكمال صفاته  ،الهلكمات  واالعتبار   ،من َجيع الوجوه  ،الذي له الغىن التام املطلق  ،وقال السعدي: هو الغين بذاته  -

سناً فال  لقاً قادراً رازقاً ُمون إال خاكما ال يك  ،ألن غناه من لوازم ذاته  ، وال ميكن أن يكون إال غنياً   ، وهإليها نقص بوجه من الوج
َجيع خلقه غىن   غينامل  ،وخزائن الدنيا واآلخرة  ،ضر فهو الغين الذي بيده خزائن السماوات واأل  ، د بوجه من الوجوهأححيتاج إىل  

 عاماً. 
 وال ولياً من الذل.  ،اً ِف امللك تخذ صاحبة وال ولداً وال شريكقال: ومن كمال غناه: أنه مل ي

لكهم وأتي عن اخللق وعن نصرهتطاِب: الغين: هو الذي استغىناخل وقال
ُ
 ون. جاوهم إليه فقراء ُمت  ،فليست به حاجة إليهم ،يدهم مل

فال حيتاج إىل   ، والثاّن: الغىن عن الغري    ، ه  إذ كل شيء ملك  ، ما ميلكه    ثرة لك  ، ول: الغىن الذاِت  األ  ني: فغىن هللا يتضمن شيئ  -
 تاج إليه. أحد وغريه ُم

 بذا االسم:   اآلاثر املرتتبة على معرفتنا -
قر ما سواه من اخلالئق مفت و ذاِتوالغىن وصف له سبحانه    ،ق  لطألنه سبحانه هو الغين الغىن امل  ،هللا تعاىل ابلعبادة    إفراد  أواًل:
 عاىل؟مع هللا تمعبوداً  فكيف يتخذ منهم ،وَجيع اخللق مربوبون ِملوكون   ،لك كله له فاألمر كله له وامل  ،إليه 

وال    ،ال قوة إال ابهلل تعاىل  ل و و ح وال    ألن الفقر صفة ذاتية مالزمة للعبد ِف َجيع أحيانه   ،  وجل   عز ر التام إىل هللااثنياً: االفتقا
 وكل أحد ُمتاج إليه.  ،ذو الغىن املطلق الذي ال حيتاج إىل أحد   ألنه سبحانه الغين ،طرفة عني يستغين عن ربه سبحانه 

ذا وه (بالقل ولكن الغىن غىن ،احلديث )ليس الغىن عن كثرة العرضكما ِف ملؤمن الغىن القلِب  أن هذا االسم يثمر ِف قلب ااً: اثلث
وعدم التذلل ْلم وعدم التعلق   ،أيدي الناس    تعفف والزهد مبا ِفوال  ،لنفس  عاىل وحده عن الناس وعزة ايثمر االستغناء ابهلل ت
 لكرمي الوهاب الذي ال تفىن خزائنه.غين احلميد ازقه ابهلل الوطلب ر  حوائجه  جيرد العبد تعلقه وقضاء  بل ،أبعطياهتم وإعانتهم 

 ه.ل غناه وكرمه ورمحتا من كماهذو  ، رحيم بم  ،ُمسن إليهم  ومع ذلك فهو  ،  عن عباده غين  أن هللارابعاً: 
 عاجالً وإما آجاًل.  أما العباد فإَنم حيسنون إىل بعضهم البعض لتعلق مصاحلهم بذلك إما

  ، ىل غينوهللا سبحانه وتعا  ،ورهوأم  هنلى شؤو الولد إَّنا حيتاج إليه والده ليساعده ويعينه ع  ألن  ،ولدنزه عن الهللا أنه مومن غىن    -
 َوَما ِف اأَلْرِض(.   َوَلداً ُسْبَحانَُه ُهَو اْلَغيِنُّ َلُه َما ِف السََّماَواتاُلوا اختَََّذ اَّللُّ بقوله )قَ  وقد أشار إىل ذلك

يدٌ  )  .   وإن كفره من كفرهودُ َمْحمُ ُد الْ ِميَوُهَو احلَْ (   محَِ
ني أن هللا سبحانه  ب  لغرض له ،   أاثب عليه أو َنى عنه وعاقب على فعله يكونعلى شيء و   ثحوملا كان من  :    قال البقاعي-

مرهباً ْلم معلماً    متعال عن أن يلحقه ضر أو نفع ، وأن ضر ذلك ونفعه خاص ابلعبد فقال تعاىل حاكياً عنه : }وقال موسى{
جبحدها أو ما يقوم ِف العظم مقامه }أنتم ومن ِف    ة ل الكفران خاص بصاحبه }إن تكفروا{ والكفر : تضييع حق النعمأن واب
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 ه . ه : }َجيعًا{ فضرره الحق بكم خاصة غري عائد على هللا شيء من ولض{ وأكد بقاألر 
يد اخلريات ِف الدنيا وِف اآلخرة ، واالشتغال جب تزااالشتغال ابلشكر يو   اعلم أن موسى عليه السالم ملا بني أن :    وقال الرازي -

فران ال تعود ه أن منافع الشكر ومضار الك، بني بعد   الدنيا واآلخرةب العذاب الشديد ، وحصول اآلفات ِفيوج  بكفران النعم
ان ، فال جرم ابلكفر فع ابلشكر أو يستضر  إال إىل صاحب الشكر وصاحب الكفران أما املعبود واملشكور فإنه متعال عن أن ينت

يًعا فَ  أَنُتْم َوَمن ِف  َوقَاَل ُموَسى ِإن َتْكُفُرواْ )  قال تعاىل   يِإنَّ هللا َلَغىِن  األرض َجَِ  .   ( دٌ  محَِ
ي يدل على أن األمر  اىل إَّنا أمر بذه الطاعات ملنافع عائدة إىل العابد ال ملنافع عائدة إىل املعبود ، والذوالغرض منه بيان أنه تع 

 انتهى .  ( .  ِإنَّ هللا َلَغىِن  ) كره هللا ِف قوله كذلك ما ذ 
 ( .   َعْنُكمْ ِإْن َتْكُفُروا فَِإنَّ اَّللََّ َغيِن   ىل )اعت ولهقك  

يٌد  وَ َفَكَفُروا َوتَ َولَّْوا َواْستَ ْغىَن اَّللَُّ  )  وقوله ُ َغيِن  محَِ  ( . اَّللَّ
ُكْم ْم َوإِْنسَ  َوآِخرَكُ ََي ِعَباِدي َلْو َأنَّ أَوََّلُكمْ )    قَالَ   هُ نَّ أَ   لَّ  رَبِِّه َعزَّ َوجَ َعنْ يَما يَ ْرِويِه  فِ     وِل اَّللَِّ  َرسُ َعْن َأِب َذٍر َعنْ َوِف َصِحيِح ُمْسِلٍم   

َسُكْم وجنكم  نْ َوآِخرَُكْم َوإِ   ُكمْ ْو أَنَّ أَوَّلَ ًئا، ََي ِعَباِدي لَ ُجٍل واحد ِمْنُكْم، َما زَاَد َذِلَك ِف ُمْلِكي َشي ْ رَ   بِ َقى قَ لْ نَُّكْم َكانُوا َعَلى أَت ْ َوجِ 
اُموا  قَ ُكمْ ولكم وآخركم وإنسكم َوِجنَّ ْو أن أَباِدي لَ ًئا، ََي عِ ْلِكي َشي ْ َص َذِلَك ِف مُ رجل واحد ِمْنُكْم، َما نَ قَ   بلجر قفأكانوا على  

  ر (أدخل البح  إذا  ط يشيئا إال كما ينقص املخ  لكيَص َذِلَك ِمْن منَ قَ ْسأَلََتُه، َما   ُكلَّ إِْنَساٍن مَ ِف َصِعيٍد َواِحٍد، َفَسأَُلوّن، فََأْعطَْيتُ 
 فسبحانه وتعاىل الغين احلميد.

 ائد :فو ال
 فضل الشكر .  -1
 أن الشكر سبب للمزيد . -2
 رهم زَيدة . كرمحة هللا بعباده حيث يعطيهم على ش -3
 أن غين عن طاعة الطائعني .  -4
 كر لنفسه .فإَّنا يش أن من شكر -5
 اً . أن من كفر ومل يشكر فلن يضر شيئ -6
 غىن هللا الكامل .  -7
 يد . احلمهللا من أمساء  -8

ُ َجاَءْْتُمْ ي َ   وٍح َوَعاٍد َوََثُوَد َوالَِّذيَن ِمْن بَ ْعِدِهْم ََّل نُ   مِ ْن قَ ْبِلُكْم قَ وْ ََلْ َيَِْتُكْم نَ َبأُ الَِّذيَن مِ أ)   دُّوا ِت فَ رَ يَِّناب َ لْ بِ ُهْم  ُرُسلُ   ْعَلُمُهْم ِإَّلَّ اَّللَّ
 ( . لَْيِه ُمرِيٍب إِ  َناَتْدُعون َ   ِمَّاِفي َشكٍّ ْرِسْلُتْم ِبِه َوِإّنَّ لَ  ِبَا أُ ْرّنَ فَ  كَ ّنَّ ا إِ ْم ِف َأفْ َواِهِهْم َوقَاُلو أَْيِديَ هُ 

 [ .  9] إبراهيم : 
---------- 

بعد أن ذكر قومه أبَيم    -عليه السالم  -وسىم  أن :    ون املعىنفيك  -لسالمعليه ا  -موسىأنه من تتمة كالم    املفسرينعض  يرى ب
 ِف خلقه ...  -سبحانه -وبسننه يهم،لعبنعمه و  ،-اىل تع -هللا

: أمََلْ ََيِْتُكْم -هعن  كما حكى القرآن  -، فقال ْلملهمبابملكذبني من ق  كريهم وختويفهم عن طريق ما حل تذ شرع ِف   بعد كل ذلك
 ... .ِلُكمْ  قَ بْ  ِمنْ ينَ ذِ الَّ  نَ بَ ُؤا
بعد أن بني للناس   -تعاىل  -فيكون املعىن: أن هللا     لالرسو   مةأل يه  ب فم من يرى أن اآلية الكرمية كالم مستأنف، واخلطانهوم
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ض،  ِف األر   وما ات  أن له ما ِف السمو   -سبحانه  -نيوب  اجهم من الظلمات إىل النور، خر إل  أنه قد أنزل كتابه على رسوله  
 لشديد، وحكى ما قاله موسى لقومه ... العذاب رين ابالكافوهدد 
ذبعد ك مشر ا  -سبحانه  -هوجلك  ل  إىل  وإىل ك  يكخلطاب  شاكلتهم  مكة  على  من كان  نَ بَ ُؤا  ل  ََيِْتُكْم  أملَْ  ِمْن فقال:  الَِّذيَن 

 ِلُكْم.... بْ ق َ 
 عىن ابن كثري .املواختار هذا ابن 

صول ود إَّنا هو ح، واملقصان موسى لقومه يذكرهم أمر القرون األوىل على لس  تعاىلخماطبة من هللاوز أن يكون  وجي:    قال الرازي
 . تداء خماطبة لقوم الرسول على التقديرين إال أن األكثرين ذهبوا إىل أنه اب ، وهذا املقصود حاصلاملتقدمني لاالعربة أبحو 

مكة ما حل بقوم نوح وعاد ومثود، كما  م َي أهل  لقد علمت  أي :    (..  .  َوَعاٍد َوََثُودَ   وحٍ  نُ قَ ْومِ   ِلُكمْ يَن ِمْن قَ بْ ِتُكْم نَ َبأُ الَّذِ َيَْ   َلَْ ) أ
وما دام األمر    -تعاىل  -يعلم أحواْلم وعددهم إال هللا  كذبني من بعدهم كقوم لوط وقوم شعيب، وكغريهم ِمن ال ما حل ابمل  معلمت

من لذي حل ابلظاملني  ن العذاب األليم الكي تنجوا معادتكم،  الكرمي الذي جاء لس   واتبعوا هذا الرسول  كذلك فاعتربوا واتعظوا
 قبلكم.

 ؟مقدر، كأنه قيل ما قصة هؤالء األقوام وما خربهمبَ يِّناِت مستأنفة ِف جواب سؤال ُهْم اِبلْ لُ وَجلة جاَءهْتُْم ُرسُ 
ان الذي  وفرهم بسبب خرب الطخبام أفقوم نوح بلغتهبلغتهم أخبارهم،    للتقرير ألَنم قد   (    .. أمََلْ ََيِْتُكْم    )   واالستفهام ِف قوله   -

م ميرون على دَير قوم صاحل ِف وه  اكنهم ِف بالدهم،م من العرب، ومسبارهم ألَنخأكان مشهورا بينهم، وقوم عاد ومثود بلغتهم  
إبراهيم وم  كق  من بعد قوم نوح وعاد ومثود،اءوا  األقوام الذين ج  لئكأو   ذين من بعدهم:راد ابلة. واملللتجار  بالد الشام  أسفارهم إىل

 ريهم. وغوقم لوط 
  (   و)  م جناانً  وكانوا أشد الناس أبداانً وأثبته(    داع)  نبأ    (    و)  األرض  وا ملء  ان كو   (  نوح)    قوم    نبأأي  (    قوم)  قال البقاعي :  

 .  القصور وكانوا أقوى الناس على حنت الصخور وبناء (  مثود )نبأ 
 واختاره ابن كثري .  ذه األمةوقيل : ابتداء خطاب من هللا ْل،   موسى لقومهمن خطاب  ذاه قيل :  -

 .  مم الثالثةعين من بعد هؤالء األي (ِهْم  دِ عْ يَن ِمْن ب َ لَّذِ َوا )
ُ ََّل يَ ْعَلُمُهْم ِإَّلَّ )   إال هللا تعاىل.  اْلمم وأحو لم ذواهتيع وال ومثود عدد األقوام الذين جاءوا بعد قوم نوح وعاد يعلم   : الي أ  ( اَّللَّ
  ، وال يعرف نسبهم إال هللا عددهم إال هللاأي ال حيصي  :  قال القرطيب-
اب  - أخبارهم  ه الستفا:  عاشور    ن قال  بلغتهم  قد  ألَنم  إنكاري  فام  نوح  قوم  فأما  األقد  ،  بني  خرب تواتر خربهم  بسبب    مم 

كنتم سو )  ضهم بعضاً با ، قال تعاىل  هم وهم ميرون عليها وُيرب بع داكنهم ِف بالعرب ومسم من الالطوفان ، وأما عاد ومثود فه
 . (  نلليل أفال تعقلو ليهم مصبحني وابوإنكم لتمرون ع )وقال  (  فعلنا بم فيظلموا أنفسهم وتبني لكم كِف مساكن الذين 

،  ذهبت أخبارهم فال يعلمهم إال هللا و هم من أمم انقرضوا  أصحاَب الرس وقوَم تُ ّبع وغريَ ل مدين و يشمل أه   ( م والذين من بعده)  
 .  ( اً بني ذلك كثري  س وقروانً أصحاب الر ومثودا و  اداً وع ) وهذا كقوله تعاىل 

ُهْم َن َوالْ  َمْديَ وَِأْصَحابِ   نُوٍح َوَعاٍد َومَثُوَد َوقَ ْوِم إِبْ رَاِهيمَ   أمََلْ ََيْهِتِْم نَ َبأُ الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم قَ ْومِ   ) قوله تعاىل    ه اآليةومثل هذ ُمْؤَتِفَكاِت أَتَ ت ْ
ُ لَِيظْ ُرُسُلُهم اِبْلبَ يِّنَ   ( .  َسُهْم َيْظِلُمونَ َكانُوا أَنفُ ِلَمُهْم َوَلِكن  اِت َفَما َكاَن اَّللَّ

وهو اخلرب   ، اخلاص  ألن النبأ ال يطلق إال على اخلرب   ، وليس كل خرب نبأفكل نبأ خرب   ،والنبأ أخص من اخلرب  ،النبأ هو اخلرب  -
 م. شأن وخطب جسي م نبأ عظيم لههالكهم وهتديد ووعيدهو  ،لذي له خطب وشأنا

ى شدة ، وعلى صرب أنبيائه، وعلطب وشأن؛ ألَنا َدلَّْت َعَلى َكَماِل ُقْدرَِة هللا أخبار ْلا خ  وإَّنا كانت هذه األنباء عن هذه القرى 
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يقع منهم   هاهم أنوسخطه ما ين  وجودين من عذاب هللافيها من التخويف للمبطشه وعدالته وإنصافه، وإهالكه للظاملني، وأن  
 َعَلْيَك ِمْن أَنَبآئَِها(.  قال )نَ ُقصُّ وَِّلني، ولذا كان ْلا شأن وخطب؛ ولذا ما وقع من األ مثل

 سالم. ليه اليع أهل األرض، إال من آمن بعبده ورسوله نوح، ع)قَ ْوِم نُوٍح( وما أصابم من الغرق العام جلم
-  َ ُ  وقد َبنيَّ م ، وطوَل مكِثه فيهاَّللَِّ م لنِبِّ  عصياَنِ من كتاِبه، ذََكَر طغياََنم ومترَدهم، وشدةَ  قصَة قوِم نوٍح َوَشَرَحَها ِف آَيٍت كثريةٍ اَّللَّ

 ُ ُ ِف آَيٍت كَوُهْم اَل يزدادوَن إال ُعتُ وًّا، فأهلكهم اَّللَّ  ثريٍة مشهورٍة.هالًكا مستأِصاًل، وهذا ذََكرَُه اَّللَّ
 (. َرقْ َناُهْم َوَجَعْلَناُهْم لِلنَّاِس آيَةً َم نُوٍح لَّمَّا َكذَّبُوا الرُُّسَل أَغْ َوقَ وْ ه )كقولِ 
 اِلُموَن(. َخِْسنَي َعاًما فََأَخَذُهُم الطُّوفَاُن َوُهْم ظَ ا ِإىَل قَ ْوِمِه فَ َلِبَث ِفيِهْم أَْلَف َسَنٍة ِإالَّ أَْرَسْلَنا نُوحً  َلَقدْ ه )وَ وكقولِ 
 لسالم. لكوا ابلريح العقيم، ملا كذبوا هودا، عليه اأه( كيف )َوَعادٍ 

 ُه َكالرَِّميِم(.ِه ِإالَّ َجَعَلتْ لرِّيَح اْلَعِقيَم. َما َتَذُر ِمْن َشْيٍء أََتْت َعَليْ َعَلْيِهُم اكما قال تعاىل )َوِف َعاٍد ِإْذ أَْرَسْلَنا 
ْم أَْعَجاُز َنَُّ اَس َكأَ زُِع النَّ ْرَصراً ِف يَ ْوِم حَنٍْس ُمْسَتِمرٍّ. تَ نْ . ِإانَّ أَْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رحياً صَ  َونُُذرِ ْيَف َكاَن َعَذاِب وقال تعاىل )َكذََّبْت َعاٌد َفكَ 

َقِعٍر(. ََنْلٍ    ُمن ْ
فَُأْهِلكُ  َعاٌد  )َوأَمَّا  َعاتَِيٍة. َسخَّرَ وقال تعاىل  ِبرِيٍح َصْرَصٍر  َعَلْيهِ وا  لََياٍل وَ مْ َها  َسْبَع  َأَيَّ   فِ مَثَانَِيَة  اْلَقْوَم  َفرَتَى  ُْم ٍم ُحُسوماً  يَها َصْرَعى َكَأَنَّ

 (. أَْعَجاُز ََنٍْل َخاِويَةٍ 
 ذهتم الصيحة ملا كذبوا صاحلاً عليه السالم، وعقروا الناقة. ( كيف أخ)َومَثُودَ 

لى ع  سول هللا  وما حوله، وقد مر ر ام إىل وادي القرى  شلعد عاد، ومساكنهم مشهورة فيما بني احلجاز وامثود ب  وكانت   -
 قراهم ومساكنهم، وهو ذاهب إىل تبوك سنة تسع.

 فأصبحوا ِف دَيرهم جامثني(. ا الصيحةلذين ظلمو قال تعاىل )وأخذ ا
 .َدارِِهْم َجامثِنَي(لرَّْجَفُة فََأْصَبُحوا ِف وقال تعاىل )فََأَخَذهْتُُم ا

 فراء والزجاج: هي الزلزلة الشديدة.هتم الرجفة( قال القوله تعاىل )فأخذ -
 ديداً. ضطراابً شواضطربت اقال الشنقيطي: الرجفة هي االضطراب الشديد، أي: رجفت بم األرض  -

 األرض من حتتهم فأهلكهم هللا بما َجيعاً. وال منافاة: فالظاهر أن امللك ملا صاح بم اضطربت 
 صاحلاً ومن معه:  وجنى هللا 

َنا َصاحلًِ ل قا نَّا(. تعاىل )فَ َلمَّا َجاء أَْمُراَن جَنَّي ْ  ا َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه ِبَرمْحٍَة مِّ
كل رسول منهم ألمته طريق احلق وهداهم   ، فبني   اهراتات واملعجزات الباضحابلدالالت الو   ينيع  (ِبْلبَ يَِّناِت    مْ ُرُسُلهُ   َجاَءْْتُمْ )  

 .  ر النو مات إىلرجهم من الظلخيإليه ل
 على أقوال : اختلف ِف معناها  ( مْ هِ فَ َردُّوا أَْيِديَ ُهْم ِف َأفْ َواهِ ) 

 اههم ( عائد على الذين جاءهتم الرسل .) أفو ديهم ( و  القول األول : أن الضمري ِف ) أي 
 .  والشوكاّن ، وابن عاشورربي ، وأِب حيان ، والنحاس ، والواحدي ، وهو قول الط

 ن جاءهتم الرسل. والظاهر أّن األيدي هي اجلوارح ، وأّن الضمري ِف أيديهم وِف أفواههم عائد على الذيقال أبو حيان :  -
 ك : لذُث اختلفوا ِف سبب 

  ِما جاءت به الرسل . غيظاً إما 
 أو تعجباً . 
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 ا جاءت به الرسل .ورداً واستبشاعاً مليباً أو تكذ
 ء . استهزاحكاً و وإما ض

ا غيظاً ِما جاء به الرسل ؛  أَفْ َواِهِهْم { أي جعل أولئك القوم أيدي أنفسهم ِف أفواههم لَيعضُّوهِديَ ُهْم ِففردوا أَيْ )    لقرطيبقال ا-
َلْيُكُم اأَلاَنِمَل زيد ، وقرأ : } َعضُّوا عَ   قاله ابن مسعود ، ومثله قاله عبد الرمحن بن، وشتم أصنامهم ؛  أحالمهم    يه َتسفيه إذ كان ف

 ( . ْيظ  اْلغَ ِمنَ 
 وقال ابن عباس : ملا مسعوا كتاب هللا عجبوا ورجعوا أبيديهم إىل أفواههم.  

؛ ا لقوله، وردًّ ، تكذيباً لهأفواههم : َأِن اسكت  اروا أبصابعهم إىلإليكم أش   رسول هللاصاحل : كانوا إذا قال ْلم نبيهم أان  وقال أبو  
 ملعىن.ثالثة متقاربة اوهذه األقوال ال

 .  والقول األول أصحهاوالضمريان للكفار ؛ 
 : ِة َماُء ِف َمْعىَن َهِذِه اآْليَِة اْلَكرميَ اْختَ َلَف اْلُعلَ  الشنقيطي :قال 

بَ ْعضُ   اْلُعَلمَ فَ َقاَل  َها غَ وا َعلَ أَفْ َواِهِهْم ; لِيَ َعضُّ   نْ ُفِسِهْم ِف وا أَْيِدَي أَ لُ اْلُكفَّاَر َجعَ   نَّ أُولَِئكَ أَ   َمْعَناَها :    اءِ   َجاَءْت ِبِه  ًقا ِلَما  ْيظًا َوَحن َ ي ْ
 . اِمِهْم ِهْم ، َوَشْتُم َأْصنَ ِه َتْسِفيُه َأْحاَلمِ  ; ِإْذ َكاَن ِفيُسلُ رُّ ال
َوِإَذا   )   اىَل ِه تَ عَ ِبَقْولِ َدلَّ لَُه   ، َواْستَ  َجرِيرٍ ُه اْبنُ ْبِن َأْسَلَم ، َواْخَتارَ مْحَِن ْبُن زَْيِد  ْبُد الرَّ عَ  َمْسُعوٍد ، وَ  اَّللَِّ ْبنُ ْبدُ َذا اْلَقْوِل عَ قَاَل بَِ   َوِمَّنْ  

 ( . ِظ اَنِمَل ِمَن اْلَغيْ ضُّوا َعَلْيُكُم اأْلَ َخَلْوا عَ 
ُعوا  ْم لَ َنَُّ : أَ  وقال بعضهم  ِهْم ِمَن اْلَعَجِب . ْيِديِهْم ِإىَل أَفْ َواهِ أبَِ ا ِجُبوا َوَرَجُعو َب اَّللَِّ عَ َتاكِ مَّا مسَِ

 .   اْبِن َعبَّاسٍ َعِن َوى يُ رْ وَ  
: ُْم َكانُ   وقيل  َلُه َورَ ِن اْسُكْت تَ  أَ ىَل أَفْ َواِهِهمْ ِبِعِهْم إِ  ، َأَشاُروا أبََِصاِبي ُُّهْم : َأاَن َرُسوُل اَّللَِّ إِلَْيُكمْ ا قَاَل َْلُْم نَ ِإذَ وا  َأَنَّ دًّا لَِقْولِِه . ْكِذيًبا 

 . َهَذا َعْن َأِب َصاِلٍح  ْرَوى َوي ُ 
ُْم رَ َأنَّ َمْعىَن اآْل  : وقيل  ا اْلَقْوِل فَ  ، َوَعَلى َهذَ ِر  اّن لِْلُكفَّاُسِل َوالثَّ رُي اأْلَوَُّل لِلرُّ وََكذَّبُوُهْم أِبَفْ َواِهِهْم ، فَالضَّمِ  رُُّسِل قَ ْوَْلُمْ ال َلىدُّوا عَ يَِة أَنَّ

 .  ، َوُُمَمَِّد ْبِن َكْعبٍ قَ َتاَدَة ِهٍد ، وَ ْن جُمَاْرَوى َهَذا اْلَقْوُل عَ ِف« مبَْعىَن اْلَباِء . َوي ُ »
َلِفي َشكٍّ ِمَّا    ا أُْرِسْلُتْم ِبِه َوِإانَّ انَّ َكَفْراَن مبَِ َوقَاُلوا إِ   )  قَ ْولُُه تَ َعاىَل    ، َوُهوَ  بَِتَماِم اْلَكاَلمِ َويُ َؤيُِّد َهَذا اْلَقْوَل تَ ْفِسرُي َذِلكَ  اْبُن َكِثرٍي :  الَ قَ 

 . ( ُمرِيٍب  إِلَْيهِ ونَ َنا َتْدعُ 
رََة َما بَ ْعَدُه  يَ ْقَتِضي ُمَغاي َ َف اِبْلَواوِ َعطْ  ; أِلَنَّ الْ ىَل  تَ َعاَكِثرٍي َرمِحَُه اَّللَُّ   ُر ِعْنِدي ِخاَلُف َما اْسَتْظَهرَُه اْبنُ  َعْنُه : الظَّاهِ اَّللَُّ قَاَل ُمَقيُِّدُه َعَفا  

 َعاىَل . ُم ِعْنَد اَّللَِّ ت َ ِح اِبلتَّْكِذيِب اِبأْلَفْ َواِه ، َواْلِعلْ َغرْيُ التَّْصرِي ةَ يَ فَ َردُّوا أَْيِديَ ُهْم اآْل   َقْولِِه :رَاَد بِ نَّ اْلمُ َلُه ، فَ َيُدلُّ َعَلى أَ ِلَما قَ ب ْ 
 .  ُسِل َردًّا لَِقْوِْلِمْ ِديَ ُهْم ِف أَفْ َواِه الرُّ اَر َجَعُلوا أَيْ َأنَّ اْلُكفَّ  : اْلَمْعىَن  ِقيلَ وَ  

 اء البيان ( . ) أضو    . َقاِتلٍ يُ ْرَوى َهَذا َعْن مُ ُيْسِكُتوُهْم َويَ ْقطَُعوا َكاَلَمُهْم ، وَ َواِه الرُُّسِل لِ أَف ْ ى ُسِل َعلَ اُر أَْيِدَي الرُّ َجَعَل اْلُكفَّ   :َوِقيلَ 
عا  - ابن  ،  عضها بُعٌد  عة وِف ب" إىل سبة وجوه أَناَها ِف "الكشافحيتمل عد  (أيديهم ِف أفواههم    فردوا  )معىن  :    شورقال 

الرسل كراهية أن تظهر يديهم على أفواههم إخفاء لشدة الضحك من كالم  عىن : أَنم وضعوا أاملون  ها ابالستخالص أن يكوأوال
 هم.هدواخل أفوا

 رسل.لة االستهزاء ابلك متثيل حلالوذ
 ". "الراغب ِف األفواه كما أشار إليه  تعمل ِف معىن تكرير جعل األيدي والرّد : مس

 ) التحرير والتنوير ( .   ة َرّد.وضعها فتلك اإلعاد دواأعازالوها ُث على األفواه ُث أأي وضعوا أيديهم 
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 جئتم به من املعجزات والبينات.لهم إان كفران مبا ذبون لرساملك : قالي أ (ِه  ْم بِ تُ ا ُأْرِسلْ ِإّنَّ َكَفْرَّن ِبَِ َوقَاُلوا  )
 وننا إليه من اإلميان بوحدانية هللا، وإبخالص ِف الريبة ِما تدع  وقع م وإان لفي شك كبري(  يٍب  ُمرِ   ْيهِ ا ِإلَ ْدُعونَ نَ ا تَ َوِإّنَّ َلِفي َشكٍّ ِمَّ )  

 العبادة له . 
 : الفوائد

 ظ مبا حصل لألمم املاضية املكذبة.واالتعاالعربة  -1
 ني.ملؤمنجاة ا، وبنيكون: بالك املكذبنيعتبار مبا حصل لألمم السابقة أن اال -2
 مم.ك كثرياً من األأن هللا أهل -3
 شدة عقوبة هللا وبطشه ابملكذبني. -4
 أن هللا ال يعجزه شيء. -5
 ك.هم الشر دعوهم إىل التوحيد وحيذر  أرسل لكل أمة رسوالً يأن هللا -6
 كثرة الرسل. -7
 صدقهم. سل جاءت ابلبينات الواضحات علىأن الر  -8
 ليه. قيام احلجة عال بعد ذب أحداً إأن هللا ال يع -9
 أن الظلم والتكذيب سبب ْلالك األمم.  -10
 نفي الظلم عن هللا لكمال عدله.  -11
اُسلُ رُ   قاَلتْ )   َأِف  السَّ َشكٌّ  َّللَِّ  ُهْم  لِي َ فاِطِر  َيْدُعوُكْم  َواْْلَْرِض  َوي ُ   رَ ْغفِ ماواِت  ُذنُوِبُكْم  ِمْن  مُ َلُكْم  َأَجٍل  ِإَل  رَُكْم  قاَؤخِّ ى  ِإنْ َسمًّ  ُلوا 

َبَشرٌ ِإَّلَّ ُتْم  ن ْ أَ  فَْأُتوّن    آبُؤّن  يَ ْعُبُد  ا كاَن  َعمَّ وّن  َتُصدُّ َأْن  تُرِيُدوَن  ُمِبّيٍ ُسلْ بِ   ِمثْ ُلنا  ق10)  طاٍن  َبَشٌر اَلْت  (  ِإَّلَّ  ََنُْن  ِإْن  ُرُسُلُهْم  ََلُْم 
عَ ُكمْ ثْ لُ مِ  ََيُنُّ  اَّللََّ  َولِكنَّ  مِ   َيشاُء  َمْن  ِعبادِ لى  َوماْن  لَناانَ ك  ِه  ِبُسلْ َيكُ ََنْتِ ْن  أَ     اْلُمْؤِمُنونَ ْم  ِل  فَ ْليَ تَ وَكَّ اَّللَِّ  َوَعَلى  اَّللَِّ  ِبِِْذِن  ِإَّلَّ   طاٍن 
 . (   (12) ونَ كِّلُ وَ ت َ ِل اْلمُ يَ تَ وَكَّ َلى اَّللَِّ فَ لْ نَّ َعلى َما آَذيْ ُتُموّن َوعَ ْصِبَ َل َعَلى اَّللَِّ َوَقْد َهداّن ُسبُ َلنا َولَنَ تَ وَكَّ َّلَّ ن َ َوما لَنا أَ  (11)

 [ .  12-10 ] إبراهيم :
------------- 

 ىل عااْلم الباطلة: أِف وجود هللا تلتعجب من أقو كار وايل اإلنقوامهم على سبأل  رسلقال الأي :  (  قاَلْت ُرُسُلُهْم َأِف اَّللَِّ َشكٌّ  )  
 ك .ب إخالص العبادة له ش وجو وِف 

وِف وجوب إخالص العبادة   -تعاىل  -ْلم الباطلة: أِف وجود هللااجب من أقو نكار والتعى سبيل اإلواملعىن: قال الرسل ألقوامهم عل
ى ، وعلمظان  مبدعهما ومبدع ما فيهما على أحكم خالقهما و   ي : أالسَّماواِت َواأْلَْرضِ   هو فاِطرِ   -سبحانه  -له شك، مع أنه 

ر لكم« بسبب هذا لدنه »ليغف  ئناكم به منان مبا جىل اإلميفضال منه وكرما »يدعوكم« إ  -سبحانه  -هوغري مثال سابق ... و 
دون أن   نتهائه أعماركم،قت معلوم عنده تنتهي اب: إىل و ي  أجل مسمى« أاإلميان »من ذنوبكم ويؤخركم« ِف هذه الدنيا »إىل

  هدايتكم. ال »رمحة بكم« وأمال ِفستئصالا اب يعاجلكم خالل حياتكم بعذ
 َئنْيِ. َشي ْ َتِملُ ا حيَْ َوَهذَ :   ابن كثري  قال -

 .   وِدِه َشك  َأِف ُوجُ  :  ِِهَادِ َأحَ 
ِضَها َشك  يَ ْعِرُض لِبَ عْ َوَلِكْن َقْد  ،  يَمةِ لسَّلِ ا  رِ رتَاَف ِبِه َضُرورِي  ِف اْلِفطَ ِإنَّ ااِلعْ فَ رَاِر بِِه،  ق ْ اإْلِ َلى  فَِإنَّ اْلِفطََر َشاِهَدٌة ِبُوُجوِدِه َوجَمُْبوَلٌة عَ  
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فَ تَ َواْضطِ  ِإىَل ْحَتاجُ رَاٌب،  الدَّلِيلِ نَّ ال    ِف  تُ رْ ظَِر  الرُُّسُل  َْلُُم  قَاَلْت  َوِْلََذا  ُوُجوِدِه،  ِإىَل  ِل  اْلُمَوصِّ إِ ُهمْ ِشدُ   طَرِيِق    فاِطِر  ْعرِفَِتِه  مَ ىَل  أبنه 
بد ظاهر عليهما، فال    خريلتسق واوِث واخللَد احْلُدُ هِ اَق، فَِإنَّ َشوَ عهما َعَلى َغرْيِ ِمثَاٍل َسبَ بتدما واخلقه  ي لذا  السَّماواِت َواأْلَْرضِ 

ُ اَل إَِلَه ِإالَّ هللا هو خالق كل ش  َوَمِليُكُه. وإْلهيء  ْلما ِمْن َصانٍِع َوُهَو اَّللَّ
ا  :  الثَّاين اْلَمْعََن  وَ  َأِف  قَ ْوِْلِْم:  َوتَ َفرُّ ْي  أَ   َشك    َّللَِّ ِف  ِإَْلِيَِّتِه  الْ َأِف  ِبُوُجوِب  لَ ِدِه  َشك  ِعَباَدِة  َوهُ ُه  جِلَِميعِ خلَْ ا  وَ ،  َواَل   اِلُق  اْلَمْوُجوَداِت، 

ا ظُنُّوَنََ َساِئِط الَّيِت يَ ُد َمَعُه َغرْيَُه ِمَن اْلوَ ْعبُ ت َ   َلِكنْ وَ   ِع،َمِم َكاَنْت ُمِقرًَّة اِبلصَّانِ َغاِلَب اأْلُ   َلُه، فَِإنَّ   يكَ رِ  شَ َيْسَتِحقُّ اْلِعَباَدَة ِإالَّ ُهَو َوْحَدُه اَل 
 اَّللَِّ زُْلَفى.  تُ َقّرُِبُْم ِمنَ  وْ أَ  ُعُهمْ تَ ن ْفَ 

ماواِت َواْْلَْرضِ )   . لى غري مثال سابق كم نظام، وعحأما فيهما على دع  ومبهما خالقهما ومبدع ي :أ (  فاِطِر السَّ
 إىل اإلميان . ماً منه تكر اىل ه وتعنحاسب ( َيْدُعوُكمْ  ) 

 ان . ذا اإلميب هبسب( ِفَر َلُكْم لِيَ غْ  )
 خرة .ِف الدار اآل( ْم كُ بِ نُو ِمْن ذُ ) 

 للتبعيض .قيل :  
 .   لبيضاوي واختاره الطربي ، وابن عطية ، وا ه أبو حيان . ورجح

 زائدة . وقيل : 
 كم ذنوبكم . أي ليغفر ل

 . ازن خلا تارهوهول قول أِب عبيدة ، واخ
ِف موضع آخر: ِإنَّ   -تعاىل   -هلك قولووجه ذائدة،  ا ز إَن  قال أبو عبيدة:قوله »من ذنوبكم«    ِف(    ومنقوله )  :    ال الشوكاينق

 زم يلحقيقته وال   يض علىمنه اجلميع، وقيل التبععض ويراد  ض، وجيوز أن يذكر البللتبعي هي   وقال سيبويه:اَّللََّ يَ ْغِفُر الذُّنُوَب َجَِيعاً 
 وب .نمن الذبدال  ملغفرةلتكون ا: ي بدل، أهي للوقيل م ، عها لغريهغفران َجي الذنوب ألمة ُممد   ن غفرانم

ى  )   رَُكْم ِإَل َأَجٍل ُمَسمًّ عماركم، دون أن نتهائه أت معلوم عنده تنتهي ابإىل وق  :ي أ  (  ىل أجل مسمىإ)  ِف هذه الدنيا  (  َويُ َؤخِّ
 ِف هدايتكم.  وأمالً  ة بكم ئصال رمحتسالاب احياتكم بعذخالل  يعاجلكم

السَّما- فاِطِر  َواأْلَرْ وَجلة  عل  ِض جيءواِت  ِف با كدليل  الشك  نفى  ألن   سبحانه   وجوده  ى  له،  العبادة  إخالص  وجوب  وِف 
 غريات من  حكيما، الستحالة صدور تلك املخلوقما خالقا قادرا  قاطعة على أن ْلع يدل داللة  وجودمها على هذا النسق البدي

 عل خمتار. فا
معبوداً، وقد جرت العادة ِف القرآن  ونأن يكستحق عن اخللق فال يما من هو عاجز ففيها أن املستحق للعبادة هو من ُيلق، أ -

 يربزكم من العدم إىل   از من العدم إىل الوجود، فمن ُتستحق به هو اخللق واإلبر جيعل سبب العبادة اليتالكرمي ِف آَيت كثرية أنه  
هو هذا ربكم الذي يستحق أن ت  جدكم بعدويو د،  الوجو  أمأن كنتم عدماً  إعبدوه وحده،  ه فهو عبد ُيلق  ىل منا الذي حيتاج 

 مربوب فقري مثلكم.
 َمُعوا َلُه(. ِو اْجتَ لَ  وَ اَبابً  َلْن َُيُْلُقوا ذُ َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ  ِمُعوا َلُه ِإنَّ الَِّذينَ ِرَب َمَثٌل فَاْستَ قال تعاىل )ََي أَي َُّها النَّاُس ضُ 

 َن(. َلُقو ُيُْ  َشْيئاً َوُهمْ ا ال َُيُْلُق وقال تعاىل )أَُيْشرُِكوَن مَ 
 َضالٍل ُمِبنٍي(. ِه َبِل الظَّاِلُموَن ِف الَِّذيَن ِمْن ُدونِ  وقال تعاىل )َهَذا َخْلُق اَّللَِّ فََأُروّن َماَذا َخَلقَ 

 خالقهم،  يعرتفون أن هللا ا من الصفات، ألن املشركني كانوا  صفة اخللق دون غريهلى   ع تعاىل قال بعض العلماء: إَّنا نص هللا  -
يقولن خلقهن العزيز خلق السموات واألرض للتهم من  )ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن هللا( وقال تعاىل )ولئن سأعاىل قال تكما  
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 ليهم.وقيل: ليذكرهم بذلك نعمته ع العليم(،
تَ ْعُبُد َما اَل َيْسَمُع َواَل أَبَ    َيَ قَاَل أِلَبِيهِ ِبّياً. ِإْذ  ِكَتاِب إِبْ رَاِهيَم إِنَُّه َكاَن ِصدِّيقاً نَّ الْ    ِف اذُْكرْ وقال تعاىل )وَ  َعنَك     يُ ْبِصُر َواَل يُ ْغيِن ِت ملَ 

 َشْيئاً(. 
  ينفعك وال يدفع عنك ضرراً. اً( أي الْيئشَ  َعنكَ  ْبِصُر َواَل يُ ْغيِن  َما اَل َيْسَمُع َواَل ي ُ له )ََي أََبِت ملَ تَ ْعُبدُ فقو 

َّا تَ ْعُبُدوَن * ِإالَّ ُم أِلَبِيِه َوق َ ْذ قَاَل إِبْ رَاِهي)َوإِ  عن إبراهيم  وكما قال تعاىل  الَِّذي َفطََرّن(. ْوِمِه إِنَّيِن بَ رَاء ِمِّ
َّا   قَ ْوِم ِإّّنِ بَ  َيَ أَفَ َلْت قَالَ   اَلمَّ  َهَذآ َأْكرَبُ ف َ رََأى الشَّْمَس اَبزَِغًة قَاَل َهَذا َرِبِّ   مَّافَ لَ )   ْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي ّّنِ َوجَّ ( إِ 78 )ُتْشرُِكونَ رِيٌء ِمِّ

َأانَْ   َواأَلْرَض َحِنيًفا َوَما  اْلُمْشرِِكنَي  َفطََر السََّماَواِت  رازق اخلالق الالذي هو    ،ا وابتدَعُهَما على غري مثال سابقلقُهمأي: خ(  ِمَن 
 الضار. ع نافال القادر

 فائدتني: يقل إال هللا لفقوله )إال الذي فطرّن( ومل 
 فيجب أن ينفرد ابلعبادة.  ،ألنه كما أنه متفرد ابخللق   ،علة إفراد هللا ابلعبادة شارة إىل األوىل: اإل

 واإلثبات. مع بني النفي جلاد اففيها تعليل للتوحي ، وألَنا مل تفطركم حىت تعبدوها   ،ألصنام ن عبادة اوالثانية: اإلشارة إىل بطال
 ته من طريقني:ِف القرآن إىل معرفوتعاىل يدعو عباده  ك يم: الرب تبار قال ابن الق -

 وهذه آَيته املسموعة. برها، فتلك آَيته املشهودة، أحدمها: النظر ِف مفعوالته، والثاّن: التفكر ِف آَيته وتد
  النَّاَس ... (. ِف اْلَبْحِر مبَا يَ ن َْفعُ رِي  تَْ ُفْلِك الَّيِت لن ََّهاِر َوالْ اأْلَْرِض َواْخِتالِف اللَّْيِل َوا وَ اتِ ِف َخْلِق السََّماوَ فالنوع األول كقوله )ِإنَّ 

 .رآناِب( وهو كثري ِف الق أِلُوِل اأْلَْلبَ لَّْيِل َوالن ََّهاِر آَلَيتٍ َواأْلَْرِض َواْخِتالِف ال وقوله )ِإنَّ ِف َخْلِق السََّماَواتِ 
ب َّ له )أَفَ َلْم يَ ْلُقْرآَن( وقو والثاّن كقوله )أَفال يَ َتَدب َُّروَن ا ب َُّروا آََيتِ وا اْلَقْوَل( وقوله )ِكَتاٌب أَنْ َزْلَناُه إِلَ رُ دَّ  ِه(. ْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ

م، ما يتهن جاءوا ْلداذيسلهم القال الظاملون لر   :ي ( أ  بُؤّن آُبدُ ا كاَن يَ عْ وّن َعمَّ َتُصدُّ   رِيُدوَن َأنْ تُ   نالُ ِإَّلَّ َبَشٌر ِمث ْ   اُلوا ِإْن أَنْ ُتمْ ق)  
بادهتا  اآلْلة اليت ورثنا عن عبادة أن تصرفوان ومتنعوان ع وان به ب، تريدون مبا جئتمواملشر ْليئة والصورة واملأكل شر مثلنا ِف اأنتم إال ب
 .  عن آابئنا

 الئكة.ملون من ا وا من البشر، وإَّنا يكونيكونأن  يصح أن الرسل ال  ذا، يرونبقوْلم هالء الظاملني كأن هؤ و 
 بة :د األمم املكذموانع اإلميان عنمن وهذا 

َنا ِإىَل َرجُ َأْن أَ  لِلنَّاِس َعَجًبا َكانَ أَ كما قال تعاىل )  ن ْ ْوَحي ْ  ( .  لنَّاسَ ُهْم َأْن أَنِذِر اٍل مِّ
 َ يَع اأْلُ َر َأنَّ ِضَع ُأخَ اىل ِف َمَوا تعوقد َبنيَّ  ُبوا ِمْن َذِلَك. َعجِ ِم مَ  َجَِ

َنا ِإىَل َرُجلٍ أَْوحَ   لِلنَّاِس َعَجًبا َأنْ اَن  َك )َأكَ ِمْن َذلِ   َنا  ِبيِّ ِب قَ ْوِم نَ جَ ِف عَ   قَالَ  وا َأْن َجاَءُهْم قَاَل )َبْل َعِجبُ اَس( وَ ْم َأْن أَْنِذِر النَّ  ِمن ْهُ ي ْ
ُهْم(.  ْنِذرٌ مُ   ِمن ْ
ُ َغيِن  ْغىَن تَ َولَّْوا َواْست َ ُروا وَ ٌر يَ ْهُدونَ َنا َفَكفَ اُلوا أََبشَ ْلبَ يَِّناِت فَ قَ ابِ ُرُسُلُهْم   مْ تِيهِ َك أِبَنَُّه َكاَنْت أتَْ َذلِ ِة )قَ بِ َمِم السَّاِن اأْلُ قَاَل عَ وَ  ُ َواَّللَّ  يٌد(.  محَِ اَّللَّ

 . ُه(عُ بِ اِحًدا نَ تَّ ِمنَّا وَ َبَشرًا فَ َقاُلوا أَ  ُذرِ ُد اِبلنُّ َبْت مَثُو َوقَاَل )َكذَّ 
 اِسُروَن(. نَُّكْم ِإًذا خلََ  إِ ا ِمثْ َلُكمْ رً ْم َبشَ َوقَاَل )َولَِئْن َأطَْعتُ 
الْ َوَصرََّح أِبَنَّ َهذَ  ِإْرسَ ا  ِمْن  لِلنَّاسِ اِل َبشَ َعَجَب  َمانٍِع  ِبَقْولِهِ ِمَن اإْلِ   ٍر  َمَنَع النَّ ميَاِن  أَ  )َوَما  يُ ْؤِمُنو اَس  ِإْذ جَ ْن  إِ   اَءُهمُ ا  قَ َأنْ   الَّ اْْلَُدى  اُلوا  

 ُ  ُسواًل(. رَ  َبَشرًاأَبَ َعَث اَّللَّ
َ اَّللَُّ دْ قَ وَ  وَن ِف َومَيْشُ الطََّعاَم،   ُلونَ كُ َوُهْم رَِجاٌل َيَْ  ِمَن اْلَبَشِر،   ُرُساًل َل لَِبيِن آَدَم ِإالَّ أَْرسَ   َأنَّ اَّللََّ َما  ريٍَة:ِف آََيٍت َكثِ   -اَل َجلَّ َوعَ   -   َبنيَّ

ِر   الذِّكْ ْم فَاْسأَُلوا أَْهلَ إِلَْيهِ  رَِجااًل نُوِحي  ِإالَّ   َسْلَنا ِمْن قَ ْبِلكَ )َوَما أَرْ   ىلتعاَكَقْولِِه  ;  ِر  اِت اْلَبشَ فَ ِمْن صِ   ُجوَن، َوحَنَْو َذِلكَ َزوَّ يَ ت َ وَ   ،اأْلَْسَواقِ 
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ُتْم اَل    تَ ْعَلُموَن(. ِإْن ُكن ْ
ُْم لََيْأكُ الَّ ِمَن اْلُمْرَسِلنَي إِ  َنا قَ ب َْلكَ : َوَما أَْرَسلْ لِهِ َرى، َوقَ وْ قُ ْهِل الْ وِحي إِلَْيِهْم ِمْن أَ  نُ ااًل رِجَ  ِلَك ِإالَّ ِمْن قَ بْ َسْلَنا  )َوَما أَرْ ْولِهِ َوق َ  لطََّعاَم ُلوَن اِإَنَّ

 ْسَواِق(. ِف اأْلَ  َومَيُْشونَ 
هم كفله ما يولداخلهم من الرعب واالتقاء    ،ه  ب  او ربته وما أنسا من مقاكاً لفرو إىل البشر مل  الرسوللو جعل هللا    لقرطِب:قال ا  -

ت  ا: لست ملكاً وإَّنا أن م لقالو ئكة إىل مثل صورهتة املالولو نقله عن صور   ، صلحة  فال تعم امل  ،مينعهم عن سؤاله  و   ، من كالمه  
  مثل حاْلم.  نؤمن بك وعادوا إىلبشر فال

 .  مْ َلْيكُ ُه عَ حُ َخارٍِق نَ ْقرتَِ :  ْي أَ  ( ْلطاٍن ُمِبّيٍ ّن ِبسُ ْأُتو فَ ) 
 .  يَّةِ ُكْم ِف اْلَبَشرِ ِمثْ لُ َصِحيٌح َأاَن َبَشٌر  :َأْي   ( ثْ ُلُكمْ  َبَشٌر مِ ُن ِإَّلَّ ْن َنَْ إِ  ُلُهمْ قاَلْت ََلُْم ُرسُ ) 

 .  ةِ وَّ ب ُ اَلِة َوالن ُّ لّرِسَ ابِ : ْي أ(   ِمْن ِعباِدهِ   لى َمْن َيشاءُ نُّ عَ َولِكنَّ اَّللََّ َيَُ  )
 .  مْ ْلتُ ا َسأَ مَ َوْفِق َعَلى (  ََنْتَِيُكْم ِبُسْلطانٍ  َأنْ  نالَ َوما كاَن ) 

 .   َذِلكَ ا ِف ُه َوِإْذنِِه لَنَ ِإَيَّ  بَ ْعَد ُسَؤالَِنا: ْي أَ ( اَّللَِّ   ِبِِْذنِ ِإَّلَّ  )
 .  مْ ِع أُُمورِهِ َجَِي ِف : َأْي  ( ِمُنوَن ِل اْلُمؤْ يَ تَ وَكَّ  فَ لْ َوَعَلى اَّللَِّ ) 

 .  ْيهِ َعلَ  كُّلِ ِمَن الت ََّو  انَ مَيْنَ عُ َوَما : َأْي  (َل َعَلى اَّللَِّ وَكَّ نَ ت َ  َّلَّ َوما لَنا أَ  )
 .  َها ْوَضِحَها َوأَبْ َينِ ِق َوأَ قْ َوِم الطُّرُ أِلَ  َداانَ َوَقْد هَ (   ُسبُ َلنا َوَقْد َهداّن) 

 .  لسَِّخيَفةِ َعاِل اف ْ أْلَ اِم السَّيِِّئ وَ َكاَل ِمَن الْ : ْي أ (  َعلى َما آَذيْ ُتُموّن ِبَنَّ لََنصْ وَ  
 غريه . ال على (  َوَعَلى اَّللَِّ ) 

 د املتوكلون .عتمفلي ( ُلوَن ِل اْلُمتَ وَكِّ كَّ تَ وَ ي َ فَ لْ  )
رِّ من أمور  ِع املضا استجالب املصاحل، ودف  ِف   -  عز وجل  -التوّكل: هو صدُق اعتماد القلب على هللا    قةوحقيقال ابن رجب :  

 ضرُّ وال ينفع سواه.طي وال مينُع وال يَ ُة األمور كّلها إليه، وحتقيق اإلميان أبنه ال يُعِكلَ و  ،اُكلِّه  لدنيا واآلخرةا
 التوكل : ائلفض
 سبب لدخول اجلنة. : أنهأوَّلً 

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذاقال تعاىل ) ِقيُموَن  ُلوَن. الَِّذيَن يُ ِإميَااًن َوَعَلى َربِِّْم يَ تَ وَكَّ   اَدهْتُمْ  زَ هُ تُ ْت َعَلْيِهْم آَيَ ِليَ ا تُ ْم َوِإذَ  َوِجَلْت قُ ُلوبُُ ذُِكَر اَّللَُّ   ِإَّنَّ
 . َكرمٌِي(   َمْغِفرٌَة َورِْزقٌ َد َربِِّْم وَ ْؤِمُنوَن َحقًّا َْلُْم َدَرَجاٌت ِعنْ  ُهُم اْلمُ ِفُقوَن. أُولَِئكَ زَقْ َناُهْم يُ نْ رَ  َوِمَّا  الصَّاَلةَ 

اِمِلنَي. الَِّذيَن َأْجُر اْلعَ يَن ِفيَها نِْعَم  َْنَاُر َخاِلدِ ِتَها اأْلَ ا َتْرِي ِمْن حتَْ َن اجْلَنَِّة ُغَرفً الصَّاحِلَاِت لَنُ بَ ّوِئَ ن َُّهْم مِ   َوَعِمُلوا  ُنواآمَ   تعاىل )َوالَِّذينَ   الوق
 كَُّلوَن(. بِِّْم يَ تَ َو َصرَبُوا َوَعَلى رَ 

نْ َيا َوَما ِعْنَد اَّللَِّ َخرْيٌ احْلََيا اعُ تَ مَ ْم ِمْن َشْيٍء فَ تِيتُ أُو  ىل )َفَما وقال تعا  (. يَ تَ وَكَُّلونَ  مْ ى َربِِّ ِذيَن آَمُنوا َوَعلَ  َوأَبْ َقى لِلَّ ِة الدُّ
 وحلديث الباب.

 .)يدخل اجلنة أقوام أفئدهتم مثل أفئدة الطري(للحديث و 
 توكلون.قوم هم املبؤالء الن املراد ووي ِف هذا احلديث: أحكى الن

 رة. دنيا واآلخسعها الشيء وضده كالا ال حتتمل أشغال الدنيا فال ي رقتها ولينها، أي: أَنِف  قيل:
 دو خاصاً تروح بطاانً. كقلوب الطري تغ  وكلأو ِف الت

 عاً. خوفاً وفز  اخلوف واْليبة هلل، فإن الطري أكثر احليوان ِف: وقيل 
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 ف أفئدة(.قلوابً وأضع اليمن أرقل أه )حلديث اآلخر ضعفها، كا رقتها و : مثلها ِفقال النووي: قيل
ء( وكأن املراد قوم َّنا ُيشى هللا من عباده العلمال هللا تعاىل )إقا  يوان خوفاً وفزعاً، كما يبة، والطري أكثر احلوقيل: ِف اخلوف واْل

 م.من السلف ِف شدة خوفهن َجاعات غلب عليهم اخلوف كما جاء ع
 وكلون. املراد متوقيل: 

 ل ُمبة هللا عز وجل. هم أهل وكت: أهل الاثنياً 
 ِلني(. بُّ اْلُمتَ وَكِّ  ِإنَّ اَّلّلَ حيُِ ى اَّللِّ َت فَ تَ وَكَّْل َعلَ قال تعاىل )فَِإَذا َعَزمْ 

 أنبياء هللا ورسله وأوليائه.  : التوكل من شيماثلثاً 
 . اَّللِّ تَ وَكَّْلُت(ِت اَّللِّ فَ َعَلى  َعَلْيُكم مََّقاِمي َوَتْذِكرِيي آِبَيَ اَن َكرُبَ كَ   نإِ ََي قَ ْوِم  َقْوِمهِ  قَاَل لِ نُوٍح ِإذْ  َعَلْيِهْم نَ َبَأ ح )َواْتلُ قال تعاىل ِف نو 

 ْسَتِقيٍم(.رَاٍط مُّ  َعَلى صِ نَّ َرِبِّ ٌذ بَِناِصَيِتَها إِ ُهَو آخِ   َرِبِّ َورَبُِّكم مَّا ِمن َدآبٍَّة ِإالَّ وَكَّْلُت َعَلى اَّللِّ ّّنِ ت َ تعاىل عن هود )إِ  الوق
 : أهل التوكل هم أهل اإلميان.اً بعرا

َا   يَ تَ وَكَُّلوَن(. َربِِّمْ  ِهْم آََيتُُه زَاَدهْتُْم ِإميَاانً َوَعَلىُبُْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَليْ َوِجَلْت قُ ُلو  ِذيَن ِإَذا ذُِكَر اَّللُّ اْلُمْؤِمُنوَن الَّ  قال تعاىل )ِإَّنَّ
 ملؤمنون. ده فليعتمد وْليثق اوَن( أي: وعلى هللا وحْلُمْؤِمنُ ا لِ فَ ْليَ تَ وَكَّ اَّللَِّ  )َوَعَلى  قال تعاىلو 

وكلما قوي توكل العبد كان إميانه أقوى، وإذا    ى انتفاء اإلميان عند انتفائه،اإلميان، فدل علِف  التوكل شرطاً  قيم: فجعل  قال ابن ال
 وال بد. انمي على ضعف اإلكان دليالً ل ضعيفاً  كان التوكان ضعف التوكل، وإذا  ضعف اإلمي

  جملبة للرزق. : التوكل على هللاخامساً 
( روح بطاانً ق توكله لرزقكم كما يرزق الطري تغدو خاصاً وت)لو أنكم تتوكلون على هللا ح  هللا  قال: قال رسول    مر  عن ع

 رواه الرتمذي. 
 .  الرزقُ  اب  بسباب اليت ُيستجل، وأنَّه من أعظم األديُث أصل ِف التوكُّلوهذا احل:  ابن رجب  قال
   ى تقو ال –االستغفار   –كل التو 

 ة.باد: التفرغ للعسادساً 
النِب  عن أِب هريرة  تفعل فقرك، وإن ال  غىن، وأسدىل يقول: َي ابن آدم! تفرغ لعبادِت أمأل صدرك  قال )إن هللا تعا  . عن 

 ي.غاًل ومل أسد فقرك( رواه الرتمذألت يدك شم
 ة. مر : املتابعة بني احلج والعسابعاً 

قال: قال  عن عبد هللا بن مس الفقر والذنو بني احلج والعمر وا  )َتبع  عود.  ينفيان  فإَنما  ب كما ينفي الكري خبث احلديد ة، 
 ذي.واه الرتموالذهب والفضة( ر 

 م. : صلة الرحاثمناً 
 .هليليصل رمحه( متفق عِف أثره فله  ينسأ)من أحب أن يبسط له ِف رزقه و  هريرة. قال: قال   عن أِب

 هللا تعاىل. بيل: اإلنفاق ِف سعاً اتس
 نَي(. لرَّازِقِ ْن َشْيٍء فَ ُهَو ُُيِْلُفُه َوُهَو َخرْيُ ال تعاىل )َوَما أَنْ َفْقُتْم مِ قا

جلزاء والثواب  اآلخرة ابوِف  دل،  نفقتم من شيء فيما أمركم به وأابحه لكم فهو ُيلفه عليكم ِف الدنيا ابلب أي مهما أقال ابن كثري:  
 يث.احلدِف  تبث كما

ْد ِف اأْلَْرِض مُ قال تعاىل )َوَمْن يُ َهاِجرْ   .اجرة ِف سبيل هللامله: ااً عاشر   َكِثرياً َوَسَعًة(.   رَاَغماً  ِف َسِبيِل اَّللَِّ جيَِ
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 املتوكلون ليس عليهم للشيطان سبيل. : اْلادي عشر
 (.ونَ بِِّْم يَ تَ وَكَّلُ رَ  ىلَ عَ ِذيَن آَمُنوا وَ َعَلى الَّ  نٌ اقال تعاىل )إِنَُّه لَْيَس َلُه ُسْلطَ 

 توكلون هللا حسبهم وكافيهم. : املالثاين عشر
 ُه(. َو َحْسبُ ل تعاىل )َوَمن يَ تَ وَكَّْل َعَلى اَّللَِّ فَ هُ قا

 توكل على هللا ي  منلكل عمل جزاء من جنسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده، فقال )و   جعل هللا   قال بعض السلف:
 عبده املتوكل عليه، وحسبه عمال، بل جعل نفسه سبحانه كاِف، كما قال ِف األ جرنؤته كذا وكذا من األقل:  ي  ملو   (،فهو حسبه

 واألرض ومن فيهن جلعل له خمرجاً، وكفاه ونصره. )بدائع الفوائد(. ه السمواتهللا حق توكله وكادت  العبد علىوواقيه، فلو توكل 
 ستعالء. واالعزة  لا لأهم هللا ه  التوكل على هلأ :عشر الثالث

 زِيٌز َحِكيٌم(. َعَلى اَّللِّ فَِإنَّ اَّلّلَ عَ ن يَ تَ وَكَّْل َومَ قال تعاىل )
به والتجأ إىل زمامه ومحاه، وحكيم ال يقصر عن تدبري  الذ جبنا  تجار به، وال يضيع منيذل من اسقال ِف اإلحياء: أي عزيز ال  

 .هأمر من توكل على تدبري 
 ميان.إن دو بل توك: ال عشر الرابع

ُتْم ُمْؤِمِنني(. تَ وَكَُّلوا إِ  ف َ تعاىل )َوَعَلى اَّللَِّ ل قا  ْن ُكن ْ
َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن إِ  وقال ُ َوِجَلْت ق ُ َذا ذُِكرَ تعاىل )ِإَّنَّ  (. نَ و لُ كَّ ْم يَ تَ َو  َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آََيتُُه زَاَدهْتُْم ِإميَااًن َوَعَلى َربِِّ ُلوُبُمْ  اَّللَّ

ا َخرَّ ِمَن َّنََّ َكأَ يه، فإنه مشرك، قال تعاىل )َوَمْن ُيْشرِْك اِبَّللَِّ فَ اً أو توكل عليه إال خاب ظنه فلوقأحٌد خم  رجا   وما   اإلسالم: قال شيخ  
 فَ َتْخطَُفُه الطَّرْيُ أَْو هَتِْوي ِبِه الرِّيُح ِف َمَكاٍن َسِحيٍق(. اِء السَّمَ 

 هللا. لى فليتوكل عس نال ا قوى ون أسره أن يكوقال: من 
 . بحانهربه سَيوي إليه إال ثدي أمه، كذلك املتوكل ال َيوي إال إىل  املتوكل كالطفل ال يعرف شيئاً  فني:ض العار ل بعوقا

 ه ألزاله. ولو توكل العبد على هللا حق توكله ِف إزالة جبل عن مكانه، وكان مأموراً إبزالت-هللا  رمحه   -وقال ابن القيم 
 على خصال أربعة:  قال:لتوكل؟ ِف اا بنيت أمرك على م  ألصم:ا امتحل قيل

 ال َيكله غريي ... فاطمأنت به نفسي.  علمت أن رزقي 
 ... فأان مشغول به.  غريي  يعملهوعلمت أن عملي ال 

 ت أن املوت َيِت بغتة ... فأان أابدره. وعلم
 ٍي منه. وعلمت أّن ال أخلو من عني هللا ... فأان مستح

  من اتكلت عليه.  إىلكلك هللا  فيعلى غري هللا ال تتكلناء علمالعض قال ب
 عمار: قلوب املتوكلني أوعية الرضا.  قال منصور بن

 واألسباب. اخللقطاع املطامع: أي ِف ل انقالتوكوقال بعضهم: عالمة 
 والتوكل َّل يناِف فعل اْلسباب. -

 تعاىل لو أراد أسقطه ْلا بدون هز منها.  أنه طًَبا َجِنيًّا( معَلْيِك رُ عَ  طْ اقِ سَ النَّْخَلِة تُ قال تعاىل )َوُهّزِي إِلَْيِك جِبِذِْع 
َبيِنَّ اَل تَ  َواِحٍد وَ ومن أوضح األدلة قول يعقوب )َوقَاَل ََي  َن اَّللَِّ ِمن ْدُخُلوا ِمن اَبٍب  أُْغيِن َعنُكم مِّ َوَما  أَبْ َواٍب مُّتَ َفرَِّقٍة  ِمْن  اْدُخُلوا 

 ِل اْلُمتَ وَكُِّلوَن(.َوَعَلْيِه فَ ْليَ تَ وَكَّ  ْلتُ  َعَلْيِه تَ وَكَّ الَّ َّلِلِّ إِ  مُ كْ ْيٍء ِإِن احلُْ شَ 
َواحِ  اَبٍب  ِمن  َتْدُخُلوا  اَل  َبيِنَّ  العني ُث  )ََي  عَ ٍد( ُمافظة عليهم من  َّلِلِّ  ِإالَّ  ْكُم  احلُْ ِإِن  َشْيٍء  ِمن  اَّللَِّ  َن  مِّ َعنُكم  أُْغيِن  )َوَما  َلْيِه  قال 
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 كُِّلوَن(. تَ َو ْليَ تَ وَكَِّل اْلمُ َلْيِه ف َ عَ وَ  تُ لْ تَ وَكَّ 
 ب واحليطة، وصرح ابن االعتماد على هللا وحده. فقد أخذ ابلسب

 كون توكلك عليه، ولذلك فسر بعضهم التوكل حبسن الظن ابهلل. ك له، يعلى حسن ظنك بربك ورجائقال ابن القيم أيضاً: ف
 يرجوه. به، وال التوكل على من ال ظنه التوكل على من ساء  ال يتصور   إذه يعلكل دعوه إىل التو التحقيق: أن حسن الظن به ي

 الفوائد :
 وده . االنكار من يشك بوجود هللا مع اآلَيت الدالة على وج -1
 رازق احمليي املميت . أنه اخلالق الوالتعجب ِمن يشك ِف استحقاق هللا للعبودية والوحدانية مع اإلنكار  -2
 .  وجود هللا ميان بوجوب اإل -3
 تعاىل .  بوحدانية هللااإلميان  وبوج -4
 ض . ِر السََّماَواِت َواأْلَرْ فَاطِ : اىل ذلك لَِقْوله تعأنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ هو فاِطُر السََّمواِت واأَلْرِض مل ُيشارِْكه أحٌد ِف  -5
الَعظيمَ  -6 السََّمواِت  َخْلَق هذه  ابتدأ  ُقْدرَته وِحْكَمِته؛ حيث  الَبديِع من غَ النِّظ  ذاه  ىعلِض  رْ ِة وهذه األَ َكماُل  َيْسِبَق  اِم  رْي أن 

َعة يُ مثاٌل حَيْتذيُه َويْقَتد ة؛ ألنَّه أَْنَشَأ شيًئا جديًدا وصاَر هذا الشَّْيُء  ْدرَ رْبَة والقُ ْشَهُد له ابخلِ ي به، ومعلوٌم أنَّ ُمْبدَِع الصَّن ْ
متَاِم   َتِظًما على  ُمن ْ اإلِ   االنتظاماجلَديُد  ف حْ وغايَِة  واُيْشهَ   ه إنَّ كاِم  له ابلكماِل  واأَلْرِض  د  السََّمواِت  فاِطَر  ففي َكْونِه  خِلرْبَة، 

 رْي مثاٍل َسَبَق.على غَ َلَقُهما َمِة؛ ألنَّه خَ ِة وعلى احِلكْ دليٌل على الُقْدرَ 
ا  -7 (  بُّ السََّماَواِت السَّْبِع َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ رَ   نْ ُقْل مَ )   الوق  ،عٌ   َسبْ   أنَّ السََّمواِت ُمتَ َعدِّدٌة، وقد بيَّنها هللا تعاىل ِف آيٍَة أخرى أَنَّ

مفْ  فذُِكَرت  اأَلْرض  اجلِ َردَ وأمَّا  ابعتباِر  تعاىل ْنسِ ًة  قَ ْوله  الُقْرآِن  من  والدليُل  أََرضنَي،  َسْبُع  وهي  َسْبَع  )  ،  َخَلَق  الَِّذي   ُ اَّللَّ
ُه   اقْ َتَطَع ِشرْبًا ِمَن اأْلَْرِض ظُْلًما َطوََّقُه هللاُ  نِ مَ  :ةالسُّنَّ ومن ( ثْ َلُهنَّ ْرِض مِ  اأْلَ مَسَاَواٍت َوِمنَ   . َرِضنيْبِع أَ  الِقَياَمِة ِمْن سَ يَ ْومَ إَيَّ
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الَِّذينَ )   لِ كَ   َوقَاَل  لَُنْخرَِجنَّ ُرُسلِ َفُروا  لَت َ ِهْم  َأْو  َأْرِضَنا  ِمْن  فََأوْ ُكْم  ِملَِّتَنا  ِف  لَن ُ بُُّ رَ ِإلَْيِهْم    َحىُعوُدنَّ  الظَّالِ كَ ْهلِ ْم  )نَّ  (  13ِمَّي 
اْْلَرْ نَّ ن َ كِ لَُنسْ وَ  مِ ُكُم  بَ ْعدِ َض  ِلمَ ْن  َذِلَك  )ِهْم  َوِعيِد  َوَخاَف  َمَقاِمي  َخاَف  َواْست َ 14ْن  َوخَ ْفتَ (  َعنِ اَب كُ ُحوا  َجبَّاٍر  )لُّ  ِمْن  15يٍد   )

َجَهنَّ  َصدِ َورَائِِه  َماٍء  ِمْن  َوُيْسَقى  يَ َتجَ 16)  يدٍ ُم  ُيِسيُغُه  ادُ َيكَ   َوََّل   ُعهُ رَّ (  َمَكا  نْ مِ   تُ اْلَموْ َوَيَْتِيِه    وَ ُكلِّ  ُهوَ ٍن  َوِمنْ   َما  َورَائِِه    ِبَيٍِّت 
 ( .  ( 17َعَذاٌب َغِليٌظ ) 

 [ .  17 -13: ] إبراهيم 
-------------- 

ا)   ِلُرُسِلِهمْ َوقَاَل  َأرْ لَِّذيَن َكَفُروا  ِمْن  لَُنْخرَِجنَُّكْم  لَتَ عُ ِضنَ   َأْو  مِ   وُدنَّ ا  ِمَن    رَُة ُرُسَلُهمْ اْلَكافِ   َممُ ِه اأْلُ َدْت بِ عَّ وَ  َعمَّا ت َ تَ َعاىَل   ُُيْربُ (  ا ِتنَ لَّ ِف 
ْخرَاِج َمْن أَْرِضِهْم َوالن َّ   .  رِِهمْ َأْظهُ  َبنْيِ ِمنْ ْفِي اإْلِ

وقال  ي  أ الكفر:  ِف  عتوا  سبي  -الذين  التهديدعلى  جاء  -ل  الذين  ْلدلرسلهم،  اأ  -كملنخرجن  ايتهم، وهللاوا  من   -للرسيها 
 .لتناوما نِف دين ، أو لتعودنأرضنا

 يري . للتختنا .  ) أو ( هنا ا إخراجكم وإما عودكم إىل ملممرين ال ُمالة، إأحد األ نيكونواملعىن: ل
 ي .دوا ِف ملتنا ( واختاره الطرب ) إال ( واملعىن ) إال أن تعو ) أو ( هنا مبعىن   ل : إنوقي
َ ت َ :    قال الشنقيطي - ْخرَاِج ِمْن أَْرِضِهْم ، َوالن َّْفِي ِمْن َبنْيِ ُكفَّاَر تَ وَ نَّ الْ أَ   ةِ ْلَكرميَ آْليَِة اَهِذِه ا  َعاىَل ِف َبنيَّ  َأْظُهرِِهْم ِإْن مَلْ عَُّدوا الرُُّسَل اِبإْلِ
 ، َذِلَك ُمَفصَّاًل  َعَلى بَ ْعضِ  َخَر أَْيًضا ْحِي ، َوَقْد َنصَّ ِف آََيٍت أُ ُكوا َما َجاُءوا ِبِه ِمَن اْلوَ َيرْتُ 

 ( . يَِتنا قَ رْ ْن َعَك مِ وا مَ لَِّذيَن آَمنُ لَُنْخرَِجنََّك ََي ُشَعْيُب َوا )   آَمَن به ٍب لَُه َوِلَمنْ َعيْ شُ  مُ قَاَل قَ وْ َكَما 
 ( . قَ ْريَِتُكْم ْن ٍط مِ و  لُ َأْخرُِجوا آلَ )   وكما قال قَ ْوُم ُلوطٍ  

 .  (  قَِلياًل الَّ َن ِخالَفَك إِ ِض لُِيْخرُِجوَك ِمْنها َوِإذاً اَل يَ ْلبَ ثُو َنَك ِمَن اأْلَرْ و زُّ فِ تَ وا لََيسْ ْن كادُ إِ وَ )   شٍ رِِكي قُ رَيْ رًا َعْن ُمشْ َوقَاَل تَ َعاىَل ِإْخَبا
 ( . ِكرِيَن ما الْ   َخرْيُ  َواَّللَُّ ُر اَّللَُّ وَن َومَيْكُ َك َومَيُْكرُ ْقتُ ُلوَك أَْو ُُيْرُِجو ْثِبُتوَك أَْو ي َ لِي ُ وا رُ َكفَ َوِإْذ مَيُْكُر ِبَك الَِّذيَن  )   َوقَاَل تَ َعاىَل 

رَ وَكَ   َأْظَهَر  أَنَُّه  تَ َعاىَل  ُصْنِعِه  ِمْن  َونَ اَن  َوَجعَ َصرَهُ ُسوَلُه  َوأَ لَ   لَ ،  أَْنَصارًا  َمكََّة  ِمْن  ُخُروِجِه  ِبَسَبِب  يقاتلون ِفَوجُ اًن  اْعوَ ُه  سبيل هللا   ْنًدا 
 َسائِرِ  هم ومننوف أعدائه منَأْخَرَجْتُه، َوَمكََّن لَُه ِفيَها، وأرغم أ   َمكََّة الَّيِت لَهُ   حَ تَ َحىتَّ ف َ   َشْيءٍ   ٍء ِإىَل  ِمْن َشيْ يرقيه تَ َعاىَل   تعاىل، ومل يزل

ِر رِِبَا ِف أَْيسَ َغامَ وَ   اأْلَْرضِ   ارِقِ شَ  ِف مَ اأْلَْدََينِ   َعَلى َسائِرِ َمُة اَّللَِّ َوِديُنُه  لِ ا، َوَظَهَرْت كَ اجً فْ وَ أَ   ِل اأْلَْرِض َحىتَّ َدَخَل النَّاُس ِف ِديِن اَّللَِّ هْ أَ 
 َزَماٍن. 

 ن مة والفسقة يكونو ين والظلكثري   ونقليلني. وأهل الباطل يكوناحلق ِف كل زمان يكونون    أهلأن  :  فيه    والسبب   قال الرازي :   -
 . ة  لسفاهعاضدين، فلهذه األسباب قدروا على هذه انني متمتعاو 

بقولهوالتعبري  - لَ أَ   -سبحانه  -  يفيلَّ مِ   تَ ُعوُدنَّ ِف ْو  بِتنا  فظاهر د  تركوها،  الكافرين ُث  ملة  الرسل كانوا على  أن  اه  معنالإن  ه: عود 
 ، فضال عن الشرك. عن ارتكاب الكبائر -ةبو لنحىت قبل ا -يء بعد مفارقته. وهذا ُمال، فإن األنبياء معصومونشلالرجوع إىل ا
 ت منها: جاابعن ذلك إبوقد أجيب 

ل على دين ان ابلرساإلميكانوا قبل    املقصود به أتباعهم املؤمنون، الذين   أنإال  مع الرسل،  هرظالاب وإن كان ِف  خلطاأن امنها :  
، إال أن  ها وإما أن خترجوا من دَيرانفإما أن تعودوا إلي،  هامو ا ُث تركت، فكأَنم يقولون ْلؤالء األتباع: لقد كنتم على ملتنمهأقوام
 ليب.تغال ب الرسل من ابب إىل س الكفر وجهوا اخلطارءو 

وال يستدعى الرجوع إىل حالة سابقة،    ، ، فيعمل عمل كان عىن صارمب  ( دعا)ما يرد    اً عود هنا مبعىن الصريورة، إذ كثري لأن ا:    ومنها
 نا. أو لتصرين كفارا مثلنكم من أرضنا تأنفة، فيكون املعىن: لنخرجة إىل حال جديدة مسبقسال  قال من حابل يستدعى االنت
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  ة ثسكوهتم قبل البعملتهم، ل  على  لى تومههم وظنهم، أن الرسل كانت قبل دعوى النبوةار عر جل من الكفاقو لاا  أن هذ:    ومنها
 قالوه. ا  يمف  هم كاذبونعن اإلنكار عليهم، فلهذا التوهم قالوا ما قالوا، و 

: لتعودن ِف   عىنامل  فر ، فإَّنا لكا  لة كانوا قط ِف مما    لة قد كانت ، والرسلَّنا هي إىل حاو" العودة " أبداً إ  عطية :وقال ابن    -
 ) احملرر ( .        ن ِف ملتهم. لكفار كو اعند سكوتكم عنا وكونكم أغفااًل ، وذلك 

األمرين إما يكونن أحد  ليعين( ا أو لتعودن ِف ملتنا م لنخرجنكم من أرضنلهرسل ذين كفرواوقال ال )قوله تعاىل  :  قال اخلازنو  -
 ِف ملتنا. دكم عو  أرضنا وإما و  اندا الرسل من بالهأي جكمإخرا

ورة ود فيها قلت : معاذ هللا ولكن العود هنا مبعىن الصري عيأول األمر حىت    ملتهم ِف   على  هذا يوهم بظاهره أَنم كانوا  فإن قلت :
، فلما    همِمأ   يظهروا خالفلة ملة والسالم قبل الرساء عليهم الصاله وجه آخر ، وهو أن األنبيا كالم العرب ، وفيِف  ريكثوهو  

م كانوا على ملتهم ُث خالفوهم وإَجاع األمة  َنألتنا ظناً منهم  ودن ِف مع: لتيهم أظهروا خمالفتهم ودعوا إىل هللا فقالوا ْلم  ا إلسلو أر 
 ( .  ) التفسري    . ى التوحيد ال يعرفون غريهعل نشأواألمر إَّنا ا ولأ الرسل من على أن

ورّد   فسرين ،ملعض امبعىن حىت ، أو يعين : إال أن تعودوا كما قاله ب {  ودنّ  } أو لتعِف   "و"أوقد قيل : إن     :وقال الشوكاين  -
 سورة األعراف. ّدم تفسري اآلية ِفتقد وقألمرين ، ة إىل ذلك ، بل " أو " على اببا للتخيري بني أحد ا جاأبنه ال ح

 ة وبعدها. لنبو ل اة الكفر قبمل ىعل عن أن يكونوا ياء لصريورة لعصمة األنبا د هنا مبعىنقيل : والعو 
ُْم  يْ فأوحى إِلَ   )عهم  على أتبا  فغلبوقيل : إن اخلطاب للرسل وملن آمن بم   ال أي ق  (الظاملني  لَنُ ْهِلَكنَّ    )أي : إىل الرسل    (ِهْم َربُّ

 .  فتح القدير ( )                   ظاملني.ْلم : لنهلكن ال
 ( . ِتنا لَّ ُعوُدنَّ ِف مِ ْو لَت َ أَ نا َعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمْن قَ ْريَتِ  شُ  َي ْخرَِجنَّكَ نُ لَ  )له   قوم شعيب   قول وشبيه بذه اآلية

َربُُّ )   ِإلَْيِهْم  لَنُ هْ فََأْوَحى  ا ْم  ب َ َولَُنْسِكن َ   ِمّيَ الِ لظَّ ِلَكنَّ  ِمْن  اْْلَْرَض  م  ْلد  لرسله، ووع  -تعاىل  -ة عظيمة من هللاار بش(  ْعِدِهْم  نَُّكُم 
 م..دائهأع ابلنصر على

هددوكم   شروا أيها الرسل لَنُ ْهِلَكنَّ الظَّاِلِمنَي الذينبأ  : -ما قالوا  -ون م الكافر ال ْلبعد أن ق  -إىل الرسل  -تعاىل  -: فأوحى هللاي أ
هالكهم إ  بعدمن    :ي أ  ؛مْ هِ دِ عْ أرضهم ِمْن ب َ   ي : أاأْلَْرضَ   -يها الرسلأ  -نَ نَُّكمُ لعودة إىل ملتهم، َولَُنْسكِ ج من الدَير، أو ابرا خإلاب

 واستئصال شأفتهم. 
ُْم َْلُُم اْلَمْنُصورُ دِ ِعباِلَمتُنا لِ بَ َقْت كَ ْد سَ َوَلقَ تعاىل )  ما قَالَ ك  ( . لُِبوَن َدان َْلُُم اْلغا ُجنْ نَّ وَن َوإِ اَن اْلُمْرَسِلنَي ِإَنَّ
َ نَّ إِ ي اَن َوُرُسلِ ََبَّ أَ  أَلَْغلِ َب اَّللَُّ َكتَ   ) َعاىَل َوقَاَل ت َ    ( . ي  َعزِيٌز َقوِ  اَّللَّ
 ( . أن األرض يرثها عبادي الصاحلون   الذِّْكردِ بَ عْ بُوِر ِمْن لزَّ ِف ا ْبناَوَلَقْد َكت َ  )  َوقَاَل تَ َعاىَل  

 ( .  نيَ ْلُمتَّقِ ُة لِ ِه َواْلعاِقبَ دِ ِمْن ِعباُء شاورِثُها َمْن يَ  يُ ْرَض َّلِلَِّ نَّ اأْلَ وا إِ اْصربُِ اِبَّللَِّ وَ  يُنواْسَتعِ ا  هِ قاَل ُموسى لَِقْومِ  وقال تعاىل )  
لى َبيِن ْسىن عَ  احلُْ رَبِّكَ ْت َكِلَمُت  مَتَّ يها وَ فِ ا  َمشارَِق اأْلَْرِض َوَمغارَِبَا الَّيِت ابرَْكن  ا ُيْسَتْضَعُفونَ َن كانُو يذِ  الَّ َوأَْورَثْ َنا اْلَقْومَ   )  َوقَاَل تَ َعاىَل  

 ( .  ْوُمُه َوما كانُوا يَ ْعرُِشونَ ق َ وَ  ْرَعْونُ ُع فِ ا كاَن َيْصنَ مَ  َدمَّْرانوَ  وايَل مبا َصربَُ رائِ ِإسْ 
ع  - ابن  األرض:  اشورقال  وخت وإسكان  منها  التمكني  إَيهم:  ودَيرهمأر   كموأورث)  كقوله  ،ويلها  ِف او (  ضهم  خلطاب 
وأن  ي أن يكون له السلطان عليها  يكفبل  عدوه  لرسول أبرض  اكن  ن يس يقتضي أبم ، فال  امنو ل والذين آ{ للرسلنسكننكم}
 فتحها.  وأسكنها الذين آمنوا بعد  لرسوله مكة وأرض احلجاز منون ، كما مكن هللا ا املؤ كنهيس

 لظاملني . ك االلرسل وإهلنصر لأي : ذلك ا(   َذِلكَ ) 
 ّي . دني يخاف مقامه بن مل(  اَف َمَقاِمي ْن خَ ِلمَ  )
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 .  ي دعيِب وو خاف عذاو  ( يِد َوعِ  َخافَ وَ  )
 ( .  ى ِحيَم ِهَي اْلَمْأو دُّنْيا فَِإنَّ اجلَْ آثَ َر احْلَياَة الغى وَ  طَ ا َمنْ فََأمَّ )   َكَما قَاَل تَ َعاىَل 

 ( .  انِ تِه َجنَّ  رَبِّ ْن خاَف َمقامَ َوِلمَ ) َوقَاَل 
 وف : اخل فضائل-

 مات اإلميان. أواًل: أنه من عال
 ُتْم ُمْؤِمِننَي(. ن ْ كُ   ِن ِإنْ وُهْم َوَخاُفو افُ قال تعاىل )َفال ختََ 

 أنبياءه ابخلوف منه. اثنياً: مدح هللا 
ُْم كَ   ِعنَي(. وََكانُوا لََنا َخاشِ رْيَاِت َويَْدُعونَ َنا َرَغباً َوَرَهباً انُوا ُيَسارُِعوَن ِف اخلَْ كما قال تعاىل )ِإَنَّ

 وم القيامة. رش يل اإلنسان ِف ظل الععف من هللا جياثلثاً: اخلو 
السبعة )ور     نِبال  ذكر ففانصب وَجال فقال إّن أخاف هللاجل طلبته امرأة ذات مِف حديث  ضت  ، ورجل ذكر هللا خالياً 

 العني يوم القيامة. إىل أن النار ال متس عيناه( فاخلشية املوجبة لدمع العني تؤدي 
 سوء ة من كلبب للنجارابعاً: اخلوف س

 . لسر والعالنية( ا ِف تعاىل )ثالث منجيات: وذكر منها: خشية هللا   قال
 ئكته بشدة خوفهم منه. خامساً: أثىن هللا على مال

 (. كما قال تعاىل )َوُهْم ِمْن َخْشَيِتِه ُمْشِفُقونَ 
 الرجال العظماء.سادساً: من صفات 

 ُر(. يِه اْلُقُلوُب َواأْلَْبَصاوَن يَ ْوماً تَ تَ َقلَُّب فِ َكاِة َُيَافُ الزَّ ِء إِيَتااِم الصَّالِة وَ ٌع َعْن ذِْكِر اَّللَِّ َوِإقَ  بَ يْ ٌة َوال ارَ ال تُ ْلِهيِهْم ِتَ  قال تعاىل )رَِجالٌ 
 القبول.سابعاً: من صفات األبرار خوفهم من عدم 

ُمْ  أَ قُ ُلوُبُْم َوِجَلةٌ ْؤتُوَن َما آتَ ْوا وَ الَِّذيَن ي ُ قال تعاىل )وَ   هم. أن ال يتقبل منون افلون وُين يعطون ويعم َربِِّْم رَاِجُعوَن( أي: والذي ِإىَل َنَّ
 ني اجلنة. اثمناً: وعد هللا اخلائف

 كما قال تعاىل )َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم رَبِِّه َجن ََّتاِن(. 
 وأصحابه.   نبينا ُممد َتسعاً: أنه من صفات 

 لم. واه مسه( ر هلل وأتقاكم لخشاكم )إّن أ  قال 
رياً، فغطى و تعلمون ما أعلم لضحكتم قلياًل ولبكيتم كث: لقالها قط  خطبة ما مسعت مثل  وعن أنس قال )خطبنا رسول هللا  

 فق عليه. أصحاب رسول هللا وجوههم وْلم خنني( مت
 باب النجاة من النار. عاشراً: من أس

 رتمذي. ن خشية هللا( رواه البكت م ، وعنيهللاس ِف سبيل  ابتت حتر  لنار: عني)عينان ال متسهما ا  قال 
 إن سلعة هللا اجلنة(.  بلغ املنزل، أال إن سلعة هللا غالية، أال أدجلمن أدجل و )من خاف  وقد قال 

 احلادي عشر: اخلوف سبب للبعد عن املعاصي.
 (.نيُ بِ مُ  الْ ْوزُ يَ ْوَمِئٍذ فَ َقْد َرمِحَُه َوَذِلَك اْلفَ  َعْنهُ َرْف ُيصْ  ْوٍم َعِظيٍم. َمنْ ِإْن َعَصْيُت َرِبِّ َعَذاَب ي َ اُف ىل )ُقْل ِإّّنِ َأخَ قال تعا

 أحرق موضع الشهوات منه. قال بعض السلف: إذا سكن اخلوف ِف القلب 
 الثاّن عشر: سبب ِف إخالص العمل هلل.
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َا نُْطِعُمكُ قال تعاىل    (. راً رِيْمطَ ََنَاُف ِمْن رَبَِّنا يَ ْوماً َعُبوساً قَ   ِإانَّ وراً. ُشكُ ُكْم َجزَاًء َوال َوْجِه اَّللَِّ ال نُرِيُد ِمنْ ْم لِ )ِإَّنَّ
 الثالث عشر: سبب لعلو اْلمة ِف العبادة.

ُْم خَ تعاىلقال   يُ ْنِفُقوَن(. ا َرَزقْ َناُهْم ْوفاً َوَطَمعاً َوِمَّ  )تَ َتَجاََف ُجُنوُبُْم َعِن اْلَمَضاِجِع يَْدُعوَن َربَّ
 ْلداية. على طريق ا سائراً العبد عل الرابع عشر: اخلوف جي

 عن الطريق.  ضلواوف ما مل يزل عنهم اخلوف فإذا زال عنهم اخليق لطر على ا قال ذو النون املصري: الناس
 اخلامس عشر: اخلوف يضفي املهابة على صاحبه. 

 ء.كل شي  ف من خاومن مل ُيف هللا   منه كل شيء،من خاف هللا أخاف هللا عبدالعزيز رمحه هللا: قال عمر بن 
 در خوفك من هللا يهابك اخللق. ى قوعلخللق، وقال حيىي بن معاذ الرازي: على قدر حبك هلل حيبك ا

 ف من أسباب قبول الدعاء:اخلو شر: السادس ع
 . قريب من احملسنني( قال تعاىل )وادعوه خوفاً وطمعاً إن رمحت هللا 

 . فاع بكالم هللا تعاىل السابع عشر: اخلوف من أسباب االنت
 ذكر ابلقرآن من ُياف وعيد(.ىل )فل تعااق

 من أقوال السلف:  -
 اّن: ما فارق اخلوف قلباً إال خرب.ن الدار يماسل ل أبواق

 وقال حامت األصم: لكل شيء زينة، وزينة العبادة اخلوف من هللا. 
 يء.كل ش من  هللا أخافه هللاء، ومن مل ُيف  أخاف هللا منه كل شي بن قيس: من خاف هللا وقال عامر

املوت    نيوح قال وحيك؟  ما هذا احلزن؟  السليمي:  بييتوالي،  ِف عنقسئل عطاء  القيامة موقفي، وعلى جسر جهنقرب  م ، وِف 
 طريقي، ال أدري ما يصنع ِب؟ 

 ل خري.وقال الفضيل: من خاف هللا دله اخلوف على ك
 ما. إال ْل  ختلقمل ارالعزيز كأن الن ن عبدأخوف من احلسن وعمر ب حوشب: ما رأيت وقال يزيد بن 

 ن احلكمة والعربة ما رأيته قط. له اباب مت  أير إال   وقال السبكي رمحه هللا: ما خفت هللا يوما، 
 الفضول. ، وذكر املوت يزهد ِفم: احلزن مينع الطعام، واخلوف مينع الذنوب، والرجاء يقوي على الطاعةحكي وقال

 مطيتا املؤمن.وقال احلسن: الرجا واخلوف 
 .وا )احلمد هلل الذي أذهب عنا احلزن(اجلنة قالل أه ر ألن ي: ينبغي ملن مل حيزن أن ُياف أن يكون من أهل الناتيمهيم الإبراوقال 

 ( . الفتح  وا فقد جاءكمحن تستفتإ) تعاىل ر ، قال صالن االستفتاح : طلب الفتح وهو (َواْستَ ْفَتُحوا   )
 .  ا هَ قَ ْومِ ى لَ ا عَ ُسُل َربََّ رُّ اْستَ ْنَصَرِت ال: َأِي 

 .  ةَعبَّاٍس َوجُمَاِهٌد َوقَ َتادَ قَاَلُه اْبُن  
 :ري  ِف القرآن كث ار الرسلنصستاو 
 َرّب انصرّن )    وقال لوط  (    طمسرَب ََّنا ا)    ل موسى  وقا  (  راً ن َدَيَّ يكافر اَل نُوٌح رَّّب اَل َتَذْر َعَلى األرض ِمَن القَ )  ىل  ما قال تعاك
 ( . افتح بيننا وبني قومنا ابحلق  ربنا  ) شعيب   وقال ( سدينلقوم املفى اَعلَ 

 .   ِسَها َعَلى أَنْ فُ اأْلَُممُ  تِ حَ ْفتَ اْست َ  وقيل :
 ( . لِيٍم أَ  أَِو اْئِتنا ِبَعذابٍ  َن السَّماءِ ِحجارًَة مِ  اَعَلْينَأْمِطْر ِدَك فَ نْ  عِ اللَُّهمَّ ِإْن كاَن َهَذا ُهَو احْلَقَّ ِمنْ  )  واالُ َكَما قَ 
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ل لنا قطنا  )قريش   تا قال و محنعلى و   ( . عجِّ
 غداة. حنه الا ال يعرف فاوآَتان مبم رحل عنا لوقول أِب جهل : اللهم أقط

زاء كقول تهكم واالستهعلى سبيل ال  ااستفتحو به ابطل ف ا جاؤوا  م أن    ي تكذيبهم وأذاهم ومل يعاجلوا ابلعقوبة ، ظنواقو   ملام  وكأَن
 ( . وما حنن مبعذبني  )وعاد   (نا كسفاً  علي سقط فأ  )ب شعي  م وقو (   مبا تعداننا فأت )قوم نوح  

ُُم اْستَ ْفَتُحوا َعَلى أَنْ ُفِسِهمْ َكمَ ا،  ادً َهَذا ُمرَ ًدا وَ  َهَذا ُمرَا َيُكونَ نْ أَ  َتَملُ َوحيُْ   .   ْنَصرَ َواْست َ   هللاح رسول  ٍر واستفتَم بَدْ وْ  ي َ ا َأَنَّ
ُ تَ َعاىَل   تَ هُ ِتحُ تَ فْ سْ  تَ ِإنْ  )  ِكنيَ ْلُمْشِر  لِ َوقَاَل اَّللَّ  ( . َلُكْم َخرْيٌ  وَ هُ وا ف َ وا فَ َقْد جاءَُكُم اْلَفْتُح َوِإْن تَ ن ْ

 .  ند للحقاد معمتجرب ِف نفسه عني أي : وخاب وخسر كل  (ِنيٍد عَ  ارٍ بَّ  ُكلُّ جَ َوَخابَ ) 
 .(دِ ِديشَّ َعذاِب الالْ  ِف ْلِقياُه أَ فَ  رَ    اً آخَ ، الَِّذي َجَعَل َمَع اَّللَِّ ِإْلٍد ُمرِيبٍ ُمْعتَ  َخرْيِ لِلْ  اعٍ   َ   نّ  مَ  ُكلَّ َكفَّاٍر َعِنيدٍ  َجَهنَّمَ أَْلِقيا ِف ) َعاىَل كقوله ت َ 

 . ( د ينعجبار   ِبُكلِّ ْلتُ ّّنِ وُكِّ تَ ُقوُل: إِ اَلِئَق، ف َ تُ َناِدي اخلَْ َمِة، ف َ اْلِقَيا  يَ ْومَ مَ نَّ إِنَُّه يُ ْؤَتى جِبَهَ ) َوِف احْلَِديِث 
 ( .  ّياً صِ بَّاراً عَ ُكن جَ َوملَْ يَ )   نه قوله تعاىل وم دته.اجلبار ههنا املتكرب على طاعة هللا وعبا:  ازي قال الر  -
 .هون جيرب الناس على ما يكر  : معناه الذي ، وقيلحقاً  حد عليهال يرى أل، الذي هنفس : املتعظم ِف"اجلبار ":  وقال ابن عطية -

 إال هللا.  إله : ال  قول أن ينه الذي َيىبار " أبملفهوم من اللفظ ، وعرب قتادة وغريه عن " اجلبا هو اذهد : و ُمم و اضي أبقال الق
 . اد " الذي يعاند وال ينق نيدالعو" 

 .   معىن أمااء هنا مبور  ( ُم َهنَّ ِمْن َورَائِِه جَ  )
 ( . اً  ب َغصْ َنةٍ ي َسفِ ُخُذ ُكلَّ َيَْ وَكاَن َوراَءُهْم َمِلٌك  )  اىَل كقوله تَ عَ 

 .  َمُهْم َمِلكٌ أََما وََكانَ وََكاَن اْبُن َعبَّاٍس يَ ْقَرُؤَها: 
َها ُغُدوًّااِد، َويُ ْعرَ ْوَم اْلَمعَ ًدا ي َ َها خُمَلَّ َيْسُكن ُ  ادِ َعِنيِد َجَهنَُّم، َأْي ِهَي َلُه اِبْلِمْرصَ الْ ِر ااِء اجْلَبَّ  َورَ ِمنْ  يْ أَ    .  َنادِ  الت َّ ْومِ ي َ ِإىَل َعِشيًّا وَ  ُض َعَلي ْ

 أمساء النار : 
 اَلاوية .  ل :اَّلسم اْلو 

الق  تْ وَردوقد   ِف  الكلمة  وذلك ِف    رآنهذه  مرة؛  َمَوازِيُنهُ  ﴿ :تعاىلقوله  الكرمي  َخفَّْت  َمْن  َهاِويَةٌ  * َوأَمَّا  َما   * فَأُمُُّه  أَْدرَاَك  َوَما 
  . ( ة  اَنٌر َحاِمي * َيهْ هِ 

مة قال الع  ا . َع بُ ْعِد قَ ْعرِهَ مَ  ُه يُ ْهَوى ِفيَهاأِلَنَّ نَّاُر َهاِويًَة، َيِت الجه متسيتها: "َومسُِّ  ِف و  تعاىلهللا  القرطِب رمحه الَّ
 ثاين : لظى . م الاَّلس

َا َلظَ كما ِف هذه اآلية )   ( .  ىَكالَّ ِإنَّ
 .  ألَنا أشد النريانمسيت بذلك 

 . مة اَّلسم الثالث : اْلط
 :ك ِف قوله تعاىل ؛ وذلن مرتنيلقرآالكلمة ِف ا دْت هذهوقد ورَ 

َبَذنَّ َكالَّ لَ )  دة ( . الَّيِت َتطَِّلُع َعَلى اأْلَْفئِ  * اْلُموَقَدةُ َّللَِّ اَنُر ا * َما احْلَُطَمةُ  اكَ َوَما أَْدرَ  * ةِ َطمَ  ِف احلُْ يُ ن ْ
 ها . مسيت بذلك حلطمها ما يلقى في

 م . حياَّلسم الرابع : اجل
نْ َياآث َ وَ *  ى طَغَ أَمَّا َمْن ) عاىل  قال ت  ى ( . َمْأوَ َي الْ  اجلَِْحيَم هِ نَّ فَإِ *  َر احْلََياَة الدُّ

 جلحيم حرها .  ذلكمسيت ب
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 جهنم . :  اَّلسم اخلامس
 اً ( . ِإنَّ َجَهنََّم َكاَنْت ِمْرَصادقال تعاىل ) 

 مسيت بذلك لبعد قعرها . 
 دس : سقر . السا اَّلسم
 ر ( . َبشَ  لِلْ َلوَّاَحةٌ  * َتَذرُ اَل تُ ْبِقي َواَل  * َما َسَقرُ  ْدرَاكَ ا أَ َومَ  * َسَقرَ ِليِه َسُأصْ )   اىلقال تع

 .   ألرواح واألجسادَنا تذيب اك ألمسيت بذل
 اَّلسم السابع : السعري . 

 اً ( .  ِف أَْهِلِه َمْسُرور  َكانَ هُ نَّ إِ  * ى َسِعريًاْصلَ َويَ  * اورً َفَسْوَف يَْدُعو ثُ بُ  * َوأَمَّا َمْن أُوِتَ ِكَتابَُه َورَاَء َظْهرِهِ  قال تعاىل )  
 فاع ْلب انرها . رت واقاد  وات ذلك الشتعالت بمسي

 هو من قيح ودم .  (  ُيْسَقى ِمْن َماٍء َصِديدٍ وَ ) 
 َن اْلَقْيِح َوالدَِّم.مِ  الصَِّديدُ َمُة: ِهٌد َوِعْكرِ قَاَل جُمَا

 َقْيَح والدم. َط الْ الَ خَ اْلَكاِفِر َقْد  فِ وْ جَ  رُُج ِمنْ رَِوايٍَة َعْنُه: الصَِّديُد َما ُيَْ  َوِف ، ِدهِ  َوِجلْ  حلَِْمهِ ِمنْ يُل سِ ا يُ قَاَل قَ َتاَدُة: ُهَو مَ وَ 
 . لنار ، قاله جماهد والضحاكل ان أجساد أهيسيل م لدم ، وهو ما و" الصديد " القيح وا عطية :ابن قال  -

 .  ة ملرارته ، وال يستسيغه لقبحه وكراهتهمر  بعدرة ه مع: يبتل أي (  ُغهُ ِسيُد يُ اَيكَ يَ َتَجرَُّعُه َوََّل )  
ُك مبِْطرَاٍق  َحىتَّ َيْضرِبَُه اْلَملَ مه  يضعه ِف ف  سرا ال بُُه قهرا وق َكرَُّهُه، َأْي َيْشرَ ُه َويَ تَ يَ تَ َغصَّصُ :  َأْي  (    ُعهُ رَّ جَ تَ ي َ   )   قَ ْولُهُ  :  ريكث ن  ابقال    -

ْرِدِه  َوَحرَارَتِِه أَْو ب َ ِه  حيِ رِ وَ لسوء طعمه ولونه    هردزدي  أي (  ُغُه  َوال َيكاُد ُيِسي)    (ُع ِمْن َحِديٍد  امِ َمقْم  ْلَُ وَ   )  َل تَ َعاىَل قَاَما  كَ ٍد،  ِمْن َحِدي
 .  الَِّذي اَل ُيْسَتطَاعُ 

 ه.  ئه وأعضانه وجوارحبد َجيع ه لََيْملَُ : َأْي ( ِبَيٍِّت ُكلِّ َمَكاٍن َوَما ُهَو ْن  َمْوُت مِ يِه الْ َوَيَْتِ )  
 رق.  ن ميمون بن مهران: من كل عظم وعصب وعمرو بقال ع

 َأْطرَاِف َشْعرِِه.  ِمْن َجَسِدِه َحىتَّ ِمنْ ْي ْعرٍَة، أَ لِّ شَ  َمْوِضِع كُ إِبْ رَاِهيُم الت َّْيِميُّ: ِمنْ  اِف َشْعرِِه، َوقَالَ ْطرَ أَ  نْ رَِمُة: َحىتَّ مِ كْ عِ  الَ َوقَ 
ُ با يوم القبُهُ ذِّ عَ ي ُ َعَذاِب الَِّذي  لْ ا  عُ ا َل: أَنْ وَ تِيِه اْلَمْوُت ِمْن ُكلِّ َمكاٍن قَاَوَيَْ ٍس  ا بَّ ْبِن عَ ُك َعِن االضَّحَّ ااَل  َوقَ  يامة ِف انر جهنم، ليس  اَّللَّ

ُهْم ِمْن وتُوا َوال ُيَُ َيمُ ف َ   مْ ْيهِ ضى َعلَ اَل يُ قْ   )  لَ  قَاَعاىَل وُت أَلَنَّ اَّللََّ ت َ  مَيُوُت، َوَلِكْن اَل ميَُ انَ ُه َلْو كَ وت ِمنْ إال َيتيه املمنها نوع   فَُّف َعن ْ
 .  ا (ذابِ عَ 
،  تُ  مَيُو َلْو َكانَ ُه  ِمنْ   وتَ َعَلْيِه اقْ َتَضى َأْن ميَُ اِب ِإالَّ ِإَذا َوَرَد  َعذَ اِع من الْ نْ وَ ْن َهِذِه اأْلَ أَنَُّه َما ِمْن نَ ْوٍع مِ :      بَّاسٍ عَ   نِ ْعىَن َكاَلِم ابْ َومَ 
 ( .  َو مبَيِّتٍ ٍن َوما هُ َمكاْوُت ِمْن ُكلِّ مَ يِه الْ َوََيْتِ  )  ىلل تعاا قانََّكاِل، َوِْلَذَ لاوَ  بِ اْلَعَذا ُه اَل مَيُوُت لَِيْخُلَد ِف َدَوامِ نَّ كِ َولَ 

الَ يقضى   ) وقوله    ( َيا   حيَْ الَ ا وَ يهَ وُت فِ الَ ميَُ   )   انه ه سبحلن قو م  م املوت حقيقة ملا ذكرانواألوىل تفسري اآلية بعد : ين  قال الشوكا  -
 .  (َعَذاِبَا ّمْن ُهْم  ُُيَفَُّف َعن ْ الَ وَ  واْ فَ َيُموتُ َعَلْيِهْم 

َغِليٌظ  نْ َومِ )   َعَذاٌب  َورَائِِه  َغِليٌظ، َأيْ  عَ ذه احْلَالِ بعد ه  وله من:  َأْي  (    َصْعٌب َشِديدٌ َذاٌب آَخُر  ُمْؤملٌ  ،  هُ قَ ب ْلَ   ي  الَّذِ ِمنَ َلُظ  أَغْ    
 .  َوأََمرُّ  َهىدْ َوأَ 
ماِلُؤَن ْم آَلِكُلوَن ِمْنها فَ َنَُّ اِطنِي فَإِ الشَّي نَُّه ُرُؤُس  َأْصِل اجلَِْحيِم طَْلُعها َكأَ رُُج ِف  َجرٌَة ختَْ ا شَ ِإَنَّ   )  ِة الزَّقُّومِ رَ جَ شَ   اىَل َعنْ َوَهَذا َكَما قَاَل تَ عَ  

َها اْلُبطُ  يٍم ُُثَّ ِإنَّ َمْرِجَعُهمْ   ْوابً شَ ا لَ هَعَليْ    َْلُمْ ِإنَّ   ُُثَّ وَن  ِمن ْ ىَل    ِمْن محَِ  ُشْرِب   َأْكِل َزقُّوٍم، َوََترًَة ِف ونُوَن ِف ََترًَة َيكُ ْم  َأَنَُّ فََأْخرَبَ    ( يِم  حِ اجلَْ إَلِ
 اِبَّللَِّ ِمْن َذِلَك.  دُّوَن إىل جحيم، ِعَياًذارَ ََترًَة ي ُ يٍم، وَ محَِ 
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غري   ائماً ونه دن العذاب الغليظ كمد  راملول : أن اوفيه وجهان : األ  (     َعَذاٌب َغِليظٌ ئِهِ َرآوَ   ِمنوَ اىل )  تعقوله     :  يالراز   قال  -
 منقطع. 
 بله. ابً أشد ِما قوقت يستقبله يتلقى عذا أنه ِف كلالثاّن : 

 ِف النار، ومن عذابم:  ِف هذه اآلية نوع من أنواع عذاب الكفار -
)وَ  تعاىل  انَ ْلَُ   َفُرواالَِّذيَن كَ قال  جَ ْم  َعلَ ُر  يُ ْقَضى  ال  َوالَهنََّم  فَ َيُموتُوا  ُيَُ ْيِهْم  عَ   ِمْن  ُهْم  َعن ْ جنَْ َذاِبَا َكَذِلكَ فَُّف  َوُهْم    زِي   ُكلَّ َكُفوٍر. 

رَب َّ  ِفيَها  َغرْيَ َيْصطَرُِخوَن  َصاحِلاً  نَ ْعَمْل  َأْخرِْجَنا  نَ ْعمَ َنا  الَِّذي ُكنَّا  أََومَلْ    ي َ نُ َعمِّرُْكمْ ُل  َما  َوَجاَء   ِفيهِ   كَّرُ َتذَ   َتذَكََّر  َفُذوقُ َمْن  النَِّذيُر  فَ ُكُم  َما وا 
 ْن َنِصرٍي(. لِلظَّاِلِمنَي مِ 

َنا رَبَُّك قَاَل إِنَُّكْم َماِكثُوَن. َلَقْد ِجئ ْ  اَنَدْوا َيَ ىل )وَ تعا وقال  ون(. ارِهُ قِّ كَ رَُكْم لِْلحَ ِكنَّ َأْكث َ َناُكْم اِبحْلَقِّ َولَ َماِلُك لِيَ ْقِض َعَلي ْ
ِشقْ  َنا  َعَلي ْ َغَلَبْت  رَب ََّنا  )قَاُلوا  تعاىل  ضَ َوت ُ وقال  قَ ْوماً  وَُكنَّا  رَب َّنَ َنا  َأخْ الِّنَي.  فَِإانَّ ظَاِلُموَن.رِجْ ا  ُعْداَن  فَِإْن  َها  ِمن ْ َوال    َنا  ِفيَها  اْخَسُأوا  قَاَل 

 (.ُتَكلُِّمونِ 
 (. ارَةُ َها النَّاُس َواحلِْجَ ِليُكْم اَنراً َوُقودُ َوأَهْ   َسُكمْ نْ فُ قُوا أَ يَن آَمُنوا َها الَّذِ وقال تعاىل )ََي أَي ُّ 
 َلى ُوُجوِهِهْم ُذوُقوا َمسَّ َسَقَر(. اِر عَ لنَّ ُيْسَحُبوَن ِف اوقال تعاىل )يَ ْوَم 

َا َلَظى. نَ زَّاَعًة لِ  (.ْدبَ َر َوت َ لشََّوى. َتْدُعو َمْن أَ وقال تعاىل )َكالَّ ِإَنَّ  يَها َكاحِلُوَن(. ُهُم النَّاُر َوُهْم فِ ُوُجوهَ َفُح )تَ لْ تعاىل  وقال َوىلَّ
َناِت قَاُلوا يُكْم ُرُسُلُكْم اِبْلبَ يِّ  أَتْتِ مَلْ َتكُ اً ِمَن اْلَعَذاِب. قَالُوا أَوَ َهنََّم اْدُعوا رَبَُّكْم ُُيَفِّْف َعنَّا يَ ْوم جَ َزنَةِ ِف النَّاِر خلَِ ىل )َوقَاَل الَِّذيَن  عال توقا
َوَزِفرياً. َوِإَذا  ِعيدٍ اٍن بَ هْتُْم ِمْن َمكَ وقال تعاىل )ِإَذا رَأَ ٍل(.ِف َضالوا َوَما ُدَعاُء اْلَكاِفرِيَن ِإالَّ  اْدعُ ُلوا فَ قَا  بَ َلى ُعوا َْلَا تَ َغيُّظاً  َها   مسَِ أُْلُقوا ِمن ْ

 ِحداً َواْدُعوا ثُ ُبوراً َكِثرياً(.اً َواثُ ُبور َم ال َتْدُعوا اْليَ وْ  َدَعْوا ُهَناِلَك ثُ ُبوراً.ِننَي اً ُمَقرَّ َمَكاانً َضيِّق
 (.اَءُهمْ فَ َقطََّع أَْمعَ ُسُقوا َماًء محَِيماً  )وَ وقال تعاىل

َأَحاَط ِبِْم ُسرَاِدقُ َها لِلظَّاِلِمنَي اَنراً  أَْعَتْداَن  يُ َغاثُوا مبَاٍء َكاَيْسَتغِ َوِإْن    وقال تعاىل )ِإانَّ  الْ يثُوا  الشَّرَاُب َوَساَءْت ْئَس  وَه بِ ُوجُ ْلُمْهِل َيْشِوي 
 ُمْرتَ َفقاً(. 

ُْم َعْن َربِِّْم يَ ْومَ   ُن َوال يُ ْغيِن ِمْن ُجوٍع(. وقال تعاىل )َكالَّ ْسمِ . ال يُ  ِمْن َضرِيعٍ َس َْلُْم طََعاٌم ِإالَّ )لَيْ   وقال تعاىل وَن. ُُثَّ ْحُجوبُ ِئٍذ َلمَ ِإَنَّ
ُْم َلَصالُ   وا اجلَِْحيِم(. ِإَنَّ

نْ َيا مِ َتى أبَِ )يُ ؤْ     الوق َغًة ُُثَّ يُ َقاُل ََي اْبَن  اِر صَ النَّ    ِف ْصَبغُ اَمِة فَ يُ ِر يَ ْوَم اْلِقيَ ْن أَْهِل النَّانْ َعِم أَْهِل الدُّ رَّ  َهْل مَ آَدَم َهْل رَأَْيَت َخرْياً َقطُّ ب ْ
. َواَّللَِّ ََي رَ  نَِعيٌم َقطُّ فَ يَ ُقوُل الَ ِبكَ  نْ يَ   ِس بُ ْؤساً ِف َويُ ْؤَتى أبََِشدِّ النَّا  بِّ َن آَدَم  لَُه ََي ابْ فَ يُ َقاُل    نَّةِ اجلَْ    ِف ُيْصَبُغ َصب َْغةً ِل اجْلَنَِّة ف َ ا ِمْن أَهْ الدُّ

 َقطُّ(.  طُّ َوالَ رَأَْيُت ِشدَّةً ٌس قَ َما َمرَّ ِب بُ ؤُ  وُل الَ َواَّللَِّ ََي َربِّ  فَ يَ قُ ٌة َقطُّ ْؤساً َقطُّ َهْل َمرَّ ِبَك ِشدَّ َهْل رَأَْيَت ب ُ 
ُ َوَرُسولُ »َتْدُروَن َما َهذَ   نَِّبُّ  اَل ال فَ قَ َع َوْجَبةً ِإْذ مسَِ   َرُسوِل اَّللَِّ  َل )ُكنَّا َمَع  وَعْن َأىِب ُهَريْ رََة قَا َذا  )هَ   أَْعَلُم. قَالَ ُه  ا«. قَاَل قُ ْلَنا اَّللَّ

 ْعرَِها(. ى ِإىَل ق َ ِف النَّاِر اآلَن َحىتَّ انْ تَ هَ  يَ ْهِوى فَ ُهَو ِه ِف النَّاِر ُمْنُذ َسْبِعنَي َخرِيفاً َحَجٌر ُرِمَى بِ 
ُهْم َمْن أَتْخُ   اَّللَِّ    َنِبَّ   نَُّه مسَِعَ وَعْن مَسُرََة أَ  ُهمْ   ْعبَ ْيِه َوِمن ُْهمْ  كَ  النَّاُر ِإىَل ُذهُ يَ ُقوُل )ِإنَّ ِمن ْ  َمْن أَتُْخُذُه ِإىَل َمْن أَتُْخُذُه ِإىَل ُحْجَزتِِه َوِمن ْ

 ِقِه( رواه مسلم. ُعنُ 
ا يَ َرى َأنَّ َأَحداً َأَشدُّ ْغِلى اْلِمْرَجُل مَ ا ي َ ِدَماُغُه َكمَ   َما  اَنٍر يَ ْغِلى ِمن ْهُ اِن ِمنْ ِشرَاكَ اَلِن وَ  َعَذاابً َمْن َلُه نَ عْ ارِ لنَّ )ِإنَّ أَْهَوَن أَْهِل ا  ل  وقا

 ابً َوإِنَُّه أَلْهَوَُنُْم َعَذاابً( متفق عليه.ِمْنُه َعَذا
َئِة اأُلْخُدوِد، َلْو  َيِصرَي ِف ُوُجوهِ   وَن الدََّم َحىتَّ ْبكُ ي َ   ، ُُثَّ َع الدُُّموعُ  يَ ن َْقطِ فَ يَ ْبُكوَن َحىتَّ َعَلى أَْهِل النَّاِر،    )يُ ْرَسُل اْلُبَكاءُ   وقال   ِهْم َكَهي ْ

  ِفيِه السُُّفُن جَلََرْت( رواه ابن ماجه. أُْرِسَلتْ 
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 ئد :لفواا
 ر . شدة طغيان الكفا -1
 اِدِه.َوِعبَ  ُرُسِلهِ   ُة اَّللَِّ ِف ِسريَ َهِذِه ِضِهْم ؛ وَ أَرْ ْم ِمْن رُِجوهُ أَْو ُيُْ  ِتِهمْ لَّ  مِ وُدوا ِف  اْلُكفَّاُر الرُُّسَل َبنْيَ َأْن يَ عُ ريََّ خَ  -2

 ( . ُدوا لََيْسَتِفزُّوَنَك َوِإْن َكا  ) ى إىَل قَ ْوله تَ َعاىَل َأاَل تَ رَ 
تَ   َوقَ ْولُُه لِلنَِّبِّ ْبِن نَ ْوَفٍل  ِديِث َوَرَقةَ حَ ِف وَ  تَ  يِن ِفيَها : ََي لَي ْ  ك. ْومُ ك ق َ  ُُيْرِجُ ِحنيَ  ا يًّ وُن حَ يِن َأكُ َجَذًعا ، ََي لَي ْ

ُصْرك َنْصرًا  نْ ُمك أَ ْكيِن يَ وْ  يُْدِر نْ َوإِ ،     ُعوِدَي َوُأْخرِجَ ْثِل َما ِجْئت ِبِه إالَّ  مبِِ ِت َأَحدٌ  َيَْ : نَ َعْم ، ملَْ   ْم ؟ قَاَل َلُه َوَرَقةُ رِِجيَّ هُ خمُْ   قَاَل : أَوَ 
 زَّرًا.ُمؤَ 
َنا َعَليْ   ) قَ ْوله تَ َعاىَل    ِف لن ُُّفوِس  ِمْن ا َوَوقْ ُعُه  تَ َقدََّم ِشدَُّة َذِلكَ   َقدْ ، وَ ْن أَْرِضِهْم  عَ   اِبخْلُُروجِ   لِ إْكرَاُه الرُّسُ ِفيِه   -3 َأْن    ِهمْ َوَلْو َأانَّ َكتَ ب ْ

ُهْم  قَِليلٌ ُه إالَّ  ُكْم أَْو اُْخُرُجوا ِمْن ِدََيرُِكْم َما فَ َعُلو سَ أَنْ فُ قْ تُ ُلوا  اُ     ، َوََيِْت يَحِة لِْلَمْحظُورِ ُمبِ الْ   هِ ُجوِه اإْلِْكرَاوُ    ِمْن أَْعَظمِ وَ فَ هُ   ( ِمن ْ
ُ تَ َعاىَل.  ةِ  ِف ُسورَ َذِلكَ   النَّْحِل إْن َشاَء اَّللَّ

 ني . ملؤمننصر هللا لعباده ا -4
 مل . هتديد لكل ظا -5
 فضل اخلوف من هللا .  -6
 كفار إذا خافوه وأطاعوه . أن هللا ميّكن أولياءه أرض   -7
 سله . هللا لر انتصار   -8
 سقى من صديد أهل النار . ، ي  اب الكافر ِف النارذع بعض -9
 أن الكافر ِف النار يتمىن املوت من شدة العذاب .  -10

ْت ِبهِ َأْعَماَُلُْم َكَرمَ   مْ بِِّ ُروْا ِبرَ يَن َكفَ لَّذِ مََّثُل ا)   ُهَو الضَّاَلُل   كَ َعَلى َشْيٍء َذلِ وَن ِمَّا َكَسُبوْا  ِدرُ  يَ قْ ِصٍف َّلَّ ٍم َعاِف يَ وْ   الّرِيحُ   اٍد اْشَتدَّ
 . (   (18ِعيُد )ْلبَ ا

   .[  18راهيم : ] إب
----------- 

ِبَربِِّ )   الَِّذيَن َكَفُروْا  الرِّ   َرَمادٍ كَ   َُلُمْ َأْعَما   مْ مََّثُل  ِبِه  ْت  َعاصِ اْشَتدَّ يَ ْوٍم  ِف  ذين ر اللكفا أِلَْعَماِل اَعاىَل  ت َ ُه اَّللَُّ َضَربَ   ا َمَثلٌ َهذَ   (   فٍ يُح 
َها، فَ َقاَل تَ عَ لَ نُوا إِ  َما َكاَأْحَوجَ   اوهَ َعَلى َغرْيِ َأَساٍس َصِحيٍح، فَاَْنَاَرْت َوَعِدمُ ْم  ْعَماْلَُ ْوا أَ ُسَلُه، َوبَ ن َ ا رُ ُه، وََكذَّبُو ريَْ غَ   ها مععبدو  َمَثُل   )   اىَل ي ْ

بون أَنم كانوا َعَلى َشْيٍء  حيسَنم كانوا  ىل، أل اَّللَِّ تعاِمنَ   َلُبوا ثَ َواَبَا طَ ا  ِإذَ   َياَمةِ اْلقِ َم  مثل أعماْلم يَ وْ   أي (  ُْلُْم  أَْعما  مْ وا ِبَربِِّ الَِّذيَن َكَفرُ 
ئً  ُدوا َشي ْ ذي ريح :  أي  (    ِصفٍ ِف يَ ْوٍم عا)    َفةُ ْلَعاصِ يُح اِه الرِّ دَّْت بِ َذا اْشتَ ُل ِمَن الرََّماِد إِ الَّ َكَما يُ َتَحصَّ إِ ِصاًل  َفْوا َحااَل أَلْ ا، وَ فَ َلْم جيَِ

نْ َيا ِإالَّ َكَما يَ ْقِدُروَن َعَلى َجَْ وا م اليت كسب أعماْلا على شيء من قدرو عاصفة قوية، فلم ية يددش  . ليومِف هذا ا رمادا الذِع هِف الدُّ
ثُوراً  باءً ناُه هَ َجَعلْ فَ  َملٍ ا ِمْن عَ َوَقِدْمنا ِإىل َما َعِمُلو )  َكَقْولِِه تَ َعاىَل     ( .  َمن ْ
ا ظََلَمُهُم مْتُه وَ َأْهَلكَ َسُهْم فَ نْ فُ يٍح ِفيها ِصر  َأصاَبْت َحْرَث قَ ْوٍم ظََلُموا أَ  رِ يا َكَمَثلِ لدُّنْ  احْلَياِة اهِذهِ يُ ْنِفُقوَن ِف    امَ   َثلُ م)    عاىلله توقو  

 ( .  ونَ  َيْظِلمُ َولِكْن أَنْ ُفَسُهمْ  اَّللَُّ 
ْدهُ ُه ملَْ ىت ِإَذا َجآءَ ًء حَسُبُه الظمآن َمآحيَْ َعٍة ِبِقي رَابٍ َكسَ   وا أَْعَماُْلُمْ والذين كفر   تعاىل )وقوله   ( . ْيئاً  شَ  جيَِ

تَ َعاىَل  اِبْلَمنِّ وَ قوا َصدَ تُ ْبِطلُ   ُنوا اَل  آمَ ََي أَي َُّها الَِّذينَ  )  وقوله  ي ُ اِتُكْم  الاَلُه رائْنِفُق ماأْلَذى َكالَِّذي  ي ُ نَّاِس  َء  َواْؤمِ َوال   ِخرِ ِم اآْل ْليَ وْ ُن اِبَّللَِّ 
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 ن ( . كاِفرِيْهِدي اْلَقْوَم الْ ي َ   ال وا َواَّللَُّ ا َكَسبُ ِمَّ ٌل َفرَتََكُه َصْلداً اَل يَ ْقِدُروَن َعلى َشْيٍء ابِ َأصابَُه و اٌب فَ َعَلْيِه تُر  وانٍ ُه َكَمَثِل َصفْ لُ ث َ َفمَ 
أبعمال    - ِف  الذين كفر املراد  اوا  به  ما    لكرمية:اآلية  يقومون  الدكانوا  منِف  حسأعم  نيا  و :    ةنال  الطعام،  دة مساع كإطعام 

 غري ذلك من األعمال الطيبة.ىل م الضيف، إوإكرا احملتاجني،
 د احرتاقهما.من اخلشب أو احلطب بع ياملتبقق أصله، كعد احرتابشيء والرماد: ما يتبقى من ال

 وبا . وة هبريح، وقداد الف وهو اشت والعاصف: من العص
الرماد وتفرق أجزاءه حبيث ال  ري  العاصف تط  الريح  ، هو أنعماله األ هذا املثل وبني هذ  بنيابة  وجه املشاعلم أن  :    قال الرازي 

 . أثر  م خرب وال تلك األعمال معه يث مل يبق منطل أعماْلم وأحبطها حببأكفرهم ههنا أن   ، فكذارب ال خيبقى لذلك الرماد أثر و 
بطة  ُمألَنا تصري   ، وذلكإطعام اجلائع  ين و الرحم وبر الوالد  لةوص كالصدقة  رب  ال  ن أعمالعملوه معمال ما  ذه األد من هواملرا

 ي ( .) الراز                    ابطلة بسبب كفرهم ، ولوال كفرهم النتفعوا با.
تت كدس الذي أكحال الرماد امل  خرة،ِف اآل  يء منهاعهم بشعدم انتفاحبوطها وذهابا و ذين كفروا ِف  حال أعمال ال  :  ملعَناو 

 ماع.اجتيرجى معه  يقا ال ه، ومزقته متز بددتعاصفة، فمحقته و لاح َيه الر علي
 . ري واخلأعمال الربدنيا من لِف افاآلية الكرمية تشبيه بليغ ملا يعمله الكافرون 

 ينال الكافر فكذلك أعم  اً ،د هباء منثور الرماتعل    العاصف  الريح  ، فكما أنرق وعدم االنتفاع ِف كلع والتف: الضيا   ووجه الشبه
  تعاىل . س من اإلميان وإخالص العبادة هللاأست على غري ال بنيرا، ألَنا أعممنثو خرة تصري هباء آلا ِف
 من شروط قبول العمل اإلميان :-
 . َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن( َسنِ ْجَرُهْم أبَِحْ أَ  مْ ْجزِيَ ن َّهُ َبًة َولَنَ ُنْحِييَ نَُّه َحَياًة طَيِّ َكٍر أَْو أُنْ َثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ لَ حِلاً ِمْن ذَ ْن َعِمَل َصاعاىل )مَ تما قال ك

 اً(. َوال َهْضم  ظُْلماً وقال تعاىل )َوَمْن يَ ْعَمْل ِمَن الصَّاحِلَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفال َُيَافُ 
 ِبَغرْيِ ِحَساب(. َها يُ ْرَزُقوَن ِفي ةَ نَّ ُلوَن اجلَْ َك يَْدخُ ى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَُأولَئِ َوَمْن َعِمَل َصاحِلاً ِمْن ذََكٍر أَْو أُنْ ثَ عاىل )وقال ت

ي َ )    ِمَّ رُ ْقدِ َّلَّ  عَ ا َكَسبُ وَن  َشْيٍء  لَ وْا  التشبيهب(  ى  من  للمقصود  أن هؤال  يان  ا، وهو  يوم ن، ال  يكافر لء  ، على   القيامة   يقدرون 
الد فعلوه ِف  ِما  ثو تفيدوا ميسن  أن  ذهب سدى دو فبطها  هم أحألن كفر   الرب واخلري،  أفعال  نيا مناالنتفاع بشيء  أو    اابً نها   ،

  . ختفف عنهم عذاابً 
 . كه ابملوتاستدرا  فواتلاً اخلسران الكبري ؛ وإَّنا جعله كبرياً بعيد: أي  (ُد ياْلَبعِ ضَّاَلُل ُهَو ال ِلكَ ذَ ) 
 .  ظرةنب فهوا الشيءيها فيناس فيتفكر اله لألمثال أن ِف ضربحلكمة وبني ِف موضع آخر أن ا ... الشنقيطي : قال  -

 ( . ُرونَ يَ َتذَكَّ  ُهمْ لَّ َلعَ  اسِ َوَيْضِرُب هللا األمثال لِلنَّ  )ونظريه قوله  (َن  و َفكَّرُ ُهْم يَ ت َ َلَعلَّ  اسِ مثال َنْضرُِبَا لِلنَّ َك األلْ تِ وَ  ) وهو قوله 
 : علم أهل الا إال وبني ِف موضع آخر أن األمثال ال يعقله

 ( .  عاملونيَ ْعِقُلَهآ ِإالَّ ال َما لِلنَّاِس وَ   ابَُ رِ ضْ األمثال نَ ْلَك َوتِ  )ه تعاىل وهو قول
 : وا حكمته  يفهمملقوم لل ل املضروب جبعله هللا سبب هداية لقوم فهموه وسبب ضالثأن امل موضع آخر وبني ِف 

ِه بِ ْهِدي  رياً َوي َ ِبِه َكثِ   لُّ  ُيضِ رَاَد هللا بذا َمَثالً آ أَ وُلوَن َماذَ يَ قُ ف َ   واْ ذين َكَفرُ ا الَوأَمَّ بِِّْم  احلق ِمن رَّ   نَّهُ وَن أَ فََأمَّا الذين آَمُنوْا فَ يَ ْعَلمُ   )ه  وهو قول
 .  (َكِثرياً َوَما ُيِضلُّ ِبِه ِإالَّ الفاسقني  

  ر منها غصو أيل فما هة فما فوقها قب بعوضاملضرو يستحي أن يضرب مثالً ما ولو كان املثل  عاىل ال  آخر أنه ت   موضعني ِفبو 
 : ي فما هو أكرب منها  أا فوقهغر وقيل فما الصِف  ها ألنه يفوق

 ( .  اهَ ى َأن َيْضِرَب َمَثاًل مَّا بَ ُعوَضًة َفَما فَ ْوق َ َيْسَتحْ هللا الَ ِإنَّ  )  قوله وهو 
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الْولَِيآَء َكمَ  أَ وِن هللاَمَثُل الذين اختذوا ِمن دُ   ) ت ِف قوله  ابلعنكبو ضرب املثل  ولذلك   بَ ْيتاً  ت اختذعنكبو َثِل  وت ْوَهَن البي أَ نَّ إِ وَ ت 
 ( .  ْعَلُمونَ ْا ي َ َكانُو بَ ْيُت العنكبوت َلْو  لَ 
 . (  َكَمَثِل احلمار حَيِْمُل َأْسَفاراً )  مار ِف قوله  ربه ابحلوض 
 ( .  ث ْلهَ ْكُه ي َ ْلَهْث أَْو َترْتُ ي َ  َلْيهِ ثَ ُلُه َكَمَثِل الكلب ِإن حَتِْمْل عَ َفمَ  ) ه كلب ِف قولبه ابلوضر  

 الفوائد :
 القيامة .  يوم  أعمال الكفارن بطال -1

  : القيم  ابن  أعمتشبه  فقال  الكفارعاىل  بطال  ال  ريح شديدة ِفِف  عليه  برماد مرت  با  االنتفاع  فشبه    فعاص  ميو   َنا وعدم 
 وجلعز    ا لغري هللا ن وكوَنإلحساميان واري أساس من اإلعلى غ  لكوَنا حبوطها وذهابا ابطال كاْلباء املنثور  اْلم ِف  سبحانه أعم
 حاجته إليه  ةوقت شد ى شيء منهصاحبه عل يقدر ف فال رماد طريته الريح العاصره بوعلى غري أم

 1فائدة :  
 يوم القيامة . نفعه وال تافر أعماله ابطلة  أن الك

ثُوراً(. ٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء مَ ل تعاىل )َوَقِدْمَنا ِإىَل َما َعِمُلوا ِمْن َعمَ قا كما  ن ْ
أَْعَماُْلُْم كَ فَ ِذيَن كَ  الَّ )َمَثلُ ال تعاىل  قو  ِبَربِِّْم  يَ ْقِدُروَن ِمَّا َكسَ ُروا  يَ ْوٍم َعاِصٍف ال  ِبِه الرِّيُح ِف  َذلِ َرَماٍد اْشَتدَّْت  َك ُهَو ُبوا َعَلى َشْيٍء 

 ِعيُد(.الضَّالُل اْلبَ 
ُ ًء َحىتَّ ِإَذا َجاَءُه ملَْ جيَِ َماْمآُن   الظَّ َسُبهُ يَعٍة حيَْ قِ ٍب بِ َكَسرَاُْلُْم  يَن َكَفُروا أَْعَماوقال تعاىل )َوالَّذِ  ْدُه َشْيئاً َوَوَجَد اَّللََّ ِعْنَدُه فَ َوفَّاُه ِحَسابَُه َواَّللَّ

 احلَِْساِب(.َسرِيُع 
ُ أِلَْعَماِل  :    جرير قال ابن  - ِبََذا اْلُقْرآِن َومبَْن َجاَء ْم وََكذَّبُوا  يَد َربِِّ ْوحِ وا ت َ دُ  َجحَ ِذينَ اَل : َوالَّ أَْهِل اْلُكْفِر بِِه ، فَ قَ َوَهَذا َمَثٌل َضَربَُه اَّللَّ

َسَط بَ  َجاٍر ، َواْلَقاُع َما ان ْ ُع قَاٍع ، َكاجلِْريَِة ََجْعُ ِبِقيَعٍة{ َوِهَي َجَْ }  وُل : ِمْثُل َسرَابٍ ُم الَّيِت َعِمُلوَها }َكَسراٍب{ يَ قُ ِبِه ، َمَثُل أَْعَماْلِِ 
ملَْ   }َحىتَّ ِإَذا َجاَءهُ يَ ُقوُل : َيُظنُّ اْلَعْطَشاُن ِمَن النَّاِس السَّرَاَب َماًء    (  حَيَْسُبُه الظَّْمآُن َماءً )    وُن السَّرَابُ َيكُ   يهِ َوفِ َع ،  اتَّسَ اأَلْرِض وَ ِمَن  

ًئا ْدُه َشي ْ ِد السَّ   ( جيَِ ًئا ، َفَكَذِلَك  رَاَب  يَ ُقوُل : مَلْ جيَِ َا ُمْنِجيَ تَ ُهْم ِعْنَد   ، يِت َعِمُلوَها ِف ُغُروٍر  الَّ   اِْلِمُ أَْعمَ ِمْن    اِبَّللَِّ   اْلَكاِفُرونَ َشي ْ حَيِْسُبوَن َأَنَّ
ِلِه   َعمَ ِة ِإىَل جَ  احْلَاَوَصاَر ِإىَل   ؛ َحىتَّ ِإَذا َهَلكَ ِئِه  َفظَنَُّه َماًء يَ ْرِويِه ِمْن َظمَ   ،سَّرَاَب  َأى الِذي رَ الظَّْمآُن الَّ    ، َكَما َحِسبَ اَّللَِّ ِمْن َعَذاِبهِ 

ًئا ؛ أِلَنَّهُ لَّ ا َفُعُه َشي ْ يَ ن ْ ْدُه  ِعْنَد اَّللَِّ ، ملَْ جيَِ اَنِفُعُه  أَنَُّه  يَ َرى  ِعْنَد َهالَكِ ، َووَ   َّللَِّ َعَلى ُكْفٍر ابِ َكاَن َعَمُلُه    ِذي َكاَن  اْلَكاِفُر  ِه َجَد اَّللََّ َهَذا 
نْ َيا  اَمالِهِ َب أَعْ ِحَسا ةِ ِقَيامَ اُه يَ ْوَم الْ ْلِمْرَصاِد ، فَ َوفَّ ابِ   .  ) التفسري ( ُه. َوَجازَاُه ِبَا َجزَاَءُه الَِّذي َيْسَتِحقُُّه َعَلْيِه ِمنْ   ،لَّيِت َعِمَلَها ِف الدُّ

ُ تَ َعاىَل لِْلُكفَّاِر، ذَ َوهَ :    وقال القرطيب- وا ثَ َواَب أَْعَماِْلِْم  ىَل َوَجدُ  تَ َعااَّللَِّ َعَلى  َقِدُموا    أعماْلم فإذا  يُ َعّوُِلوَن َعَلى ثَ َوابِ   ا َمَثٌل َضَربَُه اَّللَّ
ْد َصاِحُب ال ًئا َكَما مَلْ جيَِ ُدوا َشي ْ   يْ أَ َوَوَجَد اَّللََّ ِعْنَدُه(  ُهَو يَ ْهِلُك أَْو مَيُوُت. )ا اَل َماَء ِفيَها، ف َ سَّرَاِب ِإالَّ أَْرضً ُُمَْبطًَة اِبْلُكْفِر، َأْي ملَْ جيَِ

 .      ) القرطِب ( .  بَُه( َأْي َجزَاَء َعَمِلهِ اُه ِحسا ِد. )فَ َوفَّ َصاْلِمرْ  ابِ َّللََّ َوَجَد ا
 ةً ُر َصِغريَ ا اْلِكَتاِب ال يُ َغادِ َهذَ   وُلوَن ََي َويْ َلتَ َنا َمالِ نَي ِمَّا ِفيِه َويَ قُ ْلُمْجرِِمنَي ُمْشِفقِ قال تعاىل عن يوم القيامة )َوُوِضَع اْلِكَتاُب َفرَتَى ا

 بَُّك َأَحداً(.َوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضراً َوال َيْظِلُم رَ اَها وَ َأْحصَ  ِإالَّ ريًَة ال َكبِ وَ 
ُه  إِنَّ   : هل ينفعه ذلك؟ فقال: ال-العاّن، ويُطعم الطعامكُّ  ن يُ ْقرِي الضيَف، ويَ فُ وكا-عن عبد هللا بن ُجْدعان    سئل النِب    وملا

  يوم الدِّيِن.ِطيَئيِت  ِل خَ اْغِفرْ ِر: َربِّ ا ِمن الدَّهْ ملَْ يَ ُقْل يَ ْومً 
النووي- ه كافراً، وهو معىن من الصلة واإلطعام ووجوه املكارم ال ينفعه ِف اآلخرة، لكون  علهيف  : معىن احلديث أن ما كانقال 
 . وال ينفعه عملث، ومن مل يصدق به كافر لبعرب اغفر ِل خطيئيت يوم الدين، أي مل يكن مصدقاً اب ه  قول



 38 

 َوَمْن أَرَاَد اآْلِخرََة َوَسَعى َْلَا َسْعيَ َها َوُهَو ُمْؤِمٌن فَُأولَِئَك َكاَن َسْعيُ ُهْم َمْشُكورًا ) َعاىَل قَ ْولُُه ت َ :   نقيطيقال الش-
ٌد َّلِلَِّ َجلَّ َوَعاَل ، َغرْيُ مُ   (   َوُهَو ُمْؤِمنٌ   قوله ) لث ََّواَب اجْلَزِيَل َعْن أِبَْن يُِثيَبُه ا  َيُه ،ُر َسعْ َيْشكُ    اَّللََّ ِبِه ، فَِإنَّ ْشرٍِك ِبِه َواَل َكاِفٍر  َأْي ُمَوحِّ

 َعَمِلِه اْلَقِليِل .
لِيُل َعَلى َأنَّ اأْلَعْ  َفُع ِإالَّ َمَع  الصَّاحِلََة اَل ت َ الَ مَ َوِف اآْليَِة الدَّ ميَاِن اِبَّللَِّ . ن ْ  اإْلِ

َفُع َمَعهَ َر َسيَِّئٌة اَل ت َ اْلُكفْ  أِلَنَّ   .    : َوُهَو ُمْؤِمنٌ ِف َذِلَك قَ ْولُهُ  َشَرطَ  نَّهُ ، أِلَ  ةٌ ا َحَسنَ ن ْ
 :  ا ِف آََيٍت َكِثريٍَة َوَقْد أَْوَضَح تَ َعاىَل َهذَ 

 ( . ا نَِقريً  َلُمونَ ظْ يُ  نََّة َواَل ُأولَِئَك يَْدُخُلوَن اجلَْ ذََكٍر أَْو أُنْ َثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ  حِلَاَت ِمنْ َمْل ِمَن الصَّا يَ عْ َوَمنْ  ) َكَقْولِِه 
 ( . وا يَ ْعَمُلوَن  أبَِْحَسِن َما َكانُ زِيَ ن َُّهْم َأْجَرُهمْ  َصاحِلًا ِمْن ذََكٍر أَْو أُنْ َثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ نَُّه َحَياًة طَيَِّبًة َولََنجْ َمْن َعِملَ )  ْولُهُ َوق َ  
   ذََكٍر أَْو أُنْ َثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَُأولَِئَك يَْدُخُلوَن اجْلَنََّة يُ ْرَزُقوَن ِفيَها ِبَغرْيِ  َصاحِلًا ِمنْ  َعِملَ َوَمنْ   َلَها ِإالَّ ِمث ْ اَل جُيَْزى  َمْن َعِمَل َسيَِّئًة فَ   )   َوقَ ْولُهُ  

  اآْلََيِت . َذِلَك ِمنَ ِإىَل َغرْيِ  (ِحَساٍب 
ِإَذا  َأنَّ َغرْيَ اْلُمْؤمِ :  ِت  َوَمْفُهوُم َهِذِه اآْلَيَ  ميَاُن اِبَّللَِّ َجلَّ   يَ ن ْفَ اَلٍص اَل إبِِخْ   اَّللََّ َأطَاَع  ِننَي  ُعُه َذِلَك ; لَِفْقِد َشْرِط اْلَقُبوِل الَِّذي ُهَو اإْلِ

 ( . ) أضواء البيان                      َوَعاَل .
 ومن السنة : 

َفُعُه،   ِحَم َويُْطِعمُ ُل الرَّ  َيصِ ِليَّةِ اهِ  اجلَْ َن ِف اَن َكاَرُسوَل اَّللَِّ اْبُن ُجْدعَ َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت )قُ ْلُت ََي   اْلِمْسِكنَي فَ َهْل َذاَك اَنِفُعُه قَاَل )اَل يَ ن ْ
 رواه مسلم .  َم الدِّين(ْر ِل َخِطيَئيِت يَ وْ إِنَُّه ملَْ يَ ُقْل يَ ْوًما َربِّ اْغفِ 

وهو معىن قوله    نه كافراً،آلخرة، لكو  انفعه ِفارم ال يكاملطعام ووجوه  الصلة واإل  ما كان يفعله من  : معىن احلديث أنقال النووي
    :فمن شروط قبول ،    ملرب اغفر ِل خطيئيت يوم الدين، أي مل يكن مصدقاً ابلبعث، ومن مل يصدق به كافر وال ينفعه ع
 (. مل اإلميان. )نووي الع

 2  فائدة :
  دة احملتاجني،كإطعام الطعام، ومساع:   نةحسأعمال  يا من  به ِف الدنكانوا يقومون  اآلية الكرمية: ما  وا ِف  كفر الذين  املراد أبعمال   

 غري ذلك من األعمال الطيبة.ىل م الضيف، إوإكرا
 3فائدة :  

 دة.ردو مو حال كفره ال تقبل  الكافر
َمنَ َعُهْم  قال تعاىل )َومَ  إِ ا  نَ َفَقاهُتُْم  ُهْم  ِمن ْ تُ ْقَبَل  ُْم َكَفُروا ابِ َأن  منه   ي نفع متعدي ال تقبلصدقة وهانت الفإذا كلِِه(،  ُسو رَ َّللِّ َوبِ الَّ أَنَّ

 فغريها من النفع اخلاص من ابب أوىل. 
 4فائدة :  

 ضاًل من هللا. له فسالمه، فهنا يكتب له ما كان يعمأن يسلم وحيسن إ
ب م يثا اإلسالعلى    الكافر، ومات  يث على ظاهره، وأنه إذا أسلم: وذهب ابن بطال وغريه من احملققني إىل أن احلدويالنو قال  
تب  ه، ك: إذا أسلم الكافر، فحسن إسالم قال: قال    ره، واستدلوا حبديث أِب سعيد اخلدري من اخلري ِف حال كف  ما فعله على  

ئة سيالمثاْلا إىل سبعمائة ضعف، و له بعد ذلك، احلسنة بعشر أعنه كل سيئة زلفها، وكان عمهللا تعاىل له كل حسنة زََلفها، وُما  
  عنها. جاوز هللاال أن يتمبثلها إ
َدَقٍة أَْو َعَتاَقٍة أَْو ِة ِمْن صَ اجْلَاِهِليَّ   ِبَا ِف   ُكْنُت َأحَتَنَّثُ   راً أَرَأَْيَت أُُمو )  َرُسوَل اَّللَِّ    ي أَ   ِل اَّللَِّ  أَنَُّه قَاَل لَِرُسو   ِحزَام  ْبن  َحِكيم  حلديث
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 متفق عليه . ( َأْسَلْفَت ِمْن َخرْيٍ   َعَلى َما  َأْسَلْمتَ  :    وُل اَّللَِّ سُ  أَِفيَها َأْجٌر فَ َقاَل رَ ِصَلِة َرِحمٍ 
،  لكنفعه ذ: ال يِف اجلاهلية فقال عمله من أعمال بر ا يحينما سئل عنه وم قوله  ِف  –تقدم وقد  –وحلديث ابن جدعان 

 دين .إنه مل يقل يوماً رب اغفر ِل خطيئيت يوم ال
عه أنه مل يسلم ، فصح أنه لو  إَّنا جعل السبب ِف أن ما فعل ال ينف  النِب    ألن   ية ، ة لنا عليهم قو جح: وهذا    قال ابن حزم 

 أسلم لنفعه ذلك  
نُكْم َعن ِديِنِه  )َوَمن يَ ْرَتِدْد مِ قبل، وإال ترد، كما قال تعاىل م تأسلسالمه، موقوفة على إسالمه، إن إب  علقاحل مالص فالكافر عمله  -

 ت على الكفر.و ملاب فعلق حبوط عمله. ( َوُهَو َكاِفٌر .. تْ فَ َيمُ 
اغفر ِل خطيئيت ه؟ فقال: إنه مل يقل يوماً رب  نفعل يري، هاخللعائشة ملا سألته عن ابن جدعان ما كان يصنعه من    وقد قال  
 .رالكفنه لو قاْلا بعد أن أسلم نفعه ما عمله ِف ، فدل على أيوم الدين

 5فائدة :  
 .  كفره ُث أسلمحال  رء ملااليت عملها  ةسيئال األعمال

 زاع . نر له الكفر الذي َتب منه ابإلسالم بال كافر ظاهراً وابطناً غف إذا أسلم ال
 ؟ ب أو ظلم أو فاحشة ون مصراً على ذنيتب منها ، كأن يكفره ومل وهل تغفر له الذنوب اليت فعلها حال ك

 ِف ذلك قوالن : 
 مل يتب منه . ب منه وما ال كفره ما َتها ح فعل يتبه الَجيع ذنو م سال: يغفر له ابإل  اْلولقول لا
 ما قد سلف ( . تعاىل ) قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر ْلم  لقول-أ

 ، ري ( ) ابن كث  م وخطاَيهم .    م وذنوبمن كفرهيغفر ْلم ما قد سلف ( ) 
هدم وأن احلج يدم ما قبلها ،  هت  ةا قبله ، وأن اْلجر م  هدمالم يمت أن اإلسا علو أم ر مِف عمرو ابن العاص ) َي ع  قوله  -ب

 ما قبله ( . 
 .  قبله من املعاصي ج وأن كل واحد منها يهدم ما كان عظيم موقع اإلسالم واْلجرة واحل: فيه  قال النووي

قَاَل َرُسوُل هللِا  ٍد اخْلُْدرِيِّ  َعْن َأِب َسِعي-ج اأَ ا  ِإذَ )    قَاَل :  فَ ْسَلَم  َلهُ اَلُمُه ، َكتَ ِإسْ   نَ َحسُ ْلَعْبُد   ُ أَْزَلَفَها ، كُ   َب اَّللَّ لَّ َحَسَنٍة َكاَن 
الَّ َأْن ا إِ هَ لسَّيَِّئُة مبِْثلِ ، َواِع ِمَئِة ِضْعٍف  ِبَعْشرَِة أَْمثَاِْلَا ِإىَل َسبْ  َذِلَك اْلِقَصاُص ، احلََْسَنُة   أَْزَلَفَها ، ُُثَّ َكاَن بَ ْعدَ َوُمَُِيْت َعْنُه ُكلُّ َسيَِّئٍة َكانَ 

َها َوَجلَّ  َعزَّ َز اَّللَُّ َتَجاوَ ي َ   ( رواه النسائي .   َعن ْ
م َفاَل يُ َؤاَخذ ْساَل أَمَّا َمْن َأْحَسن ِمْنُكْم ِف اإْلِ   : قَاَل  ة ؟  َعِمْلَنا ِف اجْلَاِهِليَّ   َرُسول اَّللَّ أَنُ َؤاَخُذ مبَا  س : َيَ قَاَل أانَ )  ْبد اَّللَّ قَاَل   عَ َعنْ -د
ْساَلم (  اَذ ِبَعَمِلِه ِف َوَمْن َأَساَء ُأخِ ،  ابَِ   جْلَاِهِليَّة َواإْلِ

 ( . ْساَلِم ُأِخَذ اِبأَلوَِّل َواآلِخِر إلِ ا َساَء ِف َمْن أَ اجْلَاِهِليَِّة. وَ  ْذ مبَا َعِمَل ِف ْساَلِم مَلْ يُ َؤاخَ اإلِ  َمْن َأْحَسَن ِف  .ية ) .. وِف روا
النووي اق مَ مَّ َوأَ :    ل  فَالصَّحِ ا  احْلَِديث  قَ ْعىَن  َما  ِفيِه  َجََ يح  اْلُمَحقِّ اَلُه  ِمْن  أَ اَعة  هُ ِقنَي  اِبإْلِْحَساِن  اْلُمرَاد  ْساَلم نَ نَّ  اإْلِ ِف  الدُُّخول  ا 

يًعا ، وَ اِبلظَّاِهرِ  : "   لصَِّحيحيز َواحْلَِديث اَنصِّ اْلُقْرآن اْلَعزِ بِ ر  ُكفْ ف ِف الْ ا َسلَ  مَ هُ لَ   ُمْسِلًما َحِقيِقيًّا فَ َهَذا يُ ْغَفر  َأْن َيُكون َواْلَباِطن َجَِ
ْساَلم يَ هْ  َساَءِة َعَدم مِ قَ ْبله " َوإبَِِْجَاِع اْلُمْسلِ ِدم َما اإْلِ ْساَلم بِ نَي . َواْلُمرَاد اِبإْلِ  . َقْلِبِه الدُُّخول ِف اإْلِ

كمه ِف ر فحالكف ى كبائر دون  م وهو مصر علما إذا أسلوإ  ا ،والذنوب اليت منه،    كفره  : أنه يغفر للكافر إذا أسلم  ثاينالقول ال
 ائر .لكبأهل اه من ذلك حكم أمثال

 النصوص . هو الذي تدل عليه األصول و  قال ابن تيمية : وهذا القول
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 َتب منه .  ح أنه إَّنا يغفر له ماالصحي وقال :
(  أَلوَِّل َواآلِخِر  ِخَذ ابِ اإِلْساَلِم أُ   ِف   ْن َأَساءَ ِة. َومَ اِهِليَّ اجلَْ   مبَا َعِمَل ِف   ذْ خَ اْساَلِم ملَْ يُ ؤَ اإلِ   َمْن َأْحَسَن ِف )    ديث ابن مسعود السابقحل

تيم ابن  َا تُ ْرَفُع اْلُمؤَ َقْد َدلَّ َهَذا النَّصُّ َعَلى أَنَّ :    ة يقال   َعمَّْن اَل َن اَل سَ َأحْ اِهِليَِّة َعمَّْن  اجلَْ ْعَماِل الَّيِت فُِعَلْت ِف َحاِل  أْلَ ابِ اَخَذُة  ُه إَّنَّ
 ْن . فَ َلْم حُيْسِ  ا يَ ُتْب ِمن ْهَ ِخِر َوَمْن ملَْ ِل َواآْل  حُيِْسْن ُأِخَذ اِبأْلَوَّ ِسُن ؛ َوِإْن ملَْ حيُْ 

تَ ُهوا  لِلَِّذيَن َكَفُروا إْن  ْل  قُ   ) وقَ ْوله تَ َعاىَل   َتهِ ى َأنَّ الْ  َعلَ يَُدلُّ (  ْغَفْر َْلُْم َما َقْد َسَلَف  ي ُ يَ ن ْ ْنُه اَل  مِ  َما َقْد َسَلفَ َشْيٍء يُ ْغَفُر لَهُ   نْ عَ   يَ ُمن ْ
َتهِ  اْلمُ نَّ يَُدلُّ َعَلى أَ   لفتاوى ( . .        ) ا َما َسَلَف ِمْن َغرْيِِه  هُ َي َعْن َشْيٍء يُ ْغَفُر لَ ن ْ

 احلديث أبجوبة :  وأجاب اجلمهور عن
قبل   ا كان منهيعاقب على َجيع مإسالمه ومات على ذلك فإنه  عد  الكفر ، فمن ارتد ب  د باأن اإلساءة ِف احلديث املرا   اْلول :

 اإلسالم وبعده . 
 أيّده . ر و وهذا جواب البخاري ، كما أشار إليه ابن حج

 وهو اختيار املازري ، وابن اجلوزي .
 الظاهر غري معتقد   ِفاداً منقأبن يكون  ه  ِف إسالمصُدق  ديث املراد با النفاق ، فإذا أسلم الكافر ومل ي احلءة ِفساأن اإل  الثاين : 

 ه يؤاخذ مبا كان منه ِف اجلاهلية . فإنلإلسالم بقلبه ، 
 . وهذا جواب القرطِب ، والنووي 

قَاَلُه  :    نووي ال  قال َما  ِفيِه  فَالصَِّحيح  احْلَِديث  َمْعىَن  اِبإْلِ َوأَمَّا  اْلُمرَاد  َأنَّ  اْلُمَحقِِّقنَي  ِمْن  الدُُّخو ْحسَ ََجَاَعة  ُهَنا  ِف اِن  ْساَلم   ل  اإْلِ
يح : " اْلُكْفر بَِنصِّ اْلُقْرآن اْلَعزِيز َواحْلَِديث الصَّحِ   َسَلف ِف   َذا يُ ْغَفر لَُه َما، َوَأْن َيُكون ُمْسِلًما َحِقيِقيًّا فَ هَ   يًعااِطن َجَِ ِر َواْلبَ لظَّاهِ ابِ 

َوإبَِِْجَا   " قَ ْبله  َما  يَ ْهِدم  ْساَلم  الْ اإْلِ َوالْ ِع   . َساءَ رَامُ ُمْسِلِمنَي  اِبإْلِ َعَدمد  االدُُّخو   ِة  ِف  ْساَل ل  اإْلِ ِف  َقاًدا  ُمن ْ َيُكون  َبْل  ِبَقْلِبِه  لظَّاِهر  م 
ار ل ِإْظهَ اِهِليَّة قَ بْ اجلَْ   ذ مبَا َعِمَل ِف َؤاخَ اَبٍق َعَلى ُكْفره إبَِِْجَاِع اْلُمْسِلِمنَي ، فَ ي ُ  ُمْعَتِقد ِلإْلِْساَلِم ِبَقْلِبِه ؛ فَ َهَذا ُمَناِفق  َتنْيِ َغرْي لِلشََّهادَ 

 .            ) شرح مسلم ( . ره  ْسَتِمّر َعَلى ُكفْ مبَا َعِمَل بَ ْعد ِإْظَهارَها أِلَنَُّه مُ اَلم وَ اإْلِسْ  ُصورَة
 6فائدة :  

 ِف الدنيا . ن واإلحسا ال اخلريانتفاع الكافر أبعم
 ك . ذل ق والولد وحنووسعة ِف الرز  ِف البدن صحةيا  ه جيازى با ِف الدنلى أندلت النصوص من الكتاب والسنة ع

نْ َيا َوزِينَ تَ َها ن ُ قال تعاىل )     أُْولَِئَك الَِّذيَن لَْيَس َْلُْم ِف اآلِخرَةِ .    ْبَخُسونَ ْعَماَْلُْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها اَل ي ُ َوفِّ إِلَْيِهْم أَ َمن َكاَن يُرِيُد احْلََياَة الدُّ
 ( . َن  و وْا يَ ْعَملُ مَّا َكانُ  ِطلٌ يَها َوابَ َصنَ ُعوْا فِ  َما َط  النَّاُر َوَحبِ ِإالَّ 

نْ َياْد َلُه ِف َحْرثِهِ ن َكاَن يُرِيُد َحْرَث اآلِخرَِة نَزِ وقال تعاىل ) م َها نُؤتِهِ   َوَمن َكاَن يُرِيُد َحْرَث الدُّ  ( .   َوَما َلُه ِف اآلِخرَِة ِمن نَِّصيبٍ  ِمن ْ
نْ َيا َوجيُْ  اَل ِإنَّ اَّللََّ )      َرُسوُل اَّللَِّ    : قَالَ الَ  قَ ِس ْبِن َماِلكٍ أَنَ   َعنْ و  َة ، َوأَمَّا اْلَكاِفُر َزى ِبَا اآْلِخرَ  َيْظِلُم ُمْؤِمًنا َحَسَنًة يُ ْعَطى ِبَا ِف الدُّ

نْ َيا ، َحىتَّ ِه َما َسَناتِ فَ ُيْطَعُم حِبَ   ا ( رواه مسلم . َسَنٌة جُيَْزى بَِ ِة ملَْ َتُكْن لَُه حَ رَ خِ ا أَْفَضى ِإىَل اآْل  ِإذَ َعِمَل ِبَا َّلِلَِّ ِف الدُّ
ِإَذا َعِمَل َحسَ   َوِف رَِوايَة   نْ َيا ، َوأَمَّا اْلمُ َنة أُْطِعَم ِبَا طُ ) ِإنَّ اْلَكاِفر  َلُه َحَسَناته ِف اِإنَّ اَّللَّ ْؤِمن فَ ْعَمة ِمْن الدُّ رَة ،  آْلخِ  تَ َعاىَل يَدَِّخر 

نْ َيا َعَلى قً زْ بُه رِ َويُ ْعقِ   .  طَاَعته (ا ِف الدُّ
ْن َعَمله ِف ْيٍء مِ يَها ِبشَ َلُه ِف اآْلِخرَة ، َواَل جُيَاَزى فِ   ى ُكْفره اَل ثَ َوابَأَْجََع اْلُعَلَماء َعَلى َأنَّ اْلَكاِفر الَِّذي َماَت َعلَ :    نووي ال  قال-

نْ َيا ، ُمتَ َقّراًِب إِ  نْ َيا مبَا َعِمَلُه ِمْن احلََْسَنات ، َأْي : مبَا فَ َعَلهُ   منَُّه يُْطعَ َذا احْلَِديث أبَِ ِف هَ   حَ رَّ َعاىَل ، َوصَ  ت َ  اَّللَّ ىَل الدُّ ِإىَل  ُمتَ َقّراًِب بِِه  ِف الدُّ
َيافَ ْلِعتْ َوا  ة النِّيَّة ، َكِصَلِة الرَِّحم َوالصََّدقَ ته ِإىَل ِقر ِصحَّ اَّللَّ تَ َعاىَل ِمَّا اَل يَ ْفتَ  ا اْلُمْؤِمن فَ ُيدََّخر َلُه مَّ حَنْوَها ، َوأَ اخلَْرْيَات وَ   ْسِهيلَوتَ ة  ق َوالضِّ
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ِإىَل اآْل  أَْعَماله  َوثَ َواب  نْ َيا  ِخرَة ، َوجُيَْزى بَِ َحَسَناته  أَْيًضا ِف الدُّ َذِلَك  َمَع  نْ َيا َواآْلخِ َمانِع مِ ، َواَل  ا  َوَرَد َوَقدْ   ة ، رَ ْن َجزَائِِه ِبَا ِف الدُّ  
 ه . ِجب ِاْعِتَقادِه فَ يَ ع بِ ْر الشَّ 

واب واجلزاء له حسنة؛ ألن شرط الثالدنيا، وال يكتب    اآلخرة على خري عمله ِف   : واألصل أن الكافر ال جيزى ِفي  ال القاضق-
 املؤمن ف  خبالرزقه وأطعمه  أعطاه و ا  مب  يا أنه من عدل هللا أنه قد جازاه با ِف الدنث  ا احلديهذ  رب ِفوهو اإلميان، لكن أخ  ُعِدَم  

   اآلخرة. ناته ِفالذى يدخر له حس
َتِفعُ ِمَن اْلِكَتاِب َوالَواْعَلْم َأنَّ َهَذا الَِّذي ذَكََّراَن أَِدلََّتُه :   قال الشنقيطي- نْ َيا : ِلِه الصَّ  ِبَعمَ سََّنِة ِمْن َأنَّ اْلَكاِفَر يَ ن ْ  اِلِح ِف الدُّ

 ، َكَما  يَئِة اَّللَِّ تَ َعاىَل يِس َعِن اْلَمْكُروِب َوحَنِْو َذِلَك ، ُكلِِّه ُمَقيٌَّد مبَشِ ْنفِ اجْلَاِر ، َوالت َّ ْكرَاِم الضَّْيِف وَ إِ وَ    ، لرَِّحمِ ، َوِصَلِة اْيِن  َواِلدَ َكربِّ الْ 
 .. ( . ُد  نُرِيَشاُء ِلَمنْ َما نَ ِفيَها  يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعجَّْلَنا َلُه َكانَ   َمنْ  ) َنصَّ َعَلى َذِلَك ِبَقْولِهِ 

َما ِإَذا  ِسيَّ ِق ، َواَل  اْلُمَقيََّد يَ ْقِضي َعَلى اْلُمْطلَ  ِف اأْلُُصوِل َأنَّ َدٌة ِلَما َوَرَد ِمَن اآْلََيِت َواأْلََحاِديِث ، َوَقْد تَ َقرَّرَ يِّ اْلَكرميَُة ُمقَ فَ َهِذِه اآْليَُة  
 ) أضواء البيان ( .             .         َنا َما هُ ْكُم َوالسََّبُب كَ احتَََّد احلُْ 

 7ة :  فائد
 م اليت اقرتفوها حال كفرهم زَيدة على كفرهم . ئات واآلاثأعمال السي

 أشد كفراً وجرماً من بعض .ضهم ر ليسوا سواء فبعالشك أن أهل الكف
تَ ِإنَّ أَْدََن أَْهِل النَّاِر َعَذااًب ي َ  )  قوله  لك جاء ِف احلديث ِفولذ  ( . ْعَلْيِه ْن َحرَارَِة ن َ مِ   َماُغهُ ٍر يَ ْغِلى دِ انَ  نْ ِعُل بِنَ ْعَلنْيِ مِ ن ْ

دُّ ُل َما يَ َرى َأنَّ َأَحًدا َأشَ َما يَ ْغِلى اْلِمْرجَ َكاِن ِمْن اَنٍر يَ ْغِلى ِمن ُْهَما ِدَماُغُه كَ ُه نَ ْعاَلِن َوِشرَا ِإنَّ أَْهَوَن أَْهِل النَّاِر َعَذااًب َمْن لَ )    وقال  
 ( .  ْم َعَذاابً أَلْهَوَنُُ   هُ نَّ ِمْنُه َعَذااًب َوإِ 

َتِعٌل بِنَ عْ أَ )   وقال   ( . ُهَما ِدَماُغُه َلنْيِ يَ ْغِلى ِمن ْ ْهَوُن أَْهِل النَّاِر َعَذااًب أَبُو طَاِلٍب َوُهَو ُمن ْ
  أَْعَلم . َّللَّ ُمتَ َفاِوت . َواَ  أَْهل اجْلَنَّة ِعيمَ نَ  نَّ ل النَّار َكَما أَ ب أَهْ َأْشبَ َهُه َتْصرِيح بِتَ َفاُوِت َعَذاِديث َوَما َوِف َهَذا احلَْ :  قال النووي

م لتفاوت  العذاب كان  ِف  التفاوت  أعمالوهذا  من  اكتسبوه  و الشر    ا  ابإلالذنو واآلاثم  الذي ب  الكفر  ِف  تفاوهتم  إىل  ضافة 
 ه اخللود ِف النار . استوجبوا ب

 ( . َن  اِفُرو ِخرَِة ُهْم كَ الزََّكاَة َوُهْم اِبآْل َن تُو الَِّذيَن اَل يُ ؤْ  ِكنيَ َوَوْيٌل لِْلُمْشِر  قال تعاىل )
 زكاة عليه . وجوب المع منع عذب بكفره وفيه داللة على أن الكافر ي قال القرطيب :

 -َعاىَل  ت َ   -ُه  ; أِلَنَّ رِيَعِة  ُفُروِع الشَّ  بِ ونَ ْلُكفَّاَر خُمَاطَبُ نَّ اَكرميَِة َعَلى أَ اأْلُُصوِل ِبَِذِه اآْليَِة الْ   َقِد اْسَتَدلَّ بَ ْعُض ُعَلَماءِ :    قال الشنقيطيو 
ُمْشرِكُ َصرََّح ِف َهذِ  ُْم  أِبَنَّ اْلَكرميَِة  اآْليَِة  ُْم كَ ِه  َوَأَنَّ  ، تَ َوعََّدُهْم ابِ اِفُروَن ابِ وَن  َوَقْد   ، َعَلى ِشرِْكِهْم وَُكْفرِهِ آْلِخرَِة  اِبآْلِخرَةِ ْلَوْيِل  َعَدِم  ، وَ ْم 

 اِت َواْجِتَناِب اْلَمَعاِصي . ِل الطَّاعَ اأْلَْبَداِن ِبِفعْ   اْلَماِل اْلَمْعُروَفُة ، أَْو زََكاةُ  اآْليَِة ِهَي زََكاةُ َكاَة ِف  الزَّ ا : ِإنَّ اٌء قُ ْلنَ َكاَة ، َسوَ لزَّ  اإِيَتائِِهمُ 
ِضنَي وَُكنَّا ُنَكذُِّب بِيَ ْوِم ُض َمَع اخْلَائِ وَُكنَّا ََنُو   ِمْسِكنيَ  نُْطِعُم الْ َنكُ   اْلُمَصلِّنَي َوملَْ   ِمنَ   َما َسَلَكُكْم ِف َسَقَر قَاُلوا ملَْ َنكُ )    تعاىلقوله  

 ( .   اْلَيِقنيُ انَ َتَ الدِّيِن َحىتَّ أَ 
ُهْم  -تَ َعاىَل  -َفَصرََّح  :   قال الشنقيطي ُهُم أَ  يْ أَ  -ُهْم ِف َسَقَر َكت ْ ْسَباِب الَّيِت َسلَ ُمَقّرِرًا َلُه َأنَّ ِمَن اأْلَ َعن ْ ِة ،  الصَّاَل َعَدُم  -النَّاَر ْدَخَلت ْ

  بِيَ ْوِم الدِّيِن .ِبَسَبِب التَّْكِذيبِ ْعدَّ َذِلَك َمَع اْلُكْفِر اْلِمْسِكنِي ، وَ َعَدُم ِإْطَعاِم وَ 
يه دليل وف  ب ، تعذيب على غري الواجه ال  ان ُمموالن على الصالة الواجبة والصدقة الواجبة ألنهذل  : ... وقي  الشوكاينوقال  
 ت . شرعيال خماطبون ابن الكفار  على أ

 ( .  ْوَق اْلَعَذابِ اَنُهْم َعَذااًب ف َ الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل اَّللَِّ زِدْ وقال تعاىل ) 
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  على صدهم عن اتباع احلق .ى كفرهم ، وعذاابً : أي عذاابً عل قال ابن كثري
 نة ودرجاهتم . اجل ون ِف منازْلم ِف م كما يتفاوت املؤمنابعذ ِف  ت الكفارفاو يل على تدلذا وه  قال :

الشنقيطي : ِف  فَ ْوَقُه : ُهَو َعَذاُبُْم َعَلى ُكْفرِِهْم  زِيدُ  ِإْضاَلِْلِْم َغرْيَُهْم . َواْلَعَذاُب اْلمَ  اْلَعَذاِب أِلَْجلِ فَِإنَّ َهِذِه الّزََِيَدَة ِمنَ .  ..  وقال 
 . اِر الَِّذيَن ُيِضلُّوََنُْم ِبَغرْيِ ِعْلٍم  َياَمِة َوِمْن أَْوزَ ا أَْوزَاَرُهْم َكاِمَلًة يَ ْوَم اْلقِ ُهْم : لَِيْحِمُلو لُّوا َغريَْ لَِّذيَن َأضَ  اْلُمِضلِّنيَ ْولِِه ِف ا ق َ يلِ نْ ُفِسِهْم ; ِبَدلِ أَ 

 8فائدة :  
 كال . ال إشاملسلم إذا ارتد ومات على ردته حبط عمله و 

 عمله الذي عمله قبل ردته : ردته ، فما حكم   سالم ومل ميت علىإىل اإلتد ملر لكن إذا عاد ا
 قولني : اختلف العلماء على 

 عيد احلج الذي حجه قبل ردته ( . ) فيجب أن ي قبل ردته . الذي عمله حيبط عمله   فقيل :
 ب مالك وأبو حنيفة . مذه وهذا

 ( . كَ لُ لََيْحَبَطنَّ َعمَ ْكَت لَِئْن َأْشَر لقوله تعاىل )  
 ال حيبط عمله .  وقيل :

 بن حزم.ي وأحد قوِل الليث بن سعد، واختاره ام الشافعوهذا مذهب اإلما
نْ َيا َواآلِخرَةِ  َك َحِبَطتْ فَُأْولَئِ   ُهَو َكاِفرٌ َعن ِديِنِه فَ َيُمْت وَ  ْرَتِدْد ِمنُكمْ ن ي َ َومَ لقوله تعاىل )   ( .  أَْعَماُْلُْم ِف الدُّ

 م . بطت أعماْلالذين حبل أن يتوب من كفره فهم ت قفيم: أي   رقال ابن جري
 ميوت وهو كافر . نص قولنا من أنه ال حيبط عمله إن ارتد إال أبن : فصح  وقال ابن حزم

 اجح .الر  وهذا
ما  الكفر؟ والواجب محل  على    مبجردها أم ال حتبط إال ابملوتالرّدة هل حتبط العمل    وقد اختلف أهل العلم ِف:    قال الشوكاين 

 .                 ) فتح القدير ( .  ن التقييدية مهذه اآلما ِف ملوضع على غري هذا ا قته اآلَيت ِفأطل
 . (  اُْلُمْ َوَمْن يَ ْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه فَ َيُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَُأولَِئَك َحِبَطْت أَْعمَ )   قَ ْولُُه تَ َعاىَل :   قال الشنقيطي

  َوُهَو َكاِفٌر. تْ يِل قَ ْولِِه: فَ َيمُ حُتِْبُط اْلَعَمَل ِإالَّ ِبَقْيِد اْلَمْوِت َعَلى اْلُكْفِر، ِبَدلِ اَل لُّ َعَلى َأنَّ الّرِدََّة َهِذِه اآْليَُة اْلَكرميَُة َتدُ 
 . َل الّرِدَِّة َأْحَبطَْتُه الّرِدَُّة،اَلِم َفُكلُّ َما َعِمَل قَ بْ ًقا، َوَلْو َرَجَع ِإىَل اإْلِسْ لَ َعَمَل ُمطْ َوَقْد َجاَءْت آََيٌت ُأَخُر َتُدلُّ َعَلى َأنَّ الّرِدََّة حُتِْبُط الْ 

ميَا َوَمْن  )  َكَقْولِِه تَ َعاىَل   ( . لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك   ) َوقَ ْولِهِ  (فَ َقْد َحِبَط َعَمُلُه  نِ َيْكُفْر اِبإْلِ
َمَساِئلِ هَ   َواُب َعنْ َواجلَْ  ِمْن  َهِذِه  َأنَّ  َوالْ   َذا  اْلُمْطَلِق  اآْلَيَ تَ َعاُرِض  فَ تُ َقيَُّد  اْلُمَقيَِّد،  َعَلى  اْلُمْطَلُق  فَ ُيْحَمُل  اْلُمْطَلَقُة ابِ ُمَقيَِّد،  ْلَمْوِت ُت 

َماُم الشَّاِفِعيُّ  َوَهَذا َعَلى اْلُكْفرِ  ْطاَلِق، َوقَ ْوُل ِه اْلَمْسأََلِة َوَقدََّم آَقُه، َوَخاَلَف َماِلٌك ِف َهذِ ف َ َوَمْن َوا  ُمْقَتَضى اأْلُُصوِل، َوَعَلْيِه اإْلِ ََيَت اإْلِ
 ) دفع إيهام .. ( .    َواْلِعْلُم ِعْنَد اَّللَِّ تَ َعاىَل.َلى اأْلُُصوِل، رى عَ الشَّاِفِعيِّ ِف َهِذِه اْلَمْسأََلِة َأجْ 

اَّللََّ )   َأنَّ  تَ َر  َخلَ َأََلْ  ِبْلْ اوَ َماالسَّ َق    َواَْلْرَض  َيشَ ِت  ِإن  َوَيَْتِ قِّ  يُْذِهْبُكْم  ِبَ ْأ  َجِدي  )          ْلٍق  وَ 19ٍد  عَ (  َذِلَك  ا       َما  ِبعَ َلى   يزٍ زِ َّللَِّ 
(20)   . ) 

 [ .  20-19:  ] إبراهيم
---------- 

َماَواِت َواَْلْرَض ِبْْلقِّ   قَ  َخلَ  اَّللََّ تَ َر َأنَّ   َلَْ أَ )   يل صريتك أن هللَا العظيم اجللببعني قلبك وتتأمل  خاطب با املأيه  رت   أمل:  أي    (   السَّ
وإَّن  مل ُيلقهن  أي   املفسرون:  قال  رته؟دى قعل  تدلَّ بماض لُيسلسماوات واألر خللق واإلجياد، وأنه خلق انفرد ابا  قهنَّ ا خلعبثاً 
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 يم . ظألمٍر ع
 ؟. يهلمك إه علتينمل عىن : أالرؤية هنا رؤية القلب ؛ ألن امل:   يبطقر ال الق -

 فاهلل   ، الباطل    حلق ضدفا  ، ده حلكمة  فكل شيء أوجده هللا أوج  ،   زه عن العبث فإن هللا من   ، : وليس عبثاً  أي فقوله ) ابحلق (  
 لعباً  وال  عبثاً  ُيلقهما ابطاًل وال مل  ، كم ابهرة ا حللقهمخ

ن َ َوَما ب َ ا َخَلْقَنا السََّماَء َواأْلَْرَض مَ ىل )وَ ا قال تعاكم  ُروا ِمَن النَّار(. ِذيَن َكفَ َن َكَفُروا فَ َوْيٌل لِّلَّ يِلَك َظنُّ الَّذِ اًل ذَ اَبطِ َما هُ ي ْ
ن َ  َوَما ب َ ْرضَ اأْلَ  وَ اءَ َنا السَّمَ َخَلقْ تعاىل )َوَما وقال  ختََّْذاَنُه ِمن لَُّدانَّ ْلَْ  ِخذَ َأن ن َّتَّ َرْداَن ْو أَ ( لَ 16ُهَما اَلِعِبنَي ) ي ْ  (. ِلنيَ اعِ فَ ا نَّ  ِإن كُ ًوا الَّ

نَ ُهَما اَلِعِبنَي ْرَض َومَ ْقَنا السََّماَواِت َواأْلَ لَ ل تعاىل )َوَما خَ وقا  ن(. و َرُهْم اَل يَ ْعَلمُ ْكث َ َلِكنَّ أَ  وَ قِّ حلَْ  ابِ ا ِإالَّ ْقَنامهَُ ( َما َخلَ 38) ا بَ ي ْ
 ( . ْقَت َهَذا اَبِطاًل  لَ َما خَ رَب ََّنا تعاىل )   وقال

 . (  الَّ اِبحْلَقّ ِلَك إِ  ذَ َّللَُّ ا َلقَ َما خَ ) وقال تعاىل  
 وعال. ده جالحد املعبود وحقامة الربهان على أنه الوا: إمن أجله فمن اْلق الذي كان خلقهما

تقا  كما رَبَّ النَّ أَي َُّها    )َيَ اىل  عل  اْعُبُدوا  َخلَ الَّ   ُكمُ اُس  وَ ِذي  تَ ت َّ نَ يالَّذِ َقُكْم  َلَعلَُّكْم  قَ ْبِلُكْم  ِمْن  ا  ِفرَاش ُكُم  لَ َل  َجعَ   ي ذِ لَّ ُقوَن.    اً اأْلَْرَض 
 وَن(.تَ ْعَلمُ  ُتمْ َوأَن ْ  َّلِلَِّ أَْنَداداً  واال َتَْعلُ  فَ ُكمْ لَ اً ْزقَمرَاِت رِ الثَّ  َج ِبِه ِمنَ السََّماِء َماًء فََأْخرَ  نْ َزَل ِمنَ َوالسََّماَء بَِناًء َوأَ 

 ْشرُِكوَن(. ا يُ مَّ  عَ اىَل عَ ت َ  اِبحْلَقِّ )َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض   اىلال تعوق
ِذي الَّ )دة  عبان يستحق الصفات مقال ِف    ، تحق  ن يستحق أن يعبد ومن ال يسصفات م  ، ان  ني تعاىل ِف أول سورة الفرقب  وملا

 (. رَُه تَ ْقِديراً فَ َقدَّ  ْيءٍ  شَ لَّ  كُ َوَخَلقَ   َيُكْن َلُه َشرِيٌك ِف اْلُمْلكِ ملَْ اً وَ ْذ َوَلد يَ تَّخِ َوملَْ ِض رْ لسََّماَواِت َواأْلَ  اَلُه ُمْلكُ 
 .  ابحلق لبساً  متاً خلقال ا بينهما إرض ومالسماوات واأل اضحة على أنه تعاىل ما خلقتدل داللة و واآلَيت ِف مثل ذلك كثرية 

خ  ومن أجله  من  الذي  الاْلق   شيءحاط بكل  وأنه قد أ  ،ه تعاىل على كل شيء قدير  نأ  خللقهتعليمه    :  واْلرض   تسموالق 
ُ الَّ قال ت  ا كم  ،ماً  لع نَ ُهنَّ ْمُر ب َ نَ زَُّل اأْلَ أْلَْرِض ِمثْ َلُهنَّ يَ ت َ ٍت َوِمَن اِذي َخَلَق َسْبَع مَسَاَواعاىل )اَّللَّ  ِديرٌ قَ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء    نَّ اَّللََّ وا أَ َلمُ تَ عْ لِ   ي ْ
  ِبُكلِّ َشْيٍء ِعْلماً(. طَ اَ َأحَ   َقدْ نَّ اَّللََّ أَ وَ 

اْلق أجله  الذي  ومن  اخل   من  وماواْل  اواتملسق  زاؤهم يهم أحسن عماًل ُث جوابتالؤهم أ  ،اخللقف  هو تكلي  :بينهما  رض 
أعماْلم قا  ،على  )َوهُ كما  تعاىل  الَّ ل  َخَلقَ َو  اِذي  مٍ َض  َواأْلَرْ   اتِ َماوَ لسَّ   َأَيَّ ِستَِّة  الْ ْرُشُه  عَ اَن  وَكَ   ِف  َأْحَسُن لِ   َماءِ َعَلى  أَيُُّكْم  ُلوَُكْم  يَ ب ْ

 اًل(.َعمَ 
يل من النار  هددهم ابلو   ،وحساب وجزاء    ال حلكمة تكليف  ،  رض وما بينهما ابطالً ألماوات واخلق الس  ن هللاأفار  الك  نظ  املو 
ن َ َومَ   ْرضَ ا السََّماَء َواأْلَ ْقنَ َوَما َخلَ ىل )تعا  لفقايئ  ك الظن السسبب ذلب ِمَن    اُرو َكفَ   ينَ ذِ ٌل لِلَّ ِلَك َظنُّ الَِّذيَن َكَفُروا فَ َويْ ذَ   ِطالً ُهَما ابَ ا بَ ي ْ

 . ( النَّارِ 
َافقال تعاىل )أََفَحِسب ْ   ،  ونه خلق اخللق عبثاً زه تعاىل نفسه عن كن  وقد  إِلَي ْ نَّكُ َوأَ   ثاً بَ َناُكْم عَ َخَلقْ   ُتْم أَّنَّ ف َ   َناْم  تُ ْرَجُعوَن.   َّللَُّ  اَعاىَل ت َ ال 
االْ  اْلَعرْ   حلَْقُّ َمِلُك  َربُّ  ُهَو  ِإالَّ  إَِلَه  اْلكَ ال  فق(رميِ ِش  )توله  .  اَّللَُّ فَ تَ َعاىَل عاىل  وتعاظم    تنزه  أي:  يكون خل(  أن  عن  ال  وتقدس  قهم 

 حلكمة.
اْلق    - البعثومن  ب أحرى،  من ابقادر    ألعظم، فهو على غريهق اقدر على خلومن  ات،  قخلو املا من أعظم  ألَنم  ،  إثبات 

 هذا الربهان ِف آَيت كثرية: ىل تعاوأوضح هللا
َق َُيْلُ ِدٍر على َأن  َق السماوات واألرض ِبَقاأََولَْيَس الذي َخلَ ِق الناس( وقوله )لْ  ِمْن خَ َأْكرَبُ   واألرض  اواتالسم  قُ لْ اىل )خلََ كقوله تع

املوتى   ِييَ ن حيُْ لى أَ ع  ِدرٍ  ِبَقاات واألرض َوملَْ يَ ْعَي خِبَْلِقِهنَّ و ما السلذي َخَلقَ  هللا اَأنَّ   ْوارَ ، وقوله )أََوملَْ ي َ يم(خلالق العلَو اَوهُ   بلىم  ِمثْ َلهُ 
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ا  هَ َناآء ب َ مسدُّ َخْلقاً أَِم الشَ أَنُتْم أَ : )أَ قولهو (،  مْ َق ِمثْ َلهُ َُيْلُ ِدٌر على َأن َلَق السماوات واألرض قَاا َأنَّ هللا الذي خَ ه )أََومَلْ يَ َروْ ولبلى(، وق
 َيت. اَها( اآلية .. إىل غري ذلك من اآلوَّ سَ ا فَ  مَسَْكهَ َرَفعَ 

هي أكرب من  خلق السماوات واألرض اليت    يوم القيامة ، أبنه على معاد األبدان    اىل درته تع لبيان ق  ا سيقت أَن:    ي امسلقال  قا-
النخل :  اق  أي   . القدر    لذي اس  فليأس  هذه  واسما على  ارتفاعها  ِف  و اعتسوات  فيهعظمتها  وما  الكا  من  وابت  ثال  واكب ها 

الباهرات ،   ونبات وحيوان على   وقفار وحبار وأشجارري  د وبراهاد وأوَتهاد وو ن ما مفيه ا  مبرض  ألوهذه اوالسيارات واآلَيت 
  ِهنَّ ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن حُيِْييَ ْلقِ خِبَ  يَ ْعَي َض َوملَْ رْ َواأْلَ  اتِ َخَلَق السََّماوَ  ِذي  الَّ  اَّللََّ َأنَّ  اَروْ َومَلْ ي َ أَ  )ا شكاْلا وألواَنختالف أصنافها ومنافعها وأا

 ( . ِديٌر قَ  َشْيءٍ  ى ُكلِّ ُه َعلَ نَّ إِ  َلىب َ ى تَ وْ اْلمَ 
ْنَساُن أانَّ َخَلقْ   أََوملَْ يَ رَ   ) ىل  وقال تعا ِعظَاَم َوِهَي لْ ي ايِ  َمْن حيُْ ُه قَالَ قَ َخلْ َي  سِ نَ َب لََنا َمَثاًل وَ رَ ِبنٌي َوضَ يٌم مُ صِ خَ   ُهوَ    فَِإَذاةٍ ْطفَ َناُه ِمْن نُ اإْلِ

لَْيَس أَوَ ُه تُوِقُدوَن  ِمنْ   مْ تُ ن ْ ِإَذا أَ فَ راً  أْلَْخَضِر انَ  َلُكْم ِمَن الشََّجِر الَ ِليٌم الَِّذي َجعَ ِبُكلِّ َخْلٍق عَ   وَ ٍة َوهُ َل َمرَّ ا أَوَّ هَ َشأَ نْ أَ   ي ذِ الَّ يَها  َرِميٌم ُقْل حُيْيِ 
 . (  ِليُم اْلعَ  قُ الَّ اخلَْ  ُهوَ وَ بَ َلى ٍر َعَلى َأْن َُيُْلَق ِمثْ َلُهْم ادِ بِقَ  اأْلَْرضَ َواِت وَ امَ السَّ  َلقَ الَِّذي خَ 

 هنا قلبية   ؤيةالر  -
كم خرياً مناً غريكم ، يكونون  قومعشر الكفار ، وُيلق  م  َي  مأي مييتك  : عباس  قال ابن  (  ٍد   َوَيَِْت ِبَْلٍق َجِديمْ َيَشْأ يُْذِهْبكُ   ِإن)   
 . طوع هلل أو 

 .  واجلمهور على أنه من جنس اآلدميني :  لوسيقال اْل
 .غري صفتكمى عل نَيت آبخريو هبكم تم أمره أن يذْهٌل َعَلْيِه ِإَذا خالفسَ َتِنٍع َبْل ُهَو َعِظيٍم َواَل ِمُْ  بِ َأيْ ( ِبَعزِيزٍ  اَّللَِّ  َلى عَ  كَ لِ ذَ  اَومَ ) 
ُ ُهَو اْلَغيِنُّ    ىَل  إِ ْلُفَقراءُ نْ ُتُم اُس أَ ا النَّاََي أَي ُّهَ   ) عاىل  ت  لكما قا    ِلَك َعَلى اَّللَِّ ْلٍق َجِديٍد َوما ذخِبَ ِت  ُكْم َوَيَْ ْذِهبْ  يُ َشأْ يَ   نْ إِ ُد  ياحْلَمِ اَّللَِّ َواَّللَّ

 ( . ِبَعزِيٍز 
 . ( ُكْم لَ ْمثاونُوا أَ ْم ُُثَّ اَل َيكُ كُ ْبِدْل قَ ْوماً َغرْيَ ت َ سْ يَ َولَّْوا  تَ ت َ َوِإنْ  تعاىل )  َوقَالَ  
ُ ِبَقْومٍ َيَْ ْوَف يِنِه َفسَ ْن دِ  عَ ُكمْ نْ مِ  َتدَّ رْ ْن ي َ ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا مَ  )  اىل تع َوقَالَ    ( . بُّونَُه  حيُِ  حيُِب ُُّهْم وَ ِت اَّللَّ
 . (   َقِديراً لى ذِلكَ عَ  اَن اَّللَُّ ِت آِبَخرِيَن وَكَيَْ ي َُّها النَّاُس وَ أَ  مْ كُ يُْذِهبْ  َيَشأْ ِإْن تعاىل )  َوقَالَ  

هذه اآلية الكرمية   آلية ذكر تعاىل ِف( ا  ِت آِبَخرِينَ َوَيَْ لناس  أَي َُّها اُكْم  ِهبْ ذْ  يُ أْ شَ ن يَ إِ )نساء  قوله تعاىل ِف سورة ال  قال الشنقيطي  -
ليل وذلك الد  وضع آخر،مِف    على ذلك  منهم، وأقام الدليل  ا، وأتى بغريهم بدالً وْلنز   توجودين وقاس املشاء أذهب الن  أنه إن

آُء َكَمآ أَنَشَأُكْم  شَ ْعدُِكْم مَّا يَ َيْسَتْخِلْف ِمن ب َ  وَ ْبُكمْ ْأ يُْذهِ ن َيشَ )إِ   اىل تع  له قو هو  و    منهم نه أذهب من كان قبلهم وجاء بم بدالً أهو  
 (. آَخرِينَ مٍ قَ وْ  ن ُذرِّيَّةِ مِّ 
قوله  دل منهم بل يكونون خرياً منهم، وهو  باملمثل   يكونون  بدلني الملئك اوأن أول  ن تولوا أبدل غريهمم إكر ِف موضع آخر: أَنوذ 
 ثَاَلُكم(.  اَل يكونوا أَمْ ماً َغرْيَُكْم ُُثَّ قَ وْ ِدْل  َيْستَ بْ لَّْواْ وَ تَ ت َ ن إِ )وَ ىل عات

 هللا ى  َعلَ   َوَما ذلكَجِديٍد    ْلقٍ ِت خِبَ ْبُكْم َوَيَْ يُْذهِ ْأ  ِإن َيشَ   له تعاىل )قو هو  و غري صعب    ه عليخر: أن ذلك هنيوذكر ِف موضع آ
 صعب. ( أي: ليس مبمتنع وال  ِبَعزِيزٍ 

 : ئدفواال
 أن اخلالق هو هللا .  .1
 ألرض . لوقات هللا السماوات واخمعظم أن أ .2
 أن الذي ُيلق هو املستحق للعبادة . .3
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 حكمة هللا ِف خلق السماوات واألرض .  .4
 تنزيه هللا عن العبث .  .5
 أن كل شيء خلقه هللا فهو حلكمة .  .6
 ى هلل . قدرة هللا على تبديل من كفر مبؤمنني يكونوا أطوع وأتق .7
 .  شيء  عجزهي أن هللا ال .8
 يء قدير . أن هللا على كل ش .9

يعَّلِلَِّ ُزوا  َوبَ رَ   ) َجَِ فَ   اْسَتكْ اً  ِللَِّذيَن  الضَُّعفاُء  َلُكمْ بَُ قاَل  ِإّنَّ ُكنَّا  تَ بَ وا  فَ هَ   أَ عاً  مُ ْل  َعذابِ نُ غْ نْ ُتْم  ِمْن  َعنَّا  َشْيءٍ وَن  ِمْن  اَّللَِّ   َلوْ قاُلوا     
ُ َلََ َهداَّن   ( .  ( 21)يٍص ْن مَِ مِ  نالَ  ا ّن مَ بَْ نا َأَجزِْعنا َأْم صَ يْ َسواٌء َعلَ  اُكمْ نيْ دَ اَّللَّ

 [ .  21راهيم : ] إب
---------- 

يعاً  و َوبَ َرزُ )   َجَِ َّلِلَِّ  َوب َ  تعا لُ يقو (  ا  ب َ   اَرُزو ىل:  َوفَاِجرُ  اخلَْاَلِئُق ُكلُّهَ َزتِ رَ َأْي  بَ رَُّها  َّلِلَِّ ا  اْلَقهَّ ْلَواِحدِ ا  َها  أَ ارِ   لَ ِي اجْ ،  ِمَن هُ َتَمُعوا  ِبرَاٍز   ِف 
 .  يِه َشْيٌء َيْسرُتُ َأَحًدا فِ ِذي لَْيسَ الَّ  َكانُ ْلمَ  اوَ هُ ْرِض وَ اأْلَ 
  :  أي   (   زَةً رض اَبرِ َوتَ َرى األ)  ِف قوله    الرباز لظهوره ، وقيل  ع :سامكان الو لقال لومنه ي،    فاءمعناه ِف اللغة ظهر بعد اخل  رزوب  -

 إذا كانت تظهر للناس. ة وامرأة برز   شيء ،  هايسرت  ظاهرة ال
 م ، وأصله ِف اخليل إذا سبق أحدها.سبقها فاقهم و نه إذى أقراعل النف  زال : بر قيو 

هو صدق  فعنه   تعاىل  ن كان معناه االستقبال ، ألن كل ما أخرب هللا وإ  يضلفظ املابورد    (   ُزواْ َوبَ رَ قوله تعاىل )    ال الرازي : ق  -
 ( .  اجلنةاب أصحر احاب النصأواندى ) د ونظريه قوله جو ودخل ِف الو حصل  ده قكأن  حق ، فصارو 
 .  والعوامَوْهُم اأْلَتْ َباُع  (  َعفاءُ لضُّ َفقاَل ا )

 :  مْ سل قالوا ْلَُ ة الر قوافعن ميَك له و اَل َشرِ  َدهُ  َوحْ لَِّذيَن اْسَتْكرَبُوا َعْن ِعَباَدِة اَّللَِّ م لِ هئم وكرباهتوساد لقادهتم ( واِللَِّذيَن اْسَتْكبَُ ) 
 م . اإلعراض عن نصائحهو ِف تكذيب الرسل عليهم السالم أبمركم  مترعاً لكم أنأتبا : كنا  أي (  عاً ْم تَ بَ كُ ِإّنَّ ُكنَّا لَ ) 
ئً وَن َعنَّ فَ عُ َهْل َتدْ ف َ : َأْي ( ْن َعذاِب اَّللَِّ ِمْن َشْيٍء  ا مِ وَن َعنَّ نُ ُمغْ  أَنْ ُتمْ َهْل ف َ )  ُتْم َتِعُدونَ نَ مَ  اَّللَِّ كَ َذابِ عَ ْن ا مِ ا َشي ْ  .  َنا ون َ نُّ َومتَُ  اا ُكن ْ
ُ ََلََدْيناُكْم  اّنَ َلْو َهد اُلواق)  َنا قَ ْوُل رَبَِّناُكمْ ا نَْلََديْ  دااَن اَّللَُّ ْو هَ ِت اْلَقاَدُة َْلُْم: لَ لَ فَ َقاأي : ( اَّللَّ   َدرُ يُكْم قَ يَنا َوفِ َق فِ ، َوَسبْ  َوَلِكْن َحقَّ َعَلي ْ
 .  رِينَ اْلَكافِ  ىِلَمُة اْلَعَذاِب َعلَ كَ َوَحقَّْت   ،اَّللَِّ 

:القرطقال    - لو   :ل  وقي  ،   م إليهاكدينا اجلنة ْل  طريق  وقيل : لو هداان هللا إىل  ،   اان هللا إىل اإِلميان ْلديناكم إليهو هدأي ل  يب 
 جناان هللا من العذاب لنجيناكم منه. 

 علينا اجلزع والصرب . ي أي : يستو ( ّن  َصبَْ ْم زِْعنا أَ ْينا َأجَ َعلَ  َسواءٌ ) 
 .   هنيصرف اإلنسان عما هو بصدده ، ويقطعه عنه ن احلزن ألبلغ م زع ، أواجلن : ز ال اخلا ق -
الطبي:  ق  - الال  أهل  ف  نارإن  لبيقول  جيتمعون  هللاإَّن  :بعضعضهم  إىل  وتضرعهم  ببكائهم  اجلنِة  أهُل  أدرَك  فتعاا  نبكي   لواْ  
َسَوآٌء ) أوا أنه ال ينفعهم قالوا ما ر ر مثُله، فليُ  اً ملفصربوا صرب  ا نصربلو اذلك ال ينفعهم قالوا: تعن فلما رأوا أوا ك فب ،ضرع إىل هللاونت
َنآ َأَجزِْعَنآ أَْم صَ لَ عَ   ( .  انَ ربَْ ي ْ

 ْنُه. مِ َجزِْعَنا  وْ أَ ِه َليْ اَن عَ ِإْن َصربَْ  يهِ حَنُْن فِ لَْيَس لََنا َخاَلٌص ِمَّا : َأْي  (يٍص مَِ  نْ لَنا مِ  َما) 
 تنبيه : 
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 .  َعَة ِف النَّاِر بعد دخوْلم إليهااجَ ِه اْلُمرَ َهذِ  َأنَّ  لظَّاِهرُ اوَ  :  ريثقال ابن ك
فَ هَ ُكْم ت َ لَ ا  انَّ ُكنَّ ُل الضَُّعفاُء لِلَِّذيَن اْسَتْكرَبُوا إِ ُقو فَ ي َ اِر  نَّ  الحاجُّوَن ِف تَ َوِإْذ ي َ  )  كما قال تعاىل    ِمَن النَّ عَ    ُمْغُنونَ ُتمْ أَن ْ ْل  َبعاً  ِر انَّا َنِصيباً 

 ( . َبنْيَ اْلِعباِد   ل  ِفيها ِإنَّ اَّللََّ َقْد َحَكمَ  كُ وا ِإانَّ ْكربَُ  اْستَ الَِّذينَ  قالَ 
ْنسِ ا وَ اجلِْنِّ    أَُمٍم َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلُكْم ِمنَ ا ِف و لُ  اْدخُ لَ قا)     تَ َعاىَل الَ َوقَ    رَُكواَذا ادَّاىتَّ إِ حَ مٌَّة َلَعَنْت ُأْخَتها  أُ ا َدَخَلْت  ملَّ كُ   ارِ ِف النَّ   إْلِ
يعاً ِفي  والُهمْ أُ ْت  َن َوقالَ قاَل ِلُكلٍّ ِضْعٌف َولِكْن اَل تَ ْعَلُمو   ارِ لنَّ ِمَن ا  ْعفاً َعذاابً ضِ ْم  ُؤالِء َأَضلُّوان َفآهتِِ هَلْت ُأْخراُهْم أِلُوالُهْم رَبَّنا   قاها َجَِ

 .   (َن َتْكِسُبو  ُتمْ ا ُكن ْ ذاَب مبِ عَ وا الْ قُ َلْينا ِمْن َفْضٍل َفُذو عَ اَن َلُكْم ا كمفَ  ُهمْ أِلُْخرا
 .  (اً اً َكِبري ْم َلْعنن ْهُ  َواْلعَ  رَبَّنا آهِتِْم ِضْعَفنْيِ ِمَن اْلَعذابِ ياَل بِ  السَّ انَ لُّو َءان فََأضَ ا َأطَْعنا ساَدتَنا وَُكربَ رَبَّنا ِإانَّ  )  َوقَاَل تَ َعاىَل  
 : ُهْم ِف اْلَمْحَشرِ مُ ُُتَاصِ  مَّاأَ وَ 
َلْوال    يَن اْسُتْضِعُفوا لِلَِّذيَن اْسَتْكرَبُواذِ الَّ   ُقولُ ي َ ْوَل  ْعٍض اْلقَ ب َ   يَ ْرِجُع بَ ْعُضُهْم ِإىل  ِلُموَن َمْوُقوُفوَن ِعْنَد َربِِّمْ ظَّاى ِإِذ ال َتر َوَلوْ   )   َعاىَل ت َ َقاَل  ف َ 
لِلَِّذيَن  ا   الَِّذينَ قالَ   نيَ ِمنِ نَّا ُمؤْ ْم َلكُ تُ أَن ْ  َبْل ُكن ْ ِن اانُكْم عَ َددْ ُن صَ ُفوا َأحنَْ ُتْضعِ سْ اْسَتْكرَبُوا  ِإْذ جاءَُكْم  بَ ْعَد  ِذيَن لَّ ُتْم جُمْرِِمنَي َوقاَل اْْلُدى 

ذاَب َوَجَعْلَنا اْلعَ رَأَُوا    مَّاَمَة لَ ا النَّداو َسرُّ أَ َعَل َلُه أَْنداداً وَ جنَْ اِبَّللَِّ وَ َر  ْكفُ  نَ ونَنا َأنْ أَتُْمرُ   ِإذْ نَّهاِر   اْسَتْكرَبُوا َبْل َمْكُر اللَّْيِل َوالينَ ذِ لَّ وا لِ فُ ْضعِ اْستُ 
 ( .  ا يَ ْعَمُلونَ نُو اا ك  مَ الَّ  إِ نَ  جُيَْزوْ َهلْ ناِق الَِّذيَن َكَفُروا عْ اأْلَْغالَل ِف أَ 

 الفوائد :
 إثبات احلشر .  .1
 . أن َجيع البشر حيشرون  .2
 من هللا . ر ُيتفي أو يف ال يستطيع أحد أن  .3
 َيدة ِف احلسرة واحلزن . ملتبوعني ز جملادلة بني األتباع واكفار اأنواع عذاب المن  .4
 مفر من عذاب هللا يوم القيامة .  ال .5
 فار بيوم القيام  ة . هتديد الك .6

يْ   َوقَالَ   ) ا    طَانُ الشَّ اْلَ َلمَّ اْْلَقِّ  إِ ُر  مْ ُقِضَي  َوْعَد  َوَعدَُكْم  اَّللََّ  َوَما  ْخَلفْ أَ فَ ُكْم  َعدتُّ وَ وَ نَّ  ُسْلطَايلَ    َكانَ ُتُكْم  ن  مِّ ِإَّلَّ َعَلْيُكم  َأن ٍن   
ُتْم يل َدَعْوُتُكْم فَاْستَ    ِإنَّ لُ بْ  َكَفْرُت ِبَآ َأْشرَْكُتُموِن ِمن ق َ يّنِ إِ   يَّ ِبُْصرِخِ أَنُتْم    َماِخُكْم وَ ِبُْصرِ نُفَسُكم مَّا َأّنَْ  َوُلوُموْا أَ   ين تَ ُلوُمو   َفالَ   َجب ْ

ْم  َربِِّ ِبِِْذنِ  اُر َخاِلِديَن ِفيَهاَها اَْلنَْ تِ ِري ِمن تَْ  تَْ اِت َجنَّاتٍ وْا َوَعِمُلوْا الصَّاْلَِ نُ يَن آمَ ( َوُأْدِخَل الَّذِ 22)لِيٌم ٌب أَ  ََلُْم َعَذاِلِمّيَ االظَّ 
ت ُ تَِ   ( .   (23ٌم )الَ ا سَ ُهْم ِفيهَ ي َّ

 [ .  23 -22] إبراهيم : 
-------------- 

عت بني  وقليت  ا ابملناظرة اباع من كفرة اإلنس ، أردفهتلرؤساء واألظرة اليت وقعت بني ااملنا  ذكرا  أنه تعاىل مل   اعلم:  ي  از ل الر اق-
 .  عه من اإلنس ن وبني أتباايطشلا

يْ َوقَالَ )   س . بليقال املفسرون : يعين به إِ   ( طَانُ  الشَّ
 وأهل النار النار . ،  اجلنة جلنة ا هل: دخل أ أي (  رُ َي اَْلمْ ا ُقضِ مَّ لَ  )

ما  نار فياله فيقوم ِف  عتقريوم إبليس و النار ِف ل  جلنة ، وأهل النار ِف النار ، أخذ أهلنة ِف اتقر أهل اجلإذا اس:    فسروناملل  قا
 . اً طيبخبينهم 

ابن كثري قا  - ب :    ل  تعاىل عما خاطب  إبليسُيرب  ماأتب  ه  بعد  اعه  َقَضى  ُ  ا  عِ بَ َّللَّ اجلَْ خَ فََأدْ   ِدِه،ابَ نْيَ  اْلُمْؤِمِننَي  َن َأْسكَ وَ اِت،  نَّ َل 
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ًنا ِإىَل َغْبِنِهْم،  ُحْزَنِِ ِإىَل   ُحْزانً يَدُهمْ زِ ِطيًبا لِيَ ئذ خَ  هللا يومُس َلَعَنهُ يفَ َقاَم ِفيِهْم إِبْلِ ،   لدَّرََكاتِ رِيَن اافِ اْلكَ   .  َرهِتِمْ ىَل َحسْ إِ ًة َوَحْسرَ ْم، َوَغب ْ
 اً . صدقاً رب وخاً ًدا حقَوعْ  ، وََكانَ سَّاَلَمةَ لاُكْم ِف اتَِّباِعِهُم النََّجاَة وَ َوَعدَ ُرُسِلِه، وَ َنِة سِ َلى أَلْ عَ : َأْي  ( ْعَد اْْلَقِّ وَ ُكْم َوَعدَ   اَّللََّ نَّ إِ  )
 . الوعدم تكم وأخلفك، فكذبتوال عقاب ثواب ،   ، والال بعث  أي : وعدتكم أن (   فََأْخَلْفُتُكمْ تُُّكْم دعَ وَ وَ  )

ُ تَ َعاىَل  اَكمَ   ( .  ُم الشَّْيطاُن ِإالَّ ُغُروراً ِعُدهُ َوما يَ  نِّيِهمْ ْم َوميَُ هُ يَِعدُ  ) قَاَل اَّللَّ
 .  ا إليه مجلئكعاصي وأقهركم على الكفر واملأوتسلط وقهر ف رة ومكنةدق:  أي (  انٍ ُسْلطَ  ن َلْيُكم مِّ عَ  ا َكاَن يلَ َومَ ) 

تُ اْستَ فَ  مْ ْوُتكُ َأن َدعَ ِإَّلَّ  )  بتم ِل ابختياركم . ني فاستجوسة والتزيابلوس  لة  الضالإىل  كمإال دعائي إَي(   يل مْ َجب ْ
أنبياء هللا تعاىل   كنتم مسعتم دالئل هللا وشاهدمت جميءسوسة ، و ان مين إال الدعاء والو يعين ما ك  (  مكُ أَنُفسَ وْا  ُلومُ وين وَ مُ ُلو َفاَل ت َ )  

ان اللوم عليكم ال علي ِف ى الدالئل الظاهرة كم قوِل علحت تلتفتوا إِل فلما رجوال بقوِل  رتوا  تغ  فكان من الواجب عليكم أن ال 
 ا الباب. هذ

 .أنتم مبغيثي  وما مبغيثكم ما أان (  يَّ ْصرِخِ ا أَنُتْم ِبُِ َومَ  ْصرِِخُكمْ مَّا َأّنَْ ِبُِ ) 
  ِف الطاعة . هللا  عمم ِل ككرا شإب رتأي : كف( ُل آ َأْشرَْكُتُموِن ِمن قَ بْ  ِبَِ ِإيّنِ َكَفْرتُ  )

 .  َجلَّ  وَ  َعزَّ َشرِيًكا َّلِلَِّ  ْن َأُكونَ أَ َحْدُت ِإّّنِ جَ :  ُقولُ ٍر ي َ يَوقَاَل اْبُن َجرِ  بن كثري : ا قال
 . حُ اجِ َو الرَّ اَلُه هُ ِذي قَ لَّ َذا اَوهَ  

 النَّاُس  رَ ذا ُحشِ وَن َوإِ ْم غاِفلُ ائِهِ عَمِة َوُهْم َعْن دُ  اْلِقيامِ ِجيُب َلُه ِإىل يَ وْ تَ سْ اَل يَ ْن  مَ   ْن ُدوِن اَّللَِّ َضلُّ ِمَّْن يَْدُعوا مِ ْن أَ َكَما قَاَل تَ َعاىَل: َومَ 
 ( . ونُوَن َعَلْيِهْم ِضدًّا َوَيكُ  َسَيْكُفُروَن ِبِعباَدهِتِْم الَّ كَ   ) قال (  يَن كاِفرِ َدهِتِْم  انُوا ِبِعباوَك  أَْعداءً كانُوا َْلُمْ 

 فيه قوالن :   (  ُموِن ِمن قَ ْبلُ َأْشرَْكتُ ا َكَفْرُت مبَِ   ِإّّنِ  )  تعاىل  قوله :  زيقال الرا-
كان يعتقده أولئك األتباع  جحد ما    الطاعة ، واملعىن : أنه  تعاىل ِف  ع هللا ككم إَيي ماألول : إَنا مصدرية واملعىن : كفرت إبشرا 

 أعمال الشر كما  الشيطان ِفن  عىن أَنم كانوا يطيعو امليكون    ، أو  بهر  ليس شريكاً هلل تعاىل ِف تدبري هذا العامل وكفمن كون إب
 راك.نوا قد يطيعون هللا ِف أعمال اخلري وهذا هو املراد ابإلشكا

قبل كفركم ، واملعىن : أنه كان كفره   ّن كفرت ابهلل الذي أشركتموّن به منقال : إ  راء أن املعىن أن إبليسوهو قول الف  ّن :والثا
 تباعك األلئأو قبل كفر 

 فيه وجهان : ( ن قبل  فرُت مبا أشركتمون مِ إّن ك)    ىلاقوله تع: اوردي ال املق -
 بن حبر. ارك ابهلل تعاىل ، قاله نه ِل من الشتدعو ِف الدنيا  ا كنتمت اليوم مبإّن كفر  : ِها أحد

 بل كفرهم. قموّن من بعد ، ألن كفر إبليس ا أشركتإّن كفرت قبلكم مب :لثاين ا
م إَيي شريكاً كله ِف عبادته وتربأت من ذلك  يعين كفرت جبعلك(  ل  مون من قبكتإّن كفرت مبا أشر   ىل )عاقوله ت:    زنااخلقال  -

 .  من ذلك  وتربأكونه شريكاً هلل  فيه ، منتقده الكفار  ا يعبليس جحد مواملعىن أن إ
 به سبحانه .  هم وشركىلتعا  هللبسبب ظلهم وهو كفرهم اب (أَلِيٌم   َذابٌ ْم عَ َّي َلَُ ِإنَّ الظَّاِلمِ ) 
 ؟صاة لكافرين والعل هل للكافرين فقط أم من ابليس بةه اخلطهذ

 ( .  ...  قضي األمر ا له ) ملن فقط لقو للكافري
 ( بقلوبم. ُنوالَِّذيَن آمَ )َوا

 احلات من واجبات ومستحبات.أي: وعملوا األعمال الصاِْلَاِت( ُلوا الصَّ )َوَعمِ 
أما إذا ُعطف وعمليات، و   تصال الدين من اعتقادال َجيع خيشم عملوا الصاحلات( فإنه  )و ر معه   يذكوملد  واإلميان إذا أفر   -
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اإلميان كقو  على  الصاحل  )والذينالعمل  الآمن  له  وعملوا  حيوا  اإلميان  فإن  ينصر صاحلات(  وهو  نئذ  األعظم  األكرب  ركنه  إىل  ف 
 به.  وبكل ما جيب اإلميان  ول هللا، رس ه إال هللا وأن ُممداً إلأن ال هادة بشه قاد القلِب، وهو إميان القلب واعتقاده وانقياداالعت

 ل الصاحل ال يكون صاحلاً إال بشرطني: والعم -
 ٍئ ما نوى( متفق عليه.ابلنيات وإَّنا لكل امر إَّنا األعمال ) ، قال  ن خالصاً هلليكو  األول: أن الشرط

 رواه مسلم. ليس عليه أمران فهو رد(  عمل عمالً  )من لقوله  ، لنِب ابعاً لمت الشرط الثاّن: أن يكون 
البستان، ألنَجع جنة، واجلنات  اجل  (  اتٍ نَّ جَ )    العرب:  لغة  فيه، وج  نة ِف  الداخل  امللتفة تن  اجلنة على أشجاره  اء إطالق 
 ِسِه(. ُهَو ظَاملٌ لِنَ فْ ُه وَ ه )َوَدَخَل َجن َّتَ وِف قول ستان،اجْلَنَِّة( أي البَأْصَحاَب  ُهْم َكَما بَ َلْوانَ انَ بَ َلوْ ِإانَّ ) بستان ِف القرآن ِف قولهال
 ( اُر َنَْ َها األَ ي ِمن حَتْتِ رِ تَْ  

 . لب بشرر على قخط رأت وال أذن مسعت وال وليائه، فيها ماال عنيصطالح: فهي الدار اليت أعدها هللا ألوأما ِف اال
د  - تعاىل )جنات(  أن  قوله  قليل على  أنوع، كما  تعاجلنات  )وملال  ربه جنتان( ُثاىل  مقام  دو قا  ن خاف  تعاىل )ومن  َنما  ل 

 تهما وما فيهما(. يتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آني)جنتان من فضة آن ال ( وقجنتان
ا قيلت  مطلق اجلنس، وإذ نت ابإلفراد فاملراد باة(، فإذا كاانً يقال ابإلفراد )جنياع، وأح( ابجلماتجنقال الشيخ ابن عثيمني: ) -

 ت. نااد با أنواع اجلفاملر  ابجلمع
 جرها ال من حتت أرضها. جارها، قال ابن اجلوزي: أي من حتت ش( أي من حتت أشْْلَْنَارُ َها اِمْن َتْتِ  ِريتَْ )
ن  املناظر أل  ن أنفس مع البشر كلهم على أنه مذلك شيء اجتن املياه ِف خالْلا و رَينات جاسن اجلُم   ملقال ابن عاشور: وأك  -

 ذاً.  لذيبديعاً وشيئاً راً يرى منظظر  بيعة احلياة وألن الناِف املاء ط
 ا يدل على أمور: قال ابن القيم: وهذ -

ِف أَنار    هو املعهود  وقصورهم وبساتينهم كمام  ت غرفهأَنا حت:  ثةر فيها. الثاّن: أَنا جارية ال واقفة. الثالأحدها: وجود األَنا
 الدنيا.

اْلُمت َّ  وُ  الَّيِت ةِ تعاىل )َمَثُل اجْلَنَّ   ميتها ِف قوله ار جاء تسه األَنوهذ  - أََْنَاٌر ِمْن  ُقو ِعَد  ِفيَها  يَ تَ َغريَّْ  َماٍء َغرْيِ آِسٍن َوَأَْنَاٌر ِمنْ َن  مَلْ  َلََبٍ   
 ِمْن َعَسٍل ُمَصّفًى(.  َوَأَْنَارٌ ذٍَّة لِلشَّارِِبنَي لَ ٍر ِمْن خَْ  رٌ ا طَْعُمُه َوَأَنَْ 

 تعرض له ِف الدنيا.  اليت د منها اآلفة واح ى عن كلونفهذه األجناس األربعة   : فذكر سبحانه ابن القيم قال -
مر كراهة مذاقها خلوآفة اارصاً،  ق  ريآفة اللَب أن يتغري طعمه إىل احلموضة وأن يص املاء أن َيسن وَيجن من طول مكثه، و فآفة  

ر العادة ِف   تأجناس ملمن  وتعاىل أن تري أَنار  الرب سبحانه    ته، وهذا من آَيتا، وآفة العسل عدم تصفيِف للذة شرباملنا
لدنيا ت خر افاآ  كمال اللذة با كما ينفي عن خر اجلنة َجيع  أخدود وينفي عنها اآلفات اليت متنع  ا إبجرائها وجيريها ِف غريالدني
 . الصداع والغول واللغو من
 دود.وتري من غري أخ َنار ال تنضب وال تنقص،وهذه األ -

 القيم ِف النونية: قال ابن 
 ِمسكها عن الفيضانِ  سبحاندود جرت ...  أخا ِف غريارهأَن
 ن.ديالنعيم، أن أهل اجلنة خالدون فيها أبد اآلب وهذا من أعظم متام (  اِلِديَن ِفيهَ َخا) 
 ال ينقطع. ئم الذي الدااخللد واخللود البقاء : النسفيقال  -
 الذي ال انقطاع له.  البقاء الدائم: واخللود: وزيوقال ابن اجل -



 49 

عقا  - ابن  تَ َوهُّ   فيها  : وقوله )وهماشورل  ِمن  الدنيا ألن َجيع م االنقطاع مبا تعودوا من انقطاع  خالدون( احرتاس  اللذات ِف 
 بو طيب: ا قال أه كمينغصها عند املنعم عليك ال وذلضة للزو عر م اللذات ِف الدنيا

 ه انتقااًل. َق عنه صاحبُ  سرور ... حتقَّ أشدُّ الغم عندي ِف
ال  - أعِفيهَ   عاىل )َوُهمْ له ت: قو يطيشنق قال  َخاِلُدوَن( وهذا من  النعيم، ألن أكرب ا  يتم  النعيم وبه  اللذائذ، وينغص   ظم  ما ينكد 

االنتقال عنه ذا تيقن صاحبه موت فليس بنعيم، والنعيم إنعيم بعده  وأَنا زائلة عنه، فكل ا،نهئل عأنه زا هاحباللذات، أن يعلم صا
 صار غماً. 
وت، ويقال للموت: هاذم اللذات، ألن َيمرهم أن يكثروا من ذكر امل  كان النِب  ولذا  ات احلاضرة،  اللذل تكدر  زوافالفكرة ابل
 عنهم ذلك النعيم فتتكدر غبطتهم.ال )خالدين فيها( ال يزول ها، وْلذا ق هو فيها، ألنه يقطع يت اله لذت  عت عليهضامن تذكره 

 هترموا أبداً، متوتوا أبداً، وإن لكم أن تشبوا فال   فال  كم أن حتيواوا أبداً، وإن لقم حوا فال تسن تص: إن لكم أ )يناد مناد    وقال
 .لمواه مسبداً( ر أ وإن لكم أن تنعموا فال تيأسوا

خلود فال  َي أهل اجلنة  ة، وأهل النار النار، فيؤتى ابملوت على شكل كبش فيذبح، فيقال:  اجلنة اجلن  خل أهل)إذا د  وقال  
 يه. علتفق .. ( موت .م

القيم  - ابن  اببحان : َجع سقال  البدن  نعيم  بني  البشارة  هذه  النفه ِف  ونعيم  والثمار  األَنار  من  فيها  وما  ج ابألزوا س  جلنات 
 دوام هذا العيش أبد اآلابد وعدم انقطاعه. لعني مبعرفةوقرة اونعيم القلب  ة،هر املط

 .  أبمر ربم (  مْ َربِِّ  ِبِِْذنِ  )
ت ُ تَِ   ) ِفيهَ ي َّ  ِة،ُموَن َعَلى اْلَماَلِئكَ لِّ سَ يُ وَ ُيَسلُِّم بَ ْعُضُهْم َعَلى بَ ْعٍض ِبَذِلَك،  ِة ِف اجْلَنَِّة َساَلٌم، َأْي  نَّ َة أَْهِل اجلَْ أي: َأنَّ حتَِيَّ   (اَلٌم  سَ ا  ُهْم 
 ُتَسلُِّم َعَلْيِهُم اْلَماَلِئَكُة ِبَذِلَك.وَ 

 َ َبنيَّ تَ َعاىَل  َوَقْد  َموَ   ِف  ُأخَ َهَذا  )حتَِي َّتُ ُهمْ   ،رَ اِضَع  يَ ْلَقوْ َكَقْولِِه  يَ ْوَم  )َواْلَماَل   َوقَ ْولِِه  َساَلٌم،  ابَ نَُه  ِمْن ُكلِّ  َعَلْيِهْم  يَْدُخُلوَن  ٌم  اَل سَ   بٍ ِئَكُة 
َوقَ وْ  اآْليََة( وَ )  لِهِ َعَلْيُكْم(،  َساَلًما  ِإالَّ  َلْغًوا  ِفيَها  َيْسَمُعوَن  َيْسَمُعونَ قَ ْولِِه )اَل اَل  لَ     ِإالَّ وً غْ ِفيَها  أَتْثِيًما  َواَل  َساَلًما   ا  َوقَ ْولِِه   ِقياًل  َساَلًما(. 

 ََيِت. اآْل  نَ مِ  اًل ِمْن َربٍّ َرِحيٍم( ِإىَل َغرْيِ َذِلكَ )َساَلٌم قَ وْ 
 هور. ، وهو قول اجلم ة سالملفيها ا ذا تالقوااجلنة إ  لة أهيحت أن:  ردي قال املاو  -

 لفوائد :ا
 يامة . قال أتباعه يوم الشيطان من  تربؤ -1
 .  حسرهتم وعذابم زَيدة ِف هذا التربؤ -2
 د هللا حق . إقرار الشيطان يوم القيامة أن وع  -3
 ك بعذاب أليم . شر لا أنفسهم ابللظاملني الذي ظلمو هتديد  -4
  . فضل اإلميان ابهلل  -5
 معه من العمل الصاحل . ميان ال بد أن اإل -6
 ان اجلنة . أن مأوى أهل اإلمي -7
 ضل العمل الصاحل . ف -8
 .  صاً هلل ومتابعة للرسول يكون العمل صاحلاً : إخالأن ى علاحلرص  -9
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 ري من حتت قصورها . من نعيم اجلنة األَنار اليت ت  -10
 ود فيها .لاخلمن أعظم نعيم اجلنة  -11
 ا . الدنيأنه ال خلود ِف  -12
 زواْلا . أن أعظم عيب عيبت به الدنيا  -13
 سالم . ية أهل اجلنة الأن حت -14

ا  ِبِِْذِن َربَِّ ّيٍ حِ   َها ُكلَّ ُأُكلَ   ِت ( تُ ؤْ 24)  َماءُعَها ِف السَّ َأْصُلَها اَثِبٌت َوفَ رْ   َكَشَجرٍة طَيَِّبةٍ   ةً ِلَمًة طَيِّبَ  َمَثاًل كَ اَّللَُّ   بَ َضرَ  َكْيَف   تَ رَ َأَلَْ )  
ا ِمن قَ َراٍر  ْوِق اَْلْرِض َما َلََ ف َ اْجتُ ثَّْت ِمن   َخِبيَثٍة  ةٍ رَ جَ شَ كَ ٍة   َخِبيثَ ِلَمةٍ ( َوَمثُل كَ 25)  كَُّرونََذََيَتََ َلَعلَُّهْم  سِ ِللنَّاْمثَاَل   اْلَ  اَّللَُّ َوَيْضِربُ 

(26)   . ) 
 [ .  26 -24] إبراهيم : 

-------------- 
تَ رَ َأَلَْ )   َمَثاًل كَ   َضَربَ   فَ يْ كَ      ُ طَيَِّبةً لِ اَّللَّ طَيَِّبةٍ َمًة  (  ..  َأْصُلَها   َكَشَجرٍة  شقياَء فيما  ل اأَلَ واحوال السعداِء وَأحهللا تعاىل أَ بني    امل.. 

ل للخطاب من َأصحاب كل من  تقدم، ضرب  قائل ُياطب كل من يصلح  ِمْن  فقال عز  به عن صاحبه،  يتميز  مثال    الفريقني 
 ة: حاجر لالعقول ا

َضَربَ  تَ َر َكْيَف  َمَثاًل   )َأََلْ  َبًة َكَشَجَرةٍ هللاُ  طَي َّ ه   للناس مثال يعرفون ب هللا  ف بنيكييها العاقل الفطن  أمل تعلم أَ :  َأي    (يَِّبةٍ طَ    َكِلَمًة 
متجه ِإىل   -ا هالعَأي أَ -ا  ة كلمة التوحيد ِف اإِلسالم، حيث شبهها بشجرة طيبة َأصلها ضارب بعروقه ِف اأَلرض، وفرعهمنزل

 .ومربيها ها وقَّته هللا إِلمثارها إِبذن خالقها ِف كل وقت السماِء، تعطى مثر 
 . ول لإِلسالم س األَ ال هللا اليت هي اأَلساإِ ه إِل  الالطيبة هي شهادة أَ راد ابلكلمة فامل

 وغريه عن ابن عباس. يوهذا ما َأخرجه البيهق
القرآن ا َأَنا  اأَلَصمِّ  الدنأَ ه  نلكرمي، فإِ وعن  يتفرع عليه كل خري ِف  تبارك تعاىل ابلشجر يا واآلخرة، و صل  الطيبة، ة  قد شبهها هللا 

 .خذ ابن عباس وابن مسعودأَ  وبه ة،هور املفسرين النخلاد با عند َجر املو 
 . هي قول ال إله إال هللا ِف قول ابن عباس وَجهور املفسرين(  كلمة طيبة   : )  اخلازنقال -
ن  ل منه وقال: إِ جُبمَّار فَأكفَأُِتى    هما، قال: كنت عند النِب  ر رضي هللا عنيخان وغريها عن عبد هللا بن عمشال  هيد ما رواويؤ  

قال عبد هللا: ووقع ِف  ي ،  ما هي؟ فوقع الناس ِف شجر البواد  دثوّنم، فحلملسقها، وِإَنا َمَثُل ار و   يسقط   من الشجر شجرة ال 
بكر وعمر ال ْحدثُهْم ورأَيت َأاب  عشرة أاَن أَ   وكنت عاشر -وم  ي النخلة، فِإذا َأان أصغر القهل  و ق دت َأن أَ نفسى َأَنا النخلة فأر 

؟ قال: هي النخلة، قال عبد هللا: فحدثت َأِب مبا  هللال  سو َي ر   يلوا: حدثنا ما ه اق  ُثُ   ت:َأن أتكلم واستحيي  تكلمان، فكرهتي
النَّعم. واإِلبل ل: من مُحْر  حه: َأحسبه قاكذا كذا. وعند ابن حبان ِف صحي  من  بُّ ِإىلَّ وقع ِف نفسى فقال: أَلن تكون قُلتها أح

 إِليهم وأنْ َفسها.  أَموال العرب اُء كانت َأحباحلمر 
 ملنظر والرائحة. وقيل غري ذلك.  مار والثكل شجرة مثمرة طيبة ا  يه قيل:و 

 .  وأَرجح هذه األَقوال أَوْلا وهو كوَنا النخلة
أَلرض، ر النخلة ِف اب املؤمن كثبوت جذو ميان اثبت ِف قللكلمة وهو اإلِ َأن َأصل تلك ا:    طيبة بلنخلةلا  ةمشبيه الكلووجه ت  

لزكية يرفع ِإىل السماَء، ويصعد ِإىل هللا تعاىل، كما قال جل شْأنه:  ال افعاأَلعمال الصاحلة واألَ   نم   ليهاع  ا يتفرع منها ويبىنوَأن م
رها، واالنتفاع ه دائم دوام مث تعاىل ورضاعلى ذلك من ثواب هللا وَأن ما يرتتب       يَ ْرفَ ُعُه( يُِّب َواْلَعَمُل الصَّاِلحُ طَّ ال  اْلَكِلمُ   )إِلَْيِه َيْصَعدُ 



 51 

النخيل يؤكو ل  ِف كا  ب فِإن مثر  ليال وَنارا صيًفا وشتاًء، فيؤكل منها اجلمار والبلح، والبسر والرطب والتمر، وكل أَبدل  قت،  ا: 
هم، ولن ترى الناس ومرافق  ْستَ ْعمل ِف مصاحلَأن تقطع قطعا تُ   وتيبس، بل بعدمن بعد َأن تغرس ِإىل َأن تف    كةر ب جها خري و نتا
تعيش إِبلهم   ويعيشون على التمر كماعلى جذوع النخل وجريده،  تمد  تعن الناس يقيمون ِف بيوت  مم  ، وكدابيئا منها مهمال أَ ش

  ا ِإال األْسوداِن:قد انرًا، إْن مهشهرين ما نُو   عنها: "ِإن كنا آل ُممد لنمكث  هللا   عائشة رضيعلي النوى، وِف الصحيحني عن  
 ".ر واملاءُ التم

لنفسه وعشريته وأُمته، ِف حياته وبعد ِماته، ومن هنا فسرت ل:  رحتخري وبركة أَينما حل وا  هكلق،  احل ؤمن القوى واملسلم  وكذلك امل
 . ير اإلْلمن مشكاة النو ما أَروع هذا التشبيه املقتبس ف، فلل بعض السالكلمة الطيبة ابملؤمن كما قا

 :  ال تلك الشجرة من وجهني حل كما  لىوهذا الوصف يدل ع(   السمآء ا ِف َوفَ ْرُعهَ )  : قوله تعاىل   لرازيقال ا-
 ول : أن ارتفاع األغصان وقوهتا ِف التصاعد يدل على ثبات األصل ورسوخ العروق. األ

عن ة ظاهرة طيبة  فكانت مثراهتا نقي  يةوقاذورات األبنعفوانت األرض  متصاعدة مرتفعة كانت بعيدة عن    نت اكأَنا مىت  والثاّن :  
 ئب.َجيع الشوا

 خلة ، فمن أوجه : ن ابلناحلكمة ِف متثيل اإِلميا مافأ:   ي قال ابن اجلوز -
 هتا. لب املؤمن بثباأحدها : أَنا شديدة الثبوت ، فشبِّه ثبات اإِلميان ِف ق

 روعها. املؤمن ابرتفاع ف ه ارتفاع عمل أَنا شديدة االرتفاع ، فُشبِّ  :  ّناوالث
مرهتا اجملتناة ِف كل حني على وقت بثاإِلميان وثوابه ِف كل    ة رك من بن  بِّه ما يكسب املؤمكل حني ، فشُ   ن مثرهتا أتِتوالثالث : أ

 تها. السماِء ، ُث جاءه خريها ومنفع ىلإِ َصِعَدْت ه ِإال هللا ، اختالف صنوفها ، فاملؤمن كلما قال : ال إِل
الشوالرابع   أشبُه  أَنا  فإن:   ، تتشعب    كل شجرة يقطع  جر ابإِلنسان  رأسها   ي ه  ِإال،  غصوَنا من جوانبها  رأسها  ُقطع  ِإذا   ،
 فيما يُروى.   حتمل حىت تلقَّح ، وألَنا فضلة تربة آدم  َنا ال، وأل  يبست

اصل من  اإلميان ابلنخلة ح   لمة اإلخالص وأصللمة اليت هي كووجه احلكمة ِف متثيل هذه الك   : ء  اموقال العل:    وقال اخلازن-
   أوجه : 

  األرض. ة ِفاملؤمن كثبوت أصل النخل ِف قلب الثبوتة كلمة اإلخالص شديد  أحدمها : أن
 عمل املؤمن إىل السماء. الوجه الثاّن : أن هذه الكلمة ترفع

 عال ِف السماء. لنخلة الذي هو وكذلك فرع ا ( لم الطيب والعمل الصاحل يرفعه كال دإليه يصع )كما قال تعاىل  
ِف كل وقت وحني بربكة ة  احلاملؤمن من األعمال الصيكسبه    ذلك ماوكِت ِف كل حني ووقت  مثر النخلة َي الثالث : أن    الوجه

 تها وثوابا وخريها ومنفعتها. كبر  هماء وجاءتهذه الكلمة ، فاملؤمن كلما قال : ال إله إال هللا صعدت إىل الس 
كاآلدمي    ا متوتهطع رأسق  طينة آدم وأَنا إذاخلقت من فضله  األمر ألَنا    يهة ابإلنسان ِف غالب : أن النخلة شبالوجه الرابع  

 فإنه إذا قطع نبت ، وأَنا ال حتمل حىت تلقح بطلع الذكر. جر لشخبالف سائر ا
ثة أشياء : عرق  شجرة إال بثال  لشجرة ال تسمىميان ابلشجر على اإلطالق ألن ااإل  لة ِف متثيالوجه اخلامس : ِف وجه احلكم

 .  ابللسان ، وعمل ابألبدان قولشياء : تصديق ابلقلب ، و الثة أثإال ب تم ميان ال يوكذلك اإلوفرع قائم ،  ، وأصل اثبت ،راسخ 
،   ن صيف أو شتاءزال يوجد منها مثر ِف كل وقت مي ال ثل شجرة ،والظاهر من السياق : أن املؤمن مثله كم:  وقال ابن كثري-

 حني. وقت و  لر ِف كهاء الليل وأطراف النعمل صاحل آان يزال يرفع له ار ، كذلك املؤمن الأو ليل أو َن
حجر ابن  . مرع  د عن ابنجاء عند البزار عن جماه.  ..  ( وجه التشبيه بني النخلة واملؤمن  ... وإَنا مثل املسلم)    قوله :    قال 
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 عبارة. ملقصود أبوجز وقد أفصح اب ة، ما أَتك منها نفعك( وإسناد صحيح، ؤمن مثل النخل)مثل امل  قال: قال رسول هللا  
كون النخلة إذا قطع رأسها ماتت، أو ألَنا ال حتمل حىت تلقح، أو    جهة  بني املسلم والنخلة من   التشبيه ع  ن موقأ  : أما من زعم  

 ( الفتح)  فة.َنا تشرب من أعالها، فكلها أوجه ضعيا تعشق، أو ألة ميّن اآلدمي، أو ألَنها رائحلعلطن ت، أو ألألَنا متوت إذا غرق

النو و مثرها ووجوده على الدوام، فإنه من حني أن    لها وطيبكثرة خريها ودوام ظابملسلم ِف  ة  لنخلاه  : قال العلماء وشب ويقال 
غصاَنا فيستعمل جذوعاً  شبها وورقها وأيتخذ منه منافع كثرية، ومن خ  بسيين  س وبعد أيطلع مثرها ال يزال يؤكل منه حىت ييب

وعصياً  ..وحطباً  ُث َج  نباهتا وحس.  مال  فهي  مثرها،  هيئة  وَجال    هاع كلفنا ن  املؤمن خريوخري  أن  من ك  كما  طاعاته كله  ثرة 
 ومكارم أخالقه. 

اَّللَُّ َوَيْضِربُ )   اْلَ   َلَعلَّ سِ ِللنَّاْمثَاَل    وان على ق وتنويرها، عدهتا، ِف تلية احلقائفائمثال وعظيم  على شْأن األَ   تنبيه  (  ُرونَ كَّ ذَ تَ ي َ ُهْم   
 . هللا احلكيم ابِف كتر لنظر والتدبودوام ا صري والتذكري، التب

دة زَيل  ثاضرب األم  وبدائع صنعه سبحانه الدالة على وجوده ووحدانيته ، وِف،    أحوال املبدأ واملعاديتفكرون    :  قال الشوكاين-
 اّن. تذكري وتفهيم وتصوير للمع

 فر والشرك . وهي كلمة الك ( ٍة  َخِبيثَ َكِلَمةٍ   َوَمثلُ ) 
 حنوها . عم ، كشجرة احلنظل و خبيثة املط،  خري يرجى منها نفع فيها، وال  بيحة الق أي :  (  َخِبيَثةٍ َجَرٍة َكشَ )  

ختلق على  ا شجرة مل  مثر، وِف رواية عن ابن عباس أَن  هلب  يشجر ال يط  وقيل: شجرة الشوك ... وقيل كل  قيل: شجرة الثوم،
 . األرض ..

 معة لتلك األوصاف  معينة جاتشبيه وقع بشجرة غريلهر أن اظاالو   ...  نظلين هي شجرة احلقال أكثر املفسر :  ابن عطية  قال-
 اليت وصفها هللا با. 

 . ق األرض ، واالجتثاث قطع الشيء و فن مواستؤصلت  أي : اقتلعت (فَ ْوِق اَْلْرِض اْجتُ ثَّْت ِمن  )
 ا فوق. َنوق فكأَ ن الفبة من عروقها قريفوق اأَلرض" ألَ   قابلة قوله: "أصلها اثبت" وقال: "منوهذا ِف م

 قوة. عاىل ليس له حجة وال ثبات وال ، فكذلك الشرك ابهلل تا أصل وال عرق: ليس ْل معناه (رضفَ ْوِق األِمن  : )  قال الرازي-
قَ َراٍر  َلََ   َما )   ِمن  فرع صاعد، اثبت وال  صل  ، ِإذ ليس ْلا أَ ِف اأَلرض وال استقرار  ت بيثة من ثباالشجرة اخل  ليس ْلذه  :  َأي (  ا 

له قو   كافر الالكذلك  و  فيه: ال يصعد  ليل طيب  خري  ِإذ  يبنيان عليه، فهذا وَ وال عمل صاحل،  ُه تشبيه  جْ س ْلما عنده َأساس 
 اخلبيثة.الكافر ابلشجرة 

ِف األرض ر ليس له عمل  جيتىن أن الكاف  رة اليت ليس ْلا أصل يبقى ، وال مثرة بذه الشج وتشبيه الكلمة اخلبيث:    ملاوردي ا  الق-
 السماء يرقى.   ذكر ِفوال، قى يب

 . بتقوله أصل اث، وال ل صاحل ، وال قول طيب فر بذه الشجرة أنه ال يصعد للكافر عملومعىن تشبيه الكا:   ياجلوز  قال ابن-
ُ الَِّذي)  نْ َيا َياةِ ِف اْلَْ  لثَّاِبتِ َقْوِل الْ بِ آَمُنوْا َن يُ ثَ بُِّت اَّللَّ  م . هتأي : مدة حيا (  الدُّ

كني أبن جيعلهم متمسِف احلياة الدنيا،    شك فيه،: الصادق الذي ال  ي  ألثابت  الذين آمنوا ابلقول ا  -تعاىل  -ت هللايثبأي :  
 ذلك ترغيب أو ترهيب.  نعم هون أن يصرف ابحلق، اثبتني عليه د

  . ت هللا تعاىلتثبيفالعبد حباجة إىل  تشككهم الشبهات . الفنت وال  فال يضرهم
 ثبت قلِب على طاعتك . بب القلو قل م ر أن يقول : َييكث كان 
ٍب ِمْن َأَصاِبِع الرَّمْحَِن َكَقلْ   ْصبَ َعنْيِ َبيِن آَدَم ُكلََّها َبنْيَ إِ   بَ و لُ )ِإنَّ ق ُ   يَ ُقولُ   يَ ُقوُل أَنَُّه مسََِع َرُسوَل اَّللَِّ    و ْبِن اْلَعاصِ اَّللَِّ ْبَن َعْمرِ   َعْبدَ 
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 َعَلى طَاَعِتَك(.  َصرِّْف قُ ُلوبَ َناُهمَّ ُمَصرَِّف اْلُقُلوبِ )اللَّ  ُسوُل اَّللَِّ قَاَل رَ   َيَشاُء«. ُُثَّ رِّفُُه َحْيثُ َواِحٍد ُيصَ 
 آَمنَّا ِبَك َومبَا َّللَِّ  اولَ ََي َرسُ َك«. فَ ُقْلُت  ِب َعَلى ِدينِ ْت قَ لْ َل »ََي ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب ثَ بِّ َأْن يَ ُقو   يُْكِثرُ   اَن َرُسوُل اَّللَِّ  كَ )  أََنس قَالَ َعْن  

َنا قَاَل  ِبِه فَ َهْل ِجْئتَ   َشاء(. َكْيَف يَ َقلِّبُ َها  اَّللَِّ ي ُ  عِ بِ ِمْن َأَصانَ َعْم ِإنَّ اْلُقُلوَب َبنْيَ َأْصبُ َعنْيِ : خَتَاُف َعَلي ْ
 بعد إذ هديتنا ( .  لوبناالراسخون ِف العلم ) ربنا ال تزغ ق وقال

 نبياء .ألصص ار قدبثبات : تومن أسباب ال
 ى لِْلُمْؤِمِنني(. ٌة َوذِْكرَ َمْوِعظَ ِف َهِذِه احْلَقُّ وَ  كَ ءَ َدَك َوَجااِل َما نُ ثَ بُِّت ِبِه فُ ؤَ َك ِمْن أَنْ َباِء الرُّسُ  )وَُكالًّ نَ ُقصُّ َعَليْ تعاىل الق

 من تالوة القرآن  االكثارومنها : 
 ياًل(. اَدَك َورَت َّْلَناُه تَ ْرتِ ِلَك لِنُ ثَ بَِّت ِبِه فُ ؤَ ُقْرآُن َُجَْلًة َواِحَدًة َكذَ ا َلْوال نُ ّزَِل َعَلْيِه الْ و َفرُ كَ   نَ الَِّذي لَ قال تعاىل )َوقَا

 ابهلل. س ابلصلة زرع اإلميان ويزكي النفيه نأل
 هللا.  بذكربه قلفيطمئن   قلب املؤمن الذي تعصف به رَيح الفتنة،ى تلك اآلَيت تنزل برداً وسالماً علألن 

  كم هتيئ له احلاملوازين اليت  ع من حوله، و  ا من خالْلا أن يقّوم األوض  ورات والقيم الصحيحة اليت يستطيعألنه يزود املسلم ابلتص
 اله. تتناقض أقو  حكمه، والعلى األمور، فال يضطرب 
 ني.ها أعداء اإلسالم من الكفار واملنافقيت يثري ألنه يرد على الشبهات ال

فال يتلعثمون إذا سئلوا   اآلخرة، وِف مواقف القيامة،لقرب الذي هو أول منزل من منازل  املوت وذلك ِف ابعد    ي أ  (ِة  رَ ْلخِ  اِف وَ )  
 ل .وال تدهشهم األهوا ك،اعتقدهم هنمعن 

لك قوله:  ذ فهللا   ولرس  اً مد وأن ُم القرب شهد أن ال إله إال هللا املسلم إذا سئل ِف  )   قال  رسول هللا  بن عازب أن  ن الرباء  ع
 .ة ( متفق عليه يا وِف اآلخر وا ابلقول الثابت ِف احلياة الدنآمن يثبت هللا الذين

 ق .ثابت وعن احللا  لله عن القو بعد ( اَّللَُّ  َوُيِضلُّ ) 
 اهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ( . وكفرهم ) وما ظلمنالشرك بسبب ظلمهم ابلكفر و  ( اِلِمّيَ الظَّ ) 

  معقب لقضائه . ( ال راد حلكمه وال  ا َيَشاء مَ  اَّللَُّ  َعلُ يَ فْ وَ  )
 الفوائد :

 والبيان .  ّناتقريب املعلاملعنوية أبشياء حسية  موراألألمثال ِف القرآن بتشبيه ب اضر  -1
 ة . شجرة طيبطيبة بال تشبيه الكلمة -2
 .  واإلخالص اإلسالماحلث على  -3
 ت وال قرار وال خري . ال ثبابشجرة خبيثة ا وزواْلا طالَنوب اعدم ثباهت الكلمة اخلبيثة ) الكفر والشرك ( ِف  تشبيه -4
 أن يتذكروا . من ضرب االمثال للناس ألجل أن احلكمة  -5
 نيا بسبب إمياَنم . دلابل اإلميان تثبيت هللا أله -6
 ن هللا . تثبيت مالأن  -7
 . وب سؤال هللا الثبات على الدين احلقوج -8
 ه . دا بعوم  ربة ِف القأن هللا يثبت أهل اإلميان ِف اآلخر  -9
 إثبات عذاب القرب . -10
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لُ    ِإََل  تَ رَ َأَلَْ )   أَنَداًدا   ( َوَجَعُلوْا َّلِلِّ 29)  َقَرارُ الْ ْئَس  ا َوبِ نََ َلوْ َهنََّم َيصْ جَ (  28اِر )وَ ب َ َداَر الْ   ْا قَ ْوَمُهمْ و لُّ ا َوَأحَ رً ُكفْ   َمَة اَّللَِّ وْا نِعْ الَِّذيَن َبدَّ
 (   (30ِر )النَّا  ِإََل ِإنَّ َمِصريَُكمْ ْا فَ و عُ ت َّ تََ ْل ِه قُ ن َسِبيلِ لُِّيِضلُّوْا عَ 

 [ .  30-28] إبراهيم : 
------------- 

أو لكل من يصلح له ، وهو    هللا    هذا خطاب لرسول    (   َداَر اْلبَ َوارِ قَ ْوَمُهْم    اْ و لُّ حَ ا َوأَ ُكْفرً    اَّللَِّ ةَ مَ ُلوْا نِعْ الَِّذيَن َبدَّ    ِإََل ََلْ تَ رَ أَ )  
  ا  با ، وذلك بتكذيبهم ُممدً   الكفر أي : بدل شكرها الكفر ، نعمة هللا عليهم  يث جعلوا بدل  فار حلكا  يب من حالتعج

 (  الشوكاّن)  أَنم كفار مكة وأن اآلية نزلت فيهم.إىل ملفسرين ب َجهور انعم عليهم به ، وقد ذهوأ، هللا منهم حني بعثه 
،   وبرسوله، فكفروا ابهلل، أن هللا أنعم عليهم برسوله ، وأسكنهم َحَرمه كفراً هللا  بديلهم نعمةوتاملفسرون :    قال:  ي  وز قال ابن اجل-

 . لكفر به ا ىلإِ ا قومهم ودَعوْ 
-: عاشور  ابن  وي هت  هم ، وجعل أفئدة الناسوأمنهم ِف سفرهم وإقامت  ،هي نعمة أن بّوأُهم حرمه   بدلوها  عمة هللا اليتون  وقال 
 ُث أنعم هللا،    ارةاحلروب والغارات والعدوان ، فكفروا مبن وهبهم هذه النعم وعبدوا احلج  م منا أصاب غريهِمهم ، وسلمهم  إلي

لسيادة والنجاة ِف الدنيا واآلخرة ،  اق ، وهيّأ ْلم أسباب احل هداهم إىليهم َجيعاً و فيهم أفضل أنبيائه صلى هللا عل عثب نعليهم أب
 ودعوة إبراهيم وبنيّته عليهم السالم.  رسالة ُممد  ى هي هللا الكرب  مةكفر به ، فنعذلك ابلر فبّدلو شك

 يضافوا إليهم. فهم أحق أبن حىت ماتوا كفاراً ،  زمة الكفر مال اتبعوهم ِف نوقومهم : هم الذي
  ْلالك، ابر الِِه: أملَْ تَ َر َكْيَف أمََلْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن َخَرُجوا البوار  ْعَلْم، َكَقوْ  ت َ ْفراً أملَْ َت اَّللَِّ كُ ا نِْعمَ و قَ ْولُُه أملَْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن بَدَّلُ   :ارِيُّ  َل اْلُبخَ قا
 نَي. ْوماً بُوراً َهاِلكِ ر بورا، وق َ بو ي

ث َ  ،ْبُن َعْبِد ا َنا َعِليُّ َحدَّ ثَ َنا ُسْفَياُن َعْن َعْمرٍو َعْن َعطَا َّللَِّ ُلوا نِْعَمَت اَّللَِّ ُكْفراً قَاَل: ُهْم ُكفَّاُر  الَِّذيَن بَ ِإىَل ملَْ تَ َر  اْبُن عباس أَ . مسَِعَ ءٍ َحدَّ دَّ
 .  أَْهِل َمكَّةَ 

يَع الْ اْلَمْعىَن    انَ َوِإْن كَ  َل ُشْكرَِها َدخَ اِس، َفَمْن قَِبَلَها َوقَاَم بِ لنَّ نِْعَمًة لِ َعاِلِمنَي وَ ًة لِلْ َرمحَْ   ًدا  مَّ َث ُمَُ ِإنَّ اَّللََّ تَ َعاىَل بَ عَ ُكفَّاِر، فَ يَ ُعمُّ َجَِ
 نَّارَ ال َها َدَخلَ اجْلَنََّة، َوَمْن َردََّها وََكَفرَ 

 . ران سل قومهم دار اْلالك واخلاأي : كانوا سبباً ِف إنز  (َواِر ب َ ْم َداَر الْ ْا قَ ْوَمهُ و لُّ َوَأحَ ) 
 ان . واخلسر  كوالبوار : اْلال

،  ِف اآلخرة  باً حللول قومهم بدار البوار ، وهي جهنم  ، أي كانوا سبا ، واملراد ابإلحالل التسبب فيه  با اإلنزال فيهواإلحالل  
 .  ر ل : موقع بدِف الدنيا مث واقع القتل واخلزي وم
 ر قرارهم فيها. ها، وبئس القراصلون حرها وسعري جهنم ي :  ي أار بوارهم وهالكهم بيان لد (  َقَرارُ َس الْ ئْ ا َوبِ نََ َلوْ َهنََّم َيصْ جَ ) 

 يت بذلك لبعد قعرها أو لغلظ أمرها. اء النار، مس )جهنم(: اسم من أمس 
َّلِلَِّ َوجَ )   لُِيضِ َعُلوا  أَْندادًا  سَ   َعْن  ، وإحالل قومهم دار  قابلة نعمة هللا ابجلحودمب: أن هؤالء اخلاسرين مل يكتفوا  ي  أ    ( ِبيِلِه  لُّوا 
والصراط املستقيم، الذي هو طريق احلق،  ا غريهم عن الونظراء، ليصرفو   أمثاالً   -تعاىل  -ك أَنم جعلوا هلل ذلأضافوا إىل  وار، بللبا

 وحده. -تعاىل -هللة الص العبادإخ
 . ِإىَل َذِلكَ ُه، َوَدَعُوا النَّاَس عَ وا َلُه ُشرََكاَء َعَبُدوُهْم مَ َأْي َجَعلُ : قال ابن كثري -
 : نَِبيِه تَ َوعًِّدا َْلُْم َعَلى ِلَساِن ًدا َْلُْم َومُ دِّ َعاىَل ُمهَ اَل ت َ قَ  ُُثَّ  
ُعواُقْل تََ  )   م .كفران للنعسكم من  ينته لكم أنفأنتم فيه من الشهوات، ومبا ز  امب (  ت َّ



 55 

 .  دي من مصريه إىل النار ِف الدنيا ال جيليل تاع القاملر وذلك نا ذا هتديد منه تعاىل ْلم أبن مصريهم إىل اله:  يقال الشنقيط-
 . ها إليموئلكم مرجعكم و : أي  ( فَِإنَّ َمِصريَُكْم ِإََل النَّاِر )  

 ( . ْصحاِب النَّاِر  َك قَِلياًل إِنََّك ِمْن أَ ُكْفرِ مَتَتَّْع بِ  ُقلْ قوله تعاىل )   بذه اآلية : ه بيوش
 ( . َعذاٍب َغِليظٍ طَرُُّهْم ِإىل َنضْ ُُثَّ  اًل  قَِليمْ َُّنَتُِّعهُ  ) وقوله تعاىل 

 . ( وَن  نُوا َيْكُفرُ  اْلَعذاَب الشَِّديَد مبا كامُ هُ ِذيقُ  نُ ُهْم ُُثَّ ْينا َمْرِجعُ َمتاٌع ِف الدُّنْيا ُُثَّ إِلَ ) وقوله تعاىل 
 د ( . َهنَُّم َوبِْئَس اْلِمها َمْأواُهْم جَ ُُثَّ ِليٌل  قَ  َمتاعٌ دِ َك تَ َقلُُّب الَِّذيَن َكَفُروا ِف اْلِبالنَّ ال يَ ُغرَّ   تعاىل ) وقوله

 يل.َتاٌع قَِليٌل( أي: تقلبهم متاع قلم
 ليل ِف كيفيته.ق ،هيل ِف كميتمنه، قلقليل ِف ز 

 نسان يعرتضه أمراض وأوجاع ومصائب. إلقليل ِف الكيفية: حيث أن ا  إلنسان،ود وهو عمر افالزمن قليل ُمد
 عيم الدنيا مشوب ابآلفات واحلسرات، ُث إنه ابلعاقبة ينقطع وينقضي. ىل ابلقلة ألن نفه هللا تعاوص : وإَّنازي قال الرا -

 الفوائد :
 هللا ابلكفر . ة  عمل من بدل نحاب من تعج -1
 كفروا به .   راء ابآلَيت الواضحات ومع ذكج نِب   ، فإن الأن اْلداية بيد هللا -2
 . تدي ن أن يهكأن من أعمى هللا بصريته فإنه ال مي -3
 .  ة إرسال النِب نعمة على البشريأن أعظم  -4
 تعجب من هؤالء حيث حلوا ِف النار ومن تبعهم .  -5
 هي جهنم .الك اْلدار البوار و  أن -6
 ن كفر فمأواه جهنم . م أن -7
 األنداد والنظراء . ل له هلل وجع ظلم الشرك ابمن أعظم ال -8
 ؤالء الذين أشركوا ابهلل . يد ْلدهت -9
 قليل . ع أن الدنيا متا  -10
 ، فإنه متاع زائل . فر والضالل  االغرتار مبا عليه أهل الك عدم -11

 ( .  ٌم ََّل بَ ْيٌع ِفيِه َوََّل ِخاَللٌ  قَ ْبِل َأْن َيَِْتَ يَ وْ َيًة ِمنْ ا َوَعاَلنِ ُقوا ِمَّا َرزَقْ َناُهْم ِسرًّ فِ نْ اَلَة َوي ُ الصَّ  وا يُِقيُمواُقْل ِلِعَباِدَي الَِّذيَن َآَمنُ  )
 [ .  31يم : اه] إبر 

---------- 
 قبل أن ال ميكنهم ذلك:  ،صةر نتهزوا الفوأن ي  ه غاية صالحهمأي: قل لعبادي املؤمنني آمرا ْلم مبا في ( الَِّذيَن َآَمُنوا  اِديَ ُقْل ِلِعبَ  )

 ة . اخلاصنا هلعبودية ابواملراد 
 أقسام:  فإن العبودية تنقسم إىل 

 فهذه عبودية القهر وامللك.   ،هم وكافرهم مؤمن ، برِهم وفاجرهم  ،  م هللهألرض كلوا: وهي عبودية أهل السموات عبودية عامة
 الَّ آِت الرَّمْحَِن َعْبداً(. إِ  َواأْلَْرضِ َواِت ِف السََّما قال تعاىل )ِإْن ُكلُّ َمنْ 

 .  ِف َما َكانُوا ِفيِه َُيَْتِلُفوَن( حَتُْكُم َبنْيَ ِعَباِدكَ  تَ نْ َدِة أَ ااأْلَْرِض َعاملَ اْلَغْيِب َوالشَّهَ َواِت وَ للَُّهمَّ فَاِطَر السََّما)ُقِل ا  وقال تعاىل
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 . ْلِعَباِد(ماً لِ يُرِيُد ظُلْ  وقال تعاىل )وَما اَّللَُّ 
 (. بة )اخلاصةعبودية الطاعة واحمل لنوع الثاّن: او 

 َن(. و ُكُم اْليَ ْوَم َوال أَنْ ُتْم حَتَْزنُ  َعَليْ عاىل )ََي ِعَباِد ال َخْوفٌ قال ت
 . ( اً ُلوا َسالمَن قَا اجْلَاِهُلو ِن الَِّذيَن مَيُْشوَن َعَلى اأْلَْرِض َهْوانً َوِإَذا َخاطَبَ ُهمُ عاىل )َوِعَباُد الرَّمحَْ ل تاوق

 ارحهم . ذلك جبو  وبم وصدقوابقل (قوله تعاىل ) الذين آمنوا 
دات وعمليات، َجيع خصال الدين من اعتقا  شمليفإنه  (  اتاإلميان إذا أفرد ومل يذكر معه )وعملوا الصاحلو :    قال الشنقيطي  -

العمل الصاحل على اإلميان كقوله )والذين إذا ُعطف  ان حينئذ ينصرف إىل ركنه األكرب  ميإلفإن اات(  الصاحل  آمنوا وعملوا  وأما 
ل هللا، وبكل ما جيب رسو   مداً ُم  أن اعتقاده وانقياده بشهادة أن ال إله إال هللا و القلِب، وهو إميان القلب و   االعتقاداألعظم وهو  

 ان به. اإلمي
 .   سول هللا عن ر  ما جاءك اهتا وسننهاركاَنا وواجبإقامة َتمة بشروطها وأ ( يُِقيُموا الصَّاَلَة ) 
ا  - م الصالة،  ارة، فإق اهإلتيان بصورهتا الظا  جمرد، ألنه ال يكفي فيها  الصالةقل: يفعلون الصالة، أو َيتون  : مل يديلسعقال 

أركاَنا وواجبا إبمتإقامتها ظاهراً  وتام  فيها،  القلب  إبقامة روحها، وهو حضور  يقو بر مدهتا وشروطها، وإقامتها ابطناً  يفعله و ه  لا 
 منها. 

 ني الصالة(. يماملقصالة( وقوله تعاىل )و موا الظ اإلقامة، كقوله تعاىل )وأقيإال بلف الةمل َيمر هللا ابلص -
قامتها إبدائها بتدبر وحضور قلب وخشوع، وهذه هي الصالة اليت قال هللا عنها )وأقم راد إا املجمرد أداؤها، وإَّن  س صالة ليال إقامة  

ملنكر بشرط إقامتها شاء واة علق حكم َني الصالة عن الفحهذه اآليِف  ى عن الفحشاء واملنكر( فإن هللا  هتن  لصالةإن ا  الصالة
على قدر إقامة العبد لصالته على قدر ما تؤثر فيه فتنهاه صه( فقص بنقيزيد بزَيدته وين  فعلق بوصملط أداؤها )واحلكم افقليس  و 

يزول وبذا  واملنكر،  الفحشاء  ااإلش  عن  امل  ذي لكال  من  أن كثري  وهو  البعض:  تنهصلني يورده  ال  الفحشاء   عن  اهم صالهتم 
 ر.واملنك

 نفل. للفرض واا صَّالَة( يشمل صالةالوَن وله تعاىل )َويُِقيمُ ق -
ظيم عى  ليدل عِما  و وَن الصَّالةَ ( فيه دليل على أمهية الصالة وعظيم منزلتها وأَنا من أعظم صفات املتقني،  ِقيمُ )َويُ   قوله تعاىل  -

 منزلتها:
 سماء ليلة اإلسراء واملعراج(.ن )ِف المكاأَنا فرضت ِف أعلى 

اليوم    وفرضت العدف ُث خفسنية، وأول ما فرضت خيلواللخس صلوات ِف  على ُمبة هللا ْلا،    ا يدلد، وهذت إىل خس ِف 
 وعنايته با سبحانه. 

 ن. لديبادات بعد الشهادتني، وهي عمود اعال  وأعظملف، خأن َتركها كافر حيشر مع فرعون وقارون وأِب بن 
 ُيرجون. ل أعطيناهم من املاِما أي و  ( ا َوَعاَلنَِيةً ْم ِسرًّ ْنِفُقوا ِمَّا َرزَقْ َناهُ َوي ُ ) 
رجح و فروضة، وقيل: صدقة التطوع، والصحيح أَنا عامة ِف كل أنواع اإلنفاق،  ا: فقيل: الزكاة املقة هناختلف ِف املراد ابلنف  -

 دي.ابن جرير الطربي والقرطِب والسع لقو لهذا ا
اخلري    وجوه   به َجيع اإلنفاق ِف َجيع   : أراديل، وقكاة الواجبةالز   راجأراد بذا اإلنفاق إخ  : قيل  (وينفقوا ِما رزقناهم: )  ازنقال اخل-

 .   ربوالرب ومحله على العموم أوىل ليدخل فيه إخراج الزكاة ، واإلنفاق ِف َجيع وجوه ال
  تحبةملسوحنو ذلك، والنفقات ا  ماليكفقة على الزوجات واألقارب وامل، والنلزكاة: يدخل فيه النفقات الواجبة كاديعلساقال  و   -
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 .جبميع طرق اخلري
 يُ ْنِفُقوَن( أي ينفقون بعض ماْلم ال كله.  اُهمْ ىل )َوِمَّا َرَزقْ نَ عاتقوله  -
غري ضار ْلم وال مثقل،   واْلم،من أمه مل يرد منهم إال جزءاً يسرياً  نأ  مينبههض، لي: وأتى ب ]من[ الدالة على التبعقال السعدي   -

 م. واَنإخ هم إبنفاقه، وينتفع بهفعون بل ينت
 ه: ومن فضائلِف طاعة هللا،  اإلنفاقل ِف اآلية فض -
 : أن اإلنفاق استجابة ألمر ربنا تعاىل. َّلً أو 

 ٌة َوال َشَفاَعٌة(. ُخلَّ يَ ْوٌم ال بَ ْيٌع ِفيِه َوال  ِتَ ْن َيَْ ا َرَزقْ َناُكْم ِمْن قَ ْبِل أَ ِمَّ ُقوا ْنفِ قال تعاىل )ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَ 
َن  دَّ َأصَّ ٍب فَ يََيِْتَ َأَحدَُكُم اْلَمْوُت فَ يَ ُقوَل َربِّ َلْواَل َأخَّْرَتيِن ِإىَل َأَجٍل َقرِ َأن    َزقْ َناُكم مِّن قَ ْبلِ رَ ن مَّا  مِ ىل )َوأَنِفُقوا  اتع  قالو  َق َوَأُكن مِّ

ُ نَ ْفساً ِإَذا جَ ن يُ ؤَ َولَ  الصَّاحلِِنَي. َر اَّللَّ ُ خَ اء أَ خِّ  (.ا تَ ْعَمُلونَ مبَِ  ِبريٌ َجُلَها َواَّللَّ
 مضاعفة احلسنات. :اثنياً 

بُ َلٍة    عَ  َسبْ َتتْ ب َ َمَثُل الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن أَْمَواَْلُْم ِف َسِبيِل اَّللَِّ َكَمَثِل َحبٍَّة أَن ْ اىل )قال تع ُ ُيَضاِعُف ِلمَ ُة َحبَّ ِمائَ َسَناِبَل ِف ُكلِّ ُسن ْ َشاُء  ْن يَ ٍة َواَّللَّ
ُ َواسِ   يٌم(.َعلِ ٌع َواَّللَّ

 تنال ابإلنفاق.  رجة الرب د : أناثلثاً 
 ْن تَ َنالُوا اْلربَّ َحىتَّ تُ ْنِفُقوا ِمَّا حتُِبُّوَن(. ىل )لَ قال تعا

 .تقني: أَنا من صفات املرابعاً 
اِء َوالضَّرَّاِء  رَّ يَن يُ ْنِفُقوَن ِف السَّ . الَّذِ ْت لِْلُمتَِّقنيَ ِعدَّ أُ   َماَواُت َواأْلَْرضُ سَّ ال  رَبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَهاِمْن    رَةٍ تعاىل )َوَسارُِعوا ِإىَل َمْغفِ   لقا  كما

ُ حيُِ  م ْلم ِف ز مال   رَّاِء( دليل على أن اإلنفاق َوالضَّ   اءِ ِننَي( فقوله تعاىل )ِف السَّرَّ سِ حْ اْلمُ   بُّ َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن النَّاِس َواَّللَّ
 .َجيع أحواْلم

 زع األكرب. فيوم ال وف: األمان من اخلامساً خ
 ُهْم حَيَْزنُوَن(. َوال  ِهمْ َد َربِِّْم َوال َخْوٌف َعَليْ نْ عِ  ُهمْ ْجرُ أَ يَن يُ ْنِفُقوَن أَْمَواَْلُْم اِبللَّْيِل َوالن ََّهاِر ِسرّاً َوَعالنَِيًة فَ َلُهْم  لَّذِ قال تعاىل )ا

 .زيلاجل اإلنفاق موعود ابخلري حب صا : أنسادساً 
 ْيُكْم َوأَنْ ُتْم ال ُتْظَلُموَن(.إِلَ  وا ِمْن َخرْيٍ يُ َوفَّ قُ تُ ْنفِ  اقال تعاىل )َومَ 

 ْجٌر َكِبرٌي(. أَ  َْلُمْ وا قُ وقال تعاىل )فَالَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوأَنْ فَ 
 . الصدقة ُيلف : أن هللا سابعاً 

 (. ازِِقنيَ رَّ َوُهَو َخرْيُ الُه ِلفُ ْن َشْيٍء فَ ُهَو ُيُْ ْم مِ قال تعاىل )َوَما أَنْ َفْقتُ 
 على صحة اإلميان. دليل : أن اإلنفاق اثمناً 
 ان. ميإلصحة اعلى  )والصدقة برهان( رواه مسلم، فالصدقة برهان  قال 
 املالئكة.  : ينال دعاءاً اتسع
لفاً( متفق  اللهم أعط ِمسكاً ت  ول اآلخر:قلفاً ويخ  منفقاً   اللهم أعط مها  ال وينزل ملكان: يقول أحد)ما من صباح إ  قال  كما  
 عليه.

 إلنفاق واجلهاد.اب : فضل من سبقعاشراً 
 أُولَِئكَ   قَاَتلَ وَ   َفْتحِ قَ ْبِل الْ ْن  ِمْنُكْم َمْن أَنْ َفَق مِ َماَواِت َواأْلَْرِض ال َيْسَتِوي  السَّ   اثُ ريَ  َسِبيِل اَّللَِّ َوَّلِلَِّ مِ ِف  ا ِفُقو تُ نْ   قال تعاىل )َوَما َلُكْم َأالَّ 
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ْسىَن دُ ِمَن الَِّذيَن أَنْ َفُقوا ِمْن بَ عْ  أَْعَظُم َدَرَجةً  ُ احلُْ  (.  َوقَاتَ ُلوا وَُكاّلً َوَعَد اَّللَّ
 هلل. اب: أَنا إرغام للشيطان وحسن ظن رعش ْلاديا

  َواِسٌع َعِليٌم(. َواَّللَُّ ًة ِمْنُه َوَفْضالً  َمْغِفرَ مْ ِعدُكُ يَ  اَّللَُّ َشاِء وَ َفحْ ْقَر َوََيُْمرُُكْم اِبلْ اىل )الشَّْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلفَ قال تع
 : ال حسد إال ملن أنفق ِف وجوه اخلري. عشرالثاين 
حَ )  قال   اثْ نَ تَ الَّ إِ   َسدَ الَ  ِف  آَتَ   َرُجٌل  ُ  نْيِ  اَّللَّ َهَلَكِتِه  ُه  َعَلى  َفُسلَِّط  احلَْ َمااًل  آ ِف  َوَرُجٌل   ، اَّللَُّ قِّ ف َ مَ احلِْكْ   ََتُه  يَ ْقضِ هْ َة،  بَِ َو  ا  ى 
 َها(. َويُ َعلِّمُ 

م،  ككصلة بقوتكم وملأيديكم، ليست حا  نيباليت  موال  ة إىل أن هذه األا َرزَقْ َناُهْم ينفقون( إشار قال السعدي: قوله تعاىل )َوِمَّ   -
 به  هللا   ض ما أنعم عخراج بإب  فاشكروهثري من عباده  ليكم وفضلكم على كأنعم ع  رزق هللا الذي أنعم به عليكم، فكما   وإَّنا هي 

 وا إخوانكم املعدمني. عليكم وواس
يُ نْ يُِقيُموَن الصَّالَة َوِمَّا رَ قوله تعاىل )وَ   - ما يقرن هللاثري كوَن(  ِفقُ َزقْ َناُهْم  إلنفاق ]الزكاة[ كقوله تعاىل  الصالة وابنيتبارك وتعاىل    اً 

 الزََّكاَة(.  الصَّالَة َوآتُوايُموا )َوأَقِ 
ابلنفع اق هو من اإلحسان إىل املخلوقني ى توحيده والثناء عليه ومتجيده، واإلنفه وهي مشتملة علبادتق هللا وعحالصالة ن قيل: إ

 عيه ِف نفع اخللق.ملعبوده، وسه األمرين: إخالصلعبد دائرة بني اة دوسعا ليهم،املتعدي إ
 ة. ليات املااة رأس العبادات البدنية، والزكالعباد وقيل: الصالة رأس

 والزكاة طهارة للمال.للنفس والبدن،  هارةالصالة ط :وقيل
وكثري  السعدي:  واقال  الصالة  بني  تعاىل  جيمع  ما  القرآن،اً  ِف  للتم  ةالصالألن    لزكاة  لإلخالص  والزكاةضمنة  النفقة و   معبود، 

للمعبود، و العبد    نة لإلحسان على عبيده، فعنوان سعادةمتضم ااأن عنو   ماخللق، كسعيه ِف نفع اإخالصه  عدم   لعبدن شقاوة 
 ين منه، فال إخالص وال إحسان. هذين األمر 

 ة . ، أي : خفية وجهر ( مسرين ومعلنني  َوَعاَلنَِيةً  ِسرًّا ) 
 ا ظهر. ية م والعالني قال اجلمهور : السّر ما خف:   يبرطقال الق

 (. َلْيِهْم َوال ُهْم حَيَْزنُونَ ُرُهْم ِعْنَد َربِِّْم َوال َخْوٌف عَ  فَ َلُهْم َأجْ َيةً َعالنِ  وَ اً ِر ِسرّ ا الن َّهَ اِبللَّْيِل وَ ْنِفُقوَن أَْمَواَْلُْم قال تعاىل )الَِّذيَن ي ُ كما 
سرت للمتصدق عليه  وألنه أ ظم األحوال لبعده عن الرَيء  ع ممرين ِفاأللعالنية للتنبيه على أنه أوىل  اى  للسر عفاق اقدم سبحانه إن

استبقاًء لبعض حياء لني لبعده عن خواطر الرَيء ، وألن فيه  ه على أنه أوىل احلانية تنبيالالع  علىر  دمي الس وتق:    ن عاشور قال اب-
 .املتصدق عليه
مبَا تَ ْعَمُلوَن   َواَّللَُّ   اِتُكمْ ئَ ن َسيِّ  َعنُكم مِّ رُ َخرْيٌ لُُّكْم َويَُكفِّ َوتُ ْؤتُوَها اْلُفَقرَاَء فَ ُهَو    َهاخُتُْفو   نِنِعمَّا ِهَي َوإِ َدقَاِت فَ صَّ ال  ُدوان تُ بْ إِ قال تعاىل )  

 ( .  َخِبريٌ 
: أ حىت ال يرى سرته    –  قريفان للاحس  –الذل عن اآلخذ  دفع    -اسرت للمتصدق    –عن الرَيء  د  ابع  –خلص  والصدقة سراَ 

 لىه اليد السفيدنه الناس ا
 قة السر ملعنيني: : وإَّنا فضلت صدن اجلوزيقال اب -

 فس من العالنية.لنواإلعراض عما تؤثر اوقربه من اإلخالص،  ن الرَيء،عْعُده ب ُ  ي وهوعطأحدمها: يرجع إىل امل
 ِف العالنية ينكر.   ن أل حلال،فاء اخوالثاّن: يرجع إىل املعَطى، وهو دفع الذل عنه إب

 هارها.صدقة النافلة أفضل من إظلى إخفاء الق العلماء عتفوا  ُث قال:
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نه يدل على قوة إحسان آخر، وأيضاً فإ  الفقري  اإلخفاء على  أفضل، ألن  قري كانلفا لسلمه: ... وإن أخفاها و قال السعديو -
 ق ميينه(. نفتخفاها، حىت ال تعلم مشاله ما أف ةبصدق تصدق إلخالص، وأحد السبعة الذين يظلهم هللا ِف ظله )منا

صلحة لى اإلظهار م ن يرتتب عأء، إال  َيالر عن    رار الصدقة أفضل من إظهارها، ألنه أبعد: فيه داللة على إن إسقال ابن كثري  -
 ن هذه احليثية. به، فيكون أفضل مجحة، من اقتداء الناس را

ليد السفلى وأنه اس أن يده هي اوأن يرى النة بني الناس وإقامته مقام الفضيح   لهيم ختجوعد،  السرت عليه: ....    قال ابن القيم-
اءاة ضمنه اإلخالص وعدم املر ه مبجرد الصدقة مع تحسان إليإلئد من ازار  ذا قديء له فيزهدون ِف معاملته ومعاوضته، وهال ش

ىن على سر وأثصدقة ال  ، ومن هذا مدح النِب  سنالبني اها  ار مدة من الناس، وكان إخفاؤها للفقري خرياً من إظهوطلبهم احمل
 وم أنه أحد السبعة الذين هم ِف ظل عرش الرمحن يفاعلها وأخرب 

 نع إليك فانشره. وف فاسرته، وإذا اصطُ عر احلكماء: إذا اصطنعت امل بعض للذلك قاو 
ته،  ته هنيّ إذا أعجله وسرتُه؛ ف ُله وتصغريُ إال بثالث خصال: تعجي  وفر املع  تمّ ي  : ال-رضي هللا عنه    -ملطلب  وقال العباس بن عبد ا

 مته، وإذا سرتته أمْتَْمته.ذا صّغرته عظّ وإ
 امة . وهو يوم القي (  مٌ يَ وْ  َيَِْتَ  نْ ِمْن قَ ْبِل أَ ) 

 ( .  وار كف  الذين من اليوم ال يؤخذ منكم فدية وال عاوضة فيه ، فال تقبل فيه فدية ) ف ال م  (ََّل بَ ْيٌع ِفيِه  )
 اً، فال تنفعه صداقة أحد بل وال نسابته. لء األرض ذهبنه، ولو جاء مب ال تقدمو سكم مبا نفو أي: ال تستطيعون أن تفتدو 

يٌم  أُولَِئَك َْلُْم َعَذاٌب أَلِ هِ بِ   ى َتدَ  اف ْ باً َوَلوِ ُء اأْلَْرِض َذهَ يُ ْقَبَل ِمْن َأَحِدِهْم ِمل  تُوا َوُهْم ُكفَّاٌر فَ َلنْ ا الَِّذيَن َكَفُروا َومَ ِإنَّ )تعاىل    الق  كما
 (.ْن اَنِصرِينَ ْم مِ َما ْلَُ وَ 

نَ هُ ب َ  بَ )فَِإَذا نُِفَخ ِف الصُّوِر َفال أَْنَسا  وقال تعاىل  َن(.و ْوَمِئٍذ َوال يَ َتَساَءلُ  ي َ مْ ي ْ
 (.ِفْديَةٌ   يُ ْؤَخُذ ِمنُكمْ  ية، كما قال تعاىل )فاليوم الَ فالبيع ههنا مبعىن الفد

َها َعْدٌل(  ىلاعال توق  . )َوالَ يُ ْقَبُل ِمن ْ
 اليوم وال صداقة .  خلة ِف ذلك  ال َجع ُخلة ، ف (اَلٌل   خِ َوََّل ) 
 اب.عذالي: وال صديق يدفع عنكم أ

يَ ْوَمِئذٍ قال    كما إِ   تعاىل )األخالء  َعُدو   لِبَ ْعٍض  )َوتَ قَ بَ ْعُضُهْم  املتقني( وقال  ِبُِم األسباب( وقالَّ  يَ   مَ َويَ وْ ال: )طََّعْت  ْكُفُروَن  القيامة 
 ضاً(. عْ بَ ْعُضُكْم ب َ  يَ ْلَعنُ وَ  بِبَ ْعضٍ بَ ْعُضُكْم 

 اَعٌة(. يِه َوال ُخلٌَّة َوال َشفَ ْن ََيِْتَ يَ ْوٌم ال بَ ْيٌع فِ أَ َزقْ َناُكْم ِمْن قَ ْبِل ا رَ وا ِمَّ قُ فِ تعاىل )ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَنْ قال 
وعلى   امة الصالةإق  ويداوموا على  ن يكثروام أاجب عليهأبن من الو   -أيها الرسول الكرمي  -مْلقل    :وسيط  جاء ِف التفسري ال
ه شفاعة قبل فيه املعاوضات، وال تنفع فيت  قيامة، ذلك اليوم الذي الم الو اجئهم ييفن  ، من قبل أ-سبحانه  -اإلنفاق ِما رزقهم

 اه.الصاحل الذي قدمه املسلم ِف دني لمعلهو ا اليوما الذي يقبل وينفع ِف هذا الصديق لصديقه، وإَّن
هي فيه األعمال، وال  تنت  ي يوم الذالا  الة وعلى اإلنفاق عن طريق التذكري للناس بذى إقام الصعل  تفيد حضا آخر  الكرمية  ملةفاجل

 ما فقدوه من طاعات.  يه استدراك ما فاهتم، وال تعويضف ميكن
ون سببا تك  واليت   -سبحانه  -خالقه  إىل سلم  امل  من أعظم القرابت اليت يتقرب با   ، نيتلشعري تني ايد أن املواظبة على أداء هاكما تف

 رفع الدرجات يوم القيامة.  ِف
 :  قبل الكربى و  قبل قيام القيامة الصغرى  نفاقواإلدقة  لص تعاىل ابأمر هللا-
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َن  َأصَّدَّ يٍب فَ  َأَجٍل َقرِ يِن ِإىَل  َأخَّْرتَ ْلَمْوُت فَ يَ ُقوَل َربِّ َلْواَل ا  مُ دَكُ  َأحَ م مِّن قَ ْبِل َأن ََيِْتَ ُقوا ِمن مَّا َرَزقْ َناكُ فقال تعاىل )َوأَنفِ  َق َوَأُكن مِّ
 الصَّاحلِِنَي(. 
 ى. ر مة الصغياواملوت الق

تعو  فقال  القيامة:  يوم  آَمُنو اىلقبل  الَِّذيَن  أَي َُّها  )ََي  َرَزق ْ   ِمَّا  أَنِفُقوا  َيَْ ا  َأن  قَ ْبِل  مِّن  يَ وْ ِتَ َناُكم  ُخلَّةٌ   مٌ   َواَل  ِفيِه  بَ ْيٌع  َشفَ   الَّ  اَعٌة َواَل 
 ُموَن(. الظَّالِ  ُهمُ  اْلَكاِفُرونَ وَ 

ووقت حياته  مبادرة  املسلم  على  فالص   لابألعماه  فينبغي  قبل  الصدقة  وخاصة  فضوااحلات  هللا  شاء  إن  )وسيأِت  األوان.  ائل ت 
 .  الصدقة(

الراز - ُتُمواَن ئ ْ َوَلَقْد جِ تعاىل )  نيا، قالالد، وال يكون معه شيء ِما حصله ِف  هحدو يء  جينسان  املقصود من اآلية أن اإل  ي:قال 
 ََيْتِيَنا فَ ْرداً(.)َونَرِثُُه َما يَ ُقوُل وَ ل َورَاَء ظُُهورُِكْم( وقااكم نا خولمَّ  ْكُتمْ ى َكَما خلقناكم أَوََّل َمرٍَّة َوتَ َر فراد
قبل هجوينبغي    - ينفق  أن  اإلنسان  اعلى  مَ   ،يهلوت عملوم  ِمْن  )َوأَْنِفُقوا  تعاىل  َرَزقْ نَ قال  مِ ا  قَ ْبلِ اُكْم  َأنْ ْن  أَ   ََيِْتَ  اْلَمْوُت   َحدَُكُم 

 احلِِنَي(.َن الصَّ َق َوَأُكْن مِ دَّ  َأَجٍل َقرِيٍب فََأصَّ ِإىَل  ْرَتيِن خَّ  َربِّ َلْوال أَ فَ يَ ُقولَ 
َا كَ َكالَّ رَْكُت  ِفيَما ت َ  َصاحِلاً   اْرِجُعوِن. َلَعلِّي أَْعَملُ بِّ رَ   قَالَ   ْوتُ َذا َجاَء َأَحَدُهُم اْلمَ وقال تعاىل )َحىتَّ إِ  ْن َورَاِءِهْم ِلَمٌة ُهَو قَائُِلَها َومِ  ِإَنَّ

َعثُوَن(.  ي َ ىَل زٌَخ إِ رْ ب َ   ْوِم يُ ب ْ
رُْكْم ن َ ا ُكنَّ   ي ذِ ْعَمْل َصاحِلاً َغرْيَ الَّ وَن ِفيَها رَب ََّنا َأْخرِْجَنا ن َ طَرِخُ عاىل )َوُهْم َيصْ ت وقال ُم النَِّذيُر  َر َوَجاءَكُ َتذَكَّ ِه َمْن ُر ِفيَما يَ َتذَكَّ ْعَمُل أََوملَْ نُ َعمِّ

 (. ريٍ صِ ِمْن نَ  َما لِلظَّاِلِمنيَ َفُذوُقوا فَ 
الس  - اً م ذخر يكون ْلقة واجبة ومستحبة، لاده أن أمرهم بتقدمي شيء ِما رزقهم هللا، من صدطف هللا بعبل  : وهذا من عديقال 
مبلء األرض ذهباً ليفتدي به  تدى اإلنسان نفسهيع فيه ولو افاخلري، فال ب من ل ذرةون إىل مثقافيه العامل موفراً ِف يوم حيتاج راً جوأ

ي  من الو عذاب  تقبم  ما  يقيامة  ومل  منه،  وال نفل  في  عه خليل  الذي  اليوم  وهو  بشفاعة،  بوجاهة وال  ال  املبطلون صديق  ه ُيسر 
 .نيملالظا ي علىصل اخلز وحي

 الفوائد :
 خاصة .  ودية عبني هلل تعاىلإثبات عبودية املؤمن -1
 قرابً هلل .  كثر عبودية هلل كان أكثركان اإلنسان أكلما   -2
 دية ِف أعلى املقامات .لعبو اب بيه  ن وصف هللا -3
 اإلميان ابهلل .  ضلف -4
 . وجوب إقامة الصالة  -5
 الة . ُمبة هللا تعاىل للص -6
 عالمات اإلميان .  ظمعمن أ  ينبغية الصالة كما أن إقام -7
 ان . مات ضعف اإلميي من عالة كما ينبغعدم إقامة الصال -8
 عالمات اإلميان اإلنفاق ابتغاء وجه هللا . من أعظم  -9
  دليل صدق اإلميان . عة هللاااق ِف ط نفاال -10
 م أسباب رمحة هللا . إقامة الصالة واإلنفاق إخالص هلل ونفع للخلق ، وهذا من أعظ ِف -11
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 كرم . فضل ال -12
 . لبخلذم ا -13
 نفاق . إلفضل اإلسرار ِف ا -14
 إلنفاق . الص ِف ارص على اإلخاحل -15
 وان . ل قبل فوات األالعم -16
 .  يامة قيوم ال بلسعادة من استغل الدنيا ابلعمل الصاحل ق -17
 ة قبل يوم القيامة . احلاملبادرة ابألعمال الص -18
 ية . عاوضة فيه وال فدأن يوم القيامة ال م -19
 . العربة ابلعمل الصاحل  -20

َماَواِت وَ   الَِّذي َخَلقَ   اَّللَُّ )   َماأَنَزَل  اَْلْرَض وَ السَّ رَ وَ َرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقًا لَُّكْم  ء َماء فََأخْ ِمَن السَّ ِف    اْلُفْلَك لَِتْجِريَ   َلُكمُ   َسخَّ
َر َلُكُم اَْلْنَاَر )اْلبَ  ر  (32ْحِر ِبَِْمرِِه َوَسخَّ ْمسَ   َوَسخَّ َر َلُكُم اللَّ آئَِبَّي َوسَ دَ   رَ َقمَ َوالْ   َلُكُم الشَّ ن ُكلِّ ( َوآاَتكُ 33)َهاَر  ْيَل َوالن َّ خَّ م مِّ

وْا نِْعَمَة   ( .  ( 34ٌم َكفَّاٌر )ظَُلو  لَ نَ ُصوَها ِإنَّ اإِلنَسا تُْ  َّلَ اَّللَِّ َما َسأَْلُتُموُه َوِإن تَ ُعدُّ
    [ . 34-32] إبراهيم : 

------------- 
مَ  الَِّذي َخلَ َّللَُّ ا)   تقدم شرحهما .  ( اِت َواَْلْرضَ اوَ َق السَّ
 . ية فلمثال ، وخلق ما فيهما من األجرام العلوية والسعهما على غري أبدعهما واخرت  أي :  ينقال الشوكا-
ادر من ه قري هو على غَنما من أعظم املخلوقات، ومن قدر على خلق األعظم، فالبعث، أل  السماوات واألرض من براهني  قلخو 

 ة:هان ِف آَيت كثري تعاىل هذا الرب  هللا رى، وأوضح ابب أح
ُلَق لى َأن ُيَْ عالسماوات واألرض ِبَقاِدٍر    قَ ي َخلَ لذرَبُ ِمْن َخْلِق الناس(، وقوله )أََولَْيَس ات واألرض َأكْ ْلُق السماوااىل )خلََ كقوله تع

وتى حُيِْيَي امل  اِدٍر على َأننَّ ِبقَ خِبَْلِقهِ  رض َوملَْ يَ ْعيَ  السماوات واألقَ لَ  الذي خَ َرْوا َأنَّ هللا ي َ )أََوملَْ   ِمثْ َلُهم بلى َوُهَو اخلالق العليم(، وقوله
مآء بَ َناَها  الس  قاً أَمِ ُلَق ِمثْ َلُهْم(، وقوله: )أَأَنُتْم َأَشدُّ َخلْ لى َأن ُيَْ ع السماوات واألرض قَاِدٌر  قَ لَ لذي خَ ا  بلى(، وقوله )أََومَلْ يَ َرْوا َأنَّ هللا 

 َيت.  ذلك من اآل( اآلية .. إىل غريا َفَسوَّاَهاهَ كَ َرَفَع مسَْ 
َماء  َوأَنَزَل مِ   )  نزله سبحانه بقدرته، فأخرج َتً أعذابً فرا  أي: أنزل من السماء مطراً   (   مْ لَّكُ   ا َماء فََأْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقً َن السَّ

 واكه واخلضار. فلثمر والبذلك املطر أنواع ا
أَنْ َزَل ِمنَ   نَ َباَت ُكلِّ َرْجَنا ِبِه   فََأخْ َماِء َماءً نْ َزَل ِمَن السَّ ُهَو الَِّذي أَ )وَ   قال تعاىل  كما  ُ اًء فََأْحَيا ِبِه  مَ   ءِ السَّمَ ا  َشْيٍء( وقال تعاىل )َواَّللَّ
َناَماِء مَ وقال تعاىل )َوأَنْ َزْلَنا ِمَن السَّ  ْوهِتَا(.َد مَ ْرَض بَ عْ اأْلَ   رمٍِي(. لِّ َزْوٍج كَ كُ   نْ ِفيَها مِ  اًء فَأَنْ بَ ت ْ
 ب.ينزل من السحاو، ألن املطر اء( العلبقوله )السماملراد  -
 . من السمو ق ي السحاب مساء الرتفاعه مشتمسلسحاب ا وأنزل من السماء ماء يعين من:   قال اخلازن-
 .تو مللبعث بعد اأعظم األدلة على ا موهتا منهذا أيضاً من براهني البعث، فإحياء األرض بعد و  -

 ثمرات رِْزقاً لَُّكْم(. ِه ِمَن البِ  ًء فََأْخرَجَ سمآء َمآَل ِمَن الهنا بقوله )َوأَنزَ كما أشار له 
َها املآء اهتزت َورََبْت ِإنَّ الذِإَذآ أَ فَ   َك تَ َرى األرض َخاِشَعةً نَّ تِِه أَ ِمْن آَيَ و )َ قال تعاىل   ُكلِّ   ىعل  تى إِنَّهُ َها َلُمْحِى املو اي َأْحيَ نَزْلَنا َعَلي ْ



 62 

 .  (َقِديرٌ َشْيٍء 
 ظاماً رميما.  ع ن كنتمأ َك اخلروج(، يعين: خروجكم من قبوركم أحياء بعدْيتاً َكَذلِ  بَ ْلَدًة مَّ َنا ِبهِ )َوَأْحيَ ي ْ  وقوله  

 .  بَ ْعَد َمْوهِتَا وََكَذِلَك خُتَْرُجوَن(ي األرض يِ وقوله )َوحيُْ 
ُكْم لَّ ِمن ُكلِّ الثمرات كذلك َُنْرُِج املوتى َلعَ   َرْجَنا ِبهِ  املآء فََأخْ َنا ِبهِ  فَأَنْ زَلْ يِّتٍ لِبَ َلٍد مَّ   االً ُسْقَناهُ قَ ثِ َسَحاابً     ِإَذآ أَقَ لَّتْ ىتتعاىل )حوقوله  

 أضواء البيان(. اآلَيت. )ن ذَكَُّروَن(، إىل غري ذلك متَ 
لَِتجْ َوسَ )   اْلُفْلَك  َلُكُم  َر  ِبَِمْ   ِرَي ِف خَّ صنعها،  أْلمكم    نلعظيمة، أبالسفن الضخمة ا  -هسبحان   -  خر لكمسو   : أي    (  رِهِ اْلَبْحِر 

استعماْل وأقدرك على  »لتجر م  و   ي ا  »أبمره«  تريدون  حيث  إىل  البحر«  ومشإذِف  إذئينه  ومشيئتكم،  إبذنكم  ال  شاء ل  ته،    -و 
 لقلبها بكم.  -حانهسب

 ( .  بَّاٍر َشُكورٍ ٍت لُِّكلِّ صَ َذِلَك آلَيَ  نَّ ِف آََيتِِه إِ  َيُكم مِّنْ ِلريُِ َمِة اَّللَِّ عْ نِ ْلَبْحِر بِ َك َتْرِي ِف الْ  اْلفُ أمََلْ تَ َر َأنَّ كما قال تعاىل ) 
 ٍت لُِّكلِّ َيَ آل َذِلَك  َظْهرِِه ِإنَّ ِف   ىَد َعلَ ِإن َيَشْأ ُيْسِكِن الرِّيَح فَ َيْظَلْلَن َرَواكِ   (32الِم )عْ َواِر ِف اْلَبْحِر َكاألَ ِه اجلَْ تِ َوِمْن آَيَ وقال تعاىل )  

 .  ( بَّاٍر َشُكوٍر صَ 
 ة ألَنا تري ِف املاءينة مسيت جاريارية وهي السف [ َجع ج  ] اجلوار

 ا لتأمت اْلداة به كأنه علم ِف رأسه انر : وإن صخر ء لعظيم الشاهق ، قالت اخلنساا اجلبل هو ] كاألعالم [ َجع علم و 
رَ   ) تسريوَنا    ون منها جداولكم. وتشقناتكم ودوابوتسقون زروعكم وج  يث تشربون منها حم  كذللها ل:    َأي   ( اَْلْنَاَر   َلُكُم  َوَسخَّ

 ِإرادتكم. وفق
ْمَس َوالْ )    ر َلُكُم الشَّ   رتبط بما ن حركتهما وِإصالحهما ملا اوَنارًا ال يفرتان عيال  يذللهما ل  أَنه تعاىل :  َأي    (آئَِبَّي  دَ َمَر  قَ َوَسخَّ

َبِغي  الشَّمْ  الساعة )اَل لتقيان ِإىل قيام . ومها ال يهللار ي ات وفق تقدصالحه من املوجود  ْدرَِك اْلَقمر(.َْلَا َأْن تُ ُس يَ ن ْ
 اً . ار ال يفرتان ال ليالً وال َن ري ن والسَيدائبني : أي مستمرين ِف اجلر 

   يوٍم، ِف ُكلِّ   يُْطِلُعَها اًجا َوهَّاًجا(  َجَعْلَنا ِسرَ وَ )   لَمى كما قاوألَنا آيٌة ُعظْ   خْلَْلِق؛سخرُي: التذليُل. فقد َسخََّر الشمَس ملنافِع هذا اوالت
وحساِبه املعروِف، نعرُف  املعتاِد،  َسخََّر القمَر على َسرْيِهِ   ك. وكذلبةوٍم طرقها وسريها بتسخرِي َربِّ العاملنَي دائها حبساٍب معلويسري 

لي ، وكذلك َسخََّر   واحلسابَ بما عدَد السنني والشهورِ  َخْلُقهُ يَ تدهالنجوَم  الس  با  ال ماَء، ويطردَ ، وليزيَن با   . فهذه شياطنيَ  با 
  منها. هِ عتباِر با، وملنافِع َخْلقِ الرِض لاأللعظاُم العلويُة َسخََّرَها خالُق السماواِت و املخلوقاُت ا

َهاَر   ) َر َلُكُم اللَّْيَل َوالن َّ  والكم. أحل منهما مبا يصلح ون بكر، فتنتفعخآلاِف أعقاب  أحدمها ني، َيِتقبلهما متعاأبن جع  (َوَسخَّ
تنتفا رالليل  به ِف  ومنامكم  فعون  رزقكم  حتكم  وطلب  معاشكم  به ِف  تنتفعون  والنهار  لِ   -ىلتعا  -لقا ...  اللَّْيَل  ساً،  باَوَجَعْلَنا 

 َعْلَنا النَّهاَر َمعاشاً. َوجَ 
ُ رَبُُّكْم َلُه اْلُملْ أَلَجٍل مُّسَ ل  جَيْرِي  َقَمَر كُ ْمَس َوالْ ِل َوَسخََّر الشَّ َر ِف اللَّيْ اهَ وِلُج الن َّ الن ََّهاِر َويُ   ْيَل ِف وِلُج اللَّ قال تعاىل ) ب  كُ مًّى َذِلُكُم اَّللَّ

 ( . ُكوَن ِمن ِقْطِمرٍي ا مَيْلِ مَ  يَن َتْدُعوَن ِمن ُدونِهِ ذِ َوالَّ 
 ( . ُدوِر ِبَذاِت الصُّ  َوُهَو َعِليٌم  ِف اللَّْيلِ رَ ا هَ ِلُج الن َّ يُو لن ََّهاِر وَ ا ْيَل ِف يُوِلُج اللَّ  وقال تعاىل )

 ( . َر َعَلى اللَّْيِل الن ََّها  رُ َعَلى الن ََّهاِر َويَُكوِّ  لَّْيلَ السََّماَواِت َواأَلْرَض اِبحْلَقِّ يَُكّوُِر َخَلَق ال ) وقال تعاىل
 : ملوقناً لع فالليل وقتاً للسكن والنهار 

َعَلْيُكمُ  ِإن َجَعَل  مْ تُ ي ْ ْل أَرَأَ ققال تعاىل )    ُ ( ُقْل 71ال َتْسَمُعوَن )فَ اء أَ يَ ِة َمْن إَِلٌه َغرْيُ اَّللَِّ ََيْتِيُكم ِبضِ ِم اْلِقَيامَ ا ِإىَل يَ وْ َسْرَمدً    اللَّْيلَ اَّللَّ
ُ َعَلْيُكُم الن ََّهاَر َسْرَمدً   أَيْ ُتمْ رَ أَ  ( َوِمن رَّمْحَِتِه  72ْبِصُروَن )يِه أََفال ت ُ ُنوَن فِ ْيٍل َتْسكُ  ََيْتِيُكم بِلَ َغرْيُ اَّللَِّ   هٌ لَ ِة َمْن إِ ْوِم اْلِقَيامَ ي َ ا ِإىَل  ِإن َجَعَل اَّللَّ
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تَ ُغوا ت َ َر لَِتْسُكُنوا ِفيِه َولِ االن َّهَ وَ َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل   ( . ِمن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن ب ْ
 ون. ن احلركات ويسرتحيكن الناس فيه عسي :َكناً( أي َل اللَّْيَل سَ عَ جَ عاىل ) و وقال ت

قال )  كما  الَّذِ تعاىل   ُ َلكُ اَّللَّ َجَعَل  لَِتْسكُ ي  اللَّْيَل  َوالن ََّهارَ ُم  ِفيِه  َفضْ اً ر ُمْبصِ   ُنوا  َلُذو  اَّللََّ  ِإنَّ  ال  لٍ   ال َعَلى  النَّاِس  َأْكثَ َر  َوَلِكنَّ  نَّاِس 
 (. َيْشُكُرونَ 

تَ ُغواِفيِه وَ  َتْسُكُنواَل َوالن ََّهاَر لِ َلُكُم اللَّيْ  لَ ِتِه َجعَ ىل )َوِمْن َرمحَْ عاوقال ت  ُروَن(.  َوَلَعلَُّكْم َتْشكُ ِمْن َفْضِلهِ  لِتَ ب ْ
ُ ي ْ أَرَأَ  لْ وقال تعاىل )قُ   ْسَمُعوَن(. َياٍء أََفال تَ ضِ بِ تِيُكْم رْيُ اَّللَِّ َيَْ غَ  إَِلٌه اللَّْيَل َسْرَمداً ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َمنْ َلْيُكُم عَ ُتْم ِإْن َجَعَل اَّللَّ

 (. ْؤِمُنونَ ي ُ   َذِلَك آَلَيٍت لَِقْومٍ ِف  ِإنَّ  اً ِه َوالن ََّهاَر ُمْبِصر ْيَل لَِيْسُكُنوا ِفيَعْلَنا اللَّ ْوا أانَّ جَ  يَ رَ تعاىل )أملَْ  وقال
تعاىل   )َوآيَ وقال  قال:  اللَّْيلُ ما  ُْم  ْلَّ الن ََّهارَ مِ   َنْسَلخُ   ٌة  فَِإَذا  ْنُه  )  مهُ   تَْ 37مُّْظِلُموَن  َوالشَّْمُس  ِلمُ (  َذلِ ْستَ َقرٍّ رِي  َا  ْلَّ تَ ْقِديُر    اْلَعزِيِز َك 

 .اْلَعِليِم( 
، وأنه الربُّ هعبوُد وحدَ الدالة على أنه امل  -جل وعال    -عظِم آَيِت اَّللَِّ  ليِل من أال واإلتياُن ابلنهاِر بدَل  رِ ا النهدلَ فاإلتياُن ابلليِل ب

 تني  على َخْلِقِه، فهما جامعاِن بنَي كوَِنما آينَِعِم اَّللَِّ اِن من أعظِم  ِن عظيمتأيًضا نعمتاِر آيتني فَ ُهَما  الليِل والنها   ونِ كحَده، ومع  و 
 .   ا نعمتنيموكوَن

َ أَنما   َ لِه )َوِمْن آََيتِِه اللَّْيُل وَ يتاِن بقو آ  َوبنيَّ   سورُة القصِص حيث   ٍة من أصرِحهاري كث  ِف مواضعَ   نعمتاِن وآيتانِ ا   أَنمالن ََّهار( َوَبنيَّ
فيها:   أَ قال  إِ )ُقْل  َجَعَل اَّللَُّ رَأَيْ ُتْم  ي َ ْن  ِإىَل  َسْرَمًدا  اللَّْيَل  َعَلْيُكُم  الْ وْ   َغرْيُ قِ ِم  إَِلٌه  َمْن  َتسْ َّللَِّ َيَْ ا  َياَمِة  أََفالَ  ِبِضَياٍء  ُقلْ 71َمُعوَن )تِيُكْم   ) 

َجَعَل  تُ أَرَأَي ْ  ِإْن  عَ ْم   ُ الن ََّهارَ يْ لَ اَّللَّ ِإىَل ُكُم  َسْرَمًدا  الْ     إِلَهٌ ِقَياَمةِ يَ ْوِم  َمْن  أَفَ َغرْيُ اَّللَِّ     ِفيِه  َتْسُكُنوَن  بَِلْيٍل  ََيْتِيُكم  تُ بْ الَ   َ أَنما صِ   ُروَن( ُث َبنيَّ
 يِن النهار. ُنوا ِفيِه( يعكُ سْ َهاَر لِتَ لَّْيَل َوالن َّ ال َلُكُم رَّمْحَِتِه َجَعلَ بياِن أَنما آيتاِن قال: )َوِمن  تاِن بعدَ عمن

ا  َر ُمِضيئً ها ِف النهاِر، ُث جيعُل النبِ ع والتالِ وعدِم احلركِة ليسرتيَح الناُس من َكدِّ األعموِن واْلدوِء  َناِسًبا للسك ِلًما مُ الليَل ُمظْ فجعل  
 مؤنة.  ٍت واَل حاجٍة إىل فتيلٍة واَل زي  ريِ ساطٍع من غعايشهم ِف نوٍر م واكتسابِ  لناِس ِف حوائِجهمُمِنريًا ُمَناِسًبا لَِبثِّ ا

مَ آاَتُكم  وَ   ) ن ُكلِّ  َسأَْلُتُمو مِّ سأل  (  هُ ا  مسئول  من كل  فَأعطاكم  عليكم  تفضل  شيئً تمَأي  التابع  ا وه  مشيئته  ة كمللح  ةاقتضته 
  نُرِيُد". نْ مَ َنَشاُء لِ  ُه ِفيَها َما ا لَ َعجَّْلنَ ة، كما ِف قوله: "َمْن َكاَن يُرِيُد اْلَعاِجَلَة واملصلح

 .   «1ِصرٌي »بَ نَُّه ِبِعباِدِه َخِبرٌي إِ  شاُء،يَ  ِف اأْلَْرِض َولِكْن يُ نَ ّزُِل ِبَقَدٍر ما ِه لَبَ َغْواْزَق لِِعبادِ  الرِّ َبَسَط اَّللَُّ َوَلْو  -تعاىل -لقا
""َسرَابِيَل تَ   ه:عليه، ونظري ول لداللة األَ ّن فحذف الثا-أَو أَعطاكم من كل ما سأَلتموه وما مل تسأَلوه    أي والربد.  ِقيُكُم احْلَرَّ

ه أَم مل  مو دير بسؤالكم، سواٌء َأسأَلتج  ما هو  كلأَمدكم مبا حتتاجون إِليه ِف َجيع شئونكم، من   أَنه تعاىل  ن يكون املعىنوجيوز أَ 
 تسأَلوه.

إِبرازها كشفق و   ن ه، ومىت حال   هي ُمَعدَّةٌ ن و ا اإِلنساوِف هذه احلياة َأشياء كثرية الزال جيهله  من ا أَمده به  هللا له عنها، مب  ت 
اكم من  عطملعىن على هذه القراَءة وأَ او ن كل:  وير على البحث، أَو عن طريق الصدفة، وقرَئ بتنِف العقل وتوفُّ  العلم وقوة  عمق ِف

 .يهنكم غري سائلكو   ٍء حاليش َأي من كل -على أَن )ما( انفيه -شيٍء: ما سأَلتموه  كل
وْا نِْعمَ عُ ت َ   َوِإن)    ثرة لكتستطيعوا ذلك    ، وحتاولوا حتديد هذا العدد، لنعم هللا عليكمحتاولوا عد ن  : وإني  أ  (   ُصوَهااَّللَِّ ََّل تُْ َة  دُّ

 . ومها رهتا ولعمكثل ،النعم، وخفاء بعضه عليكم ههذ
 للغلط . اً بابحلصى تنرية عداد الكثاأل  ننوا يعدو مأخوذ من احلصى ألَنم كاعدد ، ضبط ال اإلحصاء

اب- رمحه   -يام بشكرها، كما قال طلق بن حبيبه فضال عن القمن تعداد نعم  ز العبادعن عج  -حانهسب  -: »ُيربرين كثقال 
 . سوا توابنيهللا أكثر من حيصيها العباد ولكن أصبحوا توابني وأموإن نعم  باد،  أثقل من أن يقوم به العن حق هللا إ :-هللا
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 .  ووفقهاه هللا فار إال من هدك  من ظلو حيث هو إنسا: أن اإلنسان من   أي  (َكفَّاٌر   مٌ و اَن َلظَلُ ِإنَّ اإِلنسَ  
كفران لنعم ربه، فهو دائم االنتفاع ، شديد الفسهصى، فرتاه عظيم الظلم لنحت   وهي ال  يهواملعىن: َأن اإِلنسان ال يقدر نعم هللا عل

أَداِء  با، والتقصري ِف قه جل وفاُء حب، والم شكرهعرف حق ربه الستداو أَنصف نفسه و لو   ،غري موضعهاها، ووضعها ِف  شكر  
 وعال.

 ( . اإلنسان خلق هلوعاً  اىل ) إن ال تعق
ا ما ِمتُّ  ِإذْنساُن أَ َويَ ُقوُل اإْلِ )  -تعاىل  -نه وهو الكافر كما ِف قوله وع معني من  (فَّارٌ ْنساَن َلظَُلوٌم كَ اإْلِ   نَّ إِ )ِف قوله    ملراد ابإلنسانا

عز   -ولشديد اجلحود والكفران لنعمه،  -تعاىل   -عبادته لغري هللالنفسه ب  لشديد الظلمن اإلنسان الكافر  : إي أ(  َحيًّا  جُ رَ ْوَف ُأخْ َلسَ 
 ل.وج

 .  اجلنسراد ابإلنسان هنا ملاأن  مهعضويرى ب
ْنساَن َلظَُلوٌم تعاىل )  : قوله  الشوكاين قال-  .  عليه لشكر نعم هللا الهنفسه إبغفل ي أ( ِإنَّ اإْلِ

 د :ئوافال
 هو هللا . أن اخلالق  -1
 ات واألرض .  السمو لوقات هللا خم أن أعظم -2
 رة هللا العظيمة إنزال املاء من السماء .ن من دالئل قدأ -3
 .  باألسبا تإثبا -4
 البحر . الفلك ِف العظيمة تسخري من آَيت هللا  -5
 ئبني .من رمحة هللا تعاىل تسخري الشمس والقمر دا -6
 هار . والنمن آَيت هللا الليل  -7
 ا سألوه . إبيتائهم من كل م ن على اخللقتنامالا -8
 .  كثرية ال حتصىعلى عباده   ن نعم هللا أ -9
 وجوب معرفة نعم هللا .  -10
  ال تزول . ىتحالنعم   هوجوب القيام بشكر هذ -11

َن ال َكِثريًا  نَّ َأْضَلْلنَ ( َربِّ ِإنَُّ 35)  مَ ا اَْلْصنَ ِِن َوَبِِنَّ َأن ن َّْعُبدَ ُم َربِّ اْجَعْل َهَذا اْلبَ َلَد آِمًنا َواْجنُ بْ بْ َراِهيِإْذ قَاَل إِ وَ )   نَّاِس َفَمن مِّ
فَإِ  فَِإنَّكَ تَِبَعِِن  َعَصاين  َوَمْن  ِمِنِّ  رَّحِ ورٌ فُ غَ   نَُّه  ِإيّنِ َأسْ نَ ( رَّب َّ 36ٌم )ي  مِ ا  بَ يْ َكنُت  ِعنَد  َزرٍْع  ِذي  َغرْيِ  ِبَواٍد  ُذرِّيَِِّت  رَب َّنَ ن  اْلُمَحرَِّم  ا ِتَك 

َن النَّ اْجَعْل َأْفِئَدةً الصَّاَلَة فَ   واْ لُِيِقيمُ  َن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيشْ ْم َواْرزُق ْ ِوي ِإلَْيهِ اِس ْتَْ  مِّ َما ُُنِْفي وَ تَ ْعَلُم َما    ب ََّنا ِإنَّكَ رَ (  37)  نَ و ُكرُ ُهم مِّ
َماء   ٍء َِف اَْلْرِض َوَّلَ ِف نُ ْعِلُن َوَما ََيَْفى َعَلى اَّللَِّ ِمن َشيْ   ِإنَّ يَل َوِإْسَحقَ  ِإمْسَاعِ ى اْلِكَبِ َب يل َعلَ  الَِّذي َوهَ ( اْْلَْمُد َّلِلِّ 38)   السَّ

( َعاء  الدُّ َلَسِميُع  الِِن اْجَعلْ   بِّ رَ   (39َرِبِّ  ُمِقيَم  َوِمن  صَّ   )ُذرِّيَِِّت اَلِة  ُدَعاء  َوتَ َقبَّْل  رَب ََّنا  اْغفِ 40  رَب ََّنا  َولِ (  َوِلَواِلَديَّ  يل   ّيَ ْلُمْؤِمنِ ْر 
 ( .   (41 اْلَِْساُب )يَ ْوَم يَ ُقومُ 

 [ .  41-35:  إبراهيم ] سورة
---------------- 

دي إِبراهيم لربه، بعد أن َأسكن إمساعيل وأُمه وا قول النِب وقت واذكر أَيها أي :  (   آِمًنادَ ْلبَ لَ اا ذَ هَ  اْجَعلْ َوِإْذ قَاَل ِإبْ َراِهيُم َربِّ ) 
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هله على أنفسهم ن، حىت َيمن أبلًدا ذا أَم   -ها هللاشرف-عل مكة  ى الذى أَعبده اجَي ِإْل  ي أَ   (   انً مِ ْلبَ َلَد آربِّ اْجعْل هذا ا)  مكة  
 .  هم.وأَمواْلم وأَعراض

 ( يعين مكة.  يُم َربِّ اْجَعْل َهَذا بَ َلداً إِبْ رَاهِ َوِإْذ قَاَل ة )  قر سورة الب ِف عاىل تل قاما ك
 قرار.  أمٍن واستا أمن يكون أهله ِفبلداً ذ -كرمة امل املراد مكةو   -اً( أي اجعل هذا املكان )آِمن

 .اً منآاً بلد عة  أي: ال يرعب أهله، واجعل هذه البقي: من اخلوف،  ل ابن كثري: أقا
 ذلك شرعاً وقدراً: فعل هللا  دوق
 )وَمْن َدَخَلُه َكاَن آِمناً(.   قال تعاىلف

 (. َحْوِْلِمْ  ُف النَّاُس ِمنْ ناً َويُ َتَخطَّ آمِ  ا َحَرماً  يَ َرْوا َأانَّ َجَعْلنَ )أََوملَْ   وقال تعاىل
 . ا(هَ رَّمَ حَ ي ذِ لَّ َدِة اْن أَْعُبَد َربَّ َهِذِه اْلبَ لْ ا أُِمْرُت أَ تعاىل )ِإَّنََّ وقال 

الرازيقا-  من  ال يتم شيءأنواع النعم واخلريات وأنه  األمن ِف هذا الدعاء يدل على أنه أعظم    ء بطلب نعمةواالبتدا  ... :    ل 
الدين وا به ، وسمصاحل  العللدنيا إال  أم الصماء األمئل بعض  ألمن أفضل ، والدليل عليه أن شاة لو حة ؟ فقال : ان أفضل 

ب فإَنا  أَنا ربطت ِف موضع وربط ابلقرب منها ذئ  واألكل ولو   على الرعيُث إَنا تقبل    تصح بعد زمان ،   ا فإَن  الهرجرت  كسان
 . من أمل اجلسد الضرر احلاصل ف أشد مناصل من اخلو على أن الضرر احل متوت وذلك يدل نأ تتناوله إىل متسك عن العلف وال 

 ؟ للبلد ابألمن    لسالماه لي  عم : فإن قيل: مل دعا إبراهيقال اخلازن-
إبر  دعا  ابإَّنا  له  آماهيم  يكن  مل  فإذا  مثر  زرع وال  فيه  ليس  بلد  ألنه  األمن  من  إليه شيء  مل جيلب  به،   ذر عفيت  لنواحيناً،  املقام 

دعافأج تعاىل  و اب هللا  إبراهيم  فداً  بلجعله  ء  قصده جبار  آمناً،  الما  فعل أبصحاب  تعاىل كما  و فيإال قصمه هللا  من   مهغري ل 
 بابرة.جلا

اب- عاشور قال  البالد    كانت دعوة: ولقد  ن  النبوة، فإن أمن  عادة والسُبل يستتبع َجيع خصال سإبراهيم هذه من جوامع كلم 
ا إذما ينفع والثروَة فال ُيتل األمن إال    واإلقباَل علىتتبع التعمري  ، وهو يسأمن بدوَنا  عزة والرخاء إذ ال قتضي العدل واليو   ةاحليا

وطيد وسائل ما أراده ة، وإَّنا أراد بذلك تيسري اإلقامة فيه على سكانه لتثة األخري تل اختلت الثالاألول وإذا اخ   ةثالثال  لتختا
 م . نبع اإلسالمه نمن كو لبلد لذلك ا

 كعبة؟وخرب ال مكة احلجاج فإن قلت: قد غزا -
إال  ن من ذلك  كالفة ومل يتمن الزبري من اخلباخلع    هصدق  كانا  مكة وال أهلها وال إخراب الكعبة، وإَّن  يكن قصده بذلكقلت مل  

 .  اخلازن(  سريف أهلها. )ت يدها وعظم حرمتها وأحسن إىلبذلك فلما حصل قصده أعاد بناء الكعبة فبناها وش
 ثري :  ابن ك قال

 .  نامصعن عبادة األ وذرييت أَبعدّني : و أَ  ( َد اَْلْصَنامَ  َأن ن َّْعبُ َوَبِِنَّ اْجنُ ْبِِن وَ  )
   َجيًعا معصومون من الشرك، دهتا، وإَّنا سأل إبراهيم هذا لنفسه مع َأن األنبياءَ عد عن عبان عليه من البثبتنا على ما حن  دواملرا 

كل أَمر، واملراد من   ىل فضل ربه ِفاجته إافًا حب ا لنفسه واعرت فيه هضمً ه، كما َأن  عونته وتوفيق ومالعصمة بفضل هللا   نأبلإِليذان  
ذا ذريته من مل يتبعه، وعلى ه   فكأنه ال يعترب من  (     تَِبَعيِن فَِإنَُّه ِمينِّ َفَمنْ )    قوله تعاىل   دليلعته من ذريته بير ه ِف شبعاتمن  ه  بني

ا  مً اِإمَ   قَاَل ِإّّنِ َجاِعُلَك لِلنَّاسِ  )  اىل ه تعرة من قولسورة البق  ِف   ما جاءَ   هذا املعىن  نيته، ويؤَكد حسب    مستجابة متاًما   تهو تكون دع
 ( .  َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ يَ َناُل  يِت قَاَل اَل َوِمْن ُذرِّيَّ  قَالَ 

ُنَّ َأضْ )  َن النَّ َربِّ ِإنَّ  ن . واإلميااْلداية ن اخللق عن ام أضلت كثريا مصنرب إن هذه األ  َي : أي  ( اسِ َلْلَن َكِثريًا مِّ
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ة ال تعقل ت ، وحجار األصنام َجادا  وهذا جماز ألن  (  الناس  من  رياً كثأضللن    )يعين األصنام    (رب إَنن    ) وله  قال اخلازن :  ق-
ا ا واغرتو ب  غرهتم وإَّنا فتنواتنتهم الدنيا و ف:    ا كما تقولاإلضالل بعبادهتا أضيف إليهشيئاً حىت تضل من عبدها إال أنه ملا حصل  

 .  بسببها
 .  ه من أهل دييننإيد ، فوحتلى اعل فمن أطاعين وتبعين:   أي  ( ُه ِمِنِّ ِبَعِِن فَِإنَّ َفَمن تَ  )
 وإصراره على املعاصي.  ومن عصاّن إبعراضه عن التوحيد الذى أدعو إِليه،ي : أ ( اين َوَمْن َعصَ  )

غفر ألمثاْلم ويرمحهم، فِإن قيل: ه ي كان كذلك فإن  الواسعة، ومن  والرمحة  فران الشاملفإنك أَهل للغ  ي :أ  (ٌم   رَِّحيرٌ و فُ ِإنََّك غَ فَ )  
بل َأن يعرف َأن رة والرمحة، فاجلواب أَنه دعا هذا الدعاَء الشامل قله ابملغف، فكيف يدعو  ابإِلشراك ابهلل  هامن عص  تهير ن ذم  إن

م قبل موته، وقال منهرحيم ملن َتب  ل: فإنك غفور  كأَنه قامن الشرك، فنفسه ابلتوبة    ِف  ه قيده، أَو أنهب  كفر َأن يشر هللا ال يغ
 فور رحيم.الشرك فِإنك غ صاّن" فيما دونع  " ومن :ىنعاملن امقاتل وابن َحيَّ 

 به.   يغفر أن يشركال  هللا أن هللال : قال هذا قبل أن يعرّفه قي (فَِإنََّك َغُفوٌر رَِّحيٌم  : ) قال القرطيب-
 .يته قبل املوتب من معصرحيم ملن َتوقيل : غفور 
 . شركال بن حيان : "َوَمْن َعَصاِّن" فيما دون وقال مقاتل 

َأْسكَ نَ رَّب َّ )   ِإيّنِ  ُذرِّ ا  ِمن  لدت  ) روي أن هاجر ملا و هاجر  ه  ولدي إمساعيل وأم  -َي ربنا إّن أسكنت من أهلي  :  أي    (   يَِِّت نُت 
أمه من الشام إىل مكة ، فجاء بما  اعيل ( مع  إمسن حيمل ولده )اىل اتع  فأمره هللا  " زوجة إبراهيم ،  رت منها " سارة اغ  لإمساعي
 .  البخاري ومسلم (لذي رواه حلديث الطويل اا زمزم كما ِف ناوحة مك د دنا عهمفوضع

ن إسحق  ل وأمه ، ألرييت ؛ يعين إمسعيأي أسكنت بعض ذ  يضعللتب (    يتِمْن ُذرِّيَّ )  قوله تعاىل    ِف(    ِمنْ )  وله  ق:  قال القرطيب  -
 ان ابلشام. ك
زوجته سارة، ملك مصر ل وهبها    جر اليتها  من أَمِتهِ   هتشيخوخ  ِف   هد لول  ي لبكر ِإمساعيل الذاآلية ابنه ا  ته ِفملقصود من ذرياف

 فوهبتها له. 
دته أن لغرية، فناشحيدث للنساء من ا  نفسها ما   دث ِفح،  اانت جاريتهك   يال، فلما ولدت هاجر اليتسارة عقيًما زمنا طو وكانت 

بتلك اأَلرض يم  وال أحد يق  ،ال ماءٌ و   عر د ز وجعهما هناك، حيث ال يإىل أَرض مكة، ووض  ها، فذهب بمارجهما من عندُي
فيه متر وسقاءً وحشة، وو امل ماٌء،  ضع عندمها جرااًب  فيه  قفل  ُث   أُ راجًعا  إبراهيم    فتبعته  فقالت: إ م  ،  أين   مساعيل،  إبراهيم  َي 
ال يضيعنا،   قالت: ِإذن  ،مل: نعاق   ؟ابذا قالت له: آهلل أمرك  شيَء، وملا مل جيبهأنيس فيه وال  وادي الذي ال  بذا ال  ذهب وترتكنات

 عت. رجُث
من األرض    ذاك مرتَ َفًعا  ذإ  نبوجهه، وكايث ال يرَينه استقبل البيت  ح-ا كان عند الثنية  ق إبراهيم عليه السالم، حىت ِإذوانطل

اِء ربه صيغة ند  ِف     آثر، وقد  "لعلهم يشكرون    ن ذرييت" ِإىل قوله ِإّن َأسكنت ميه فقال: "رب  افًعا يدة، ُث دعا ر كالرابي
 . بة املطلوبالقبول وِإجا ْلم أَدخل ِف التعرض لوصف ربوبيتهبَّنا" لتقدم ذكره وذكر بنية، و "رَ قوله:  اجلماعة ب

 .  ىل تعاهللا  ارفهاحملرم ، وهو وادي مكة شجوار بيتك  رع ِفاٍد ليس فيه ز بو : أي  (ِم ْلُمَحرَّ بَ ْيِتَك ا ِذي َزرٍْع ِعندَ  ِبَواٍد َغرْيِ  )
 ، ثقة ابهلل وتوكاًل عليه.  يعين مكة أسكنها ِف بطحائها ، ومل يكن با ساكن ( . زرعري ذي بواٍد غ ) قال املاوردي : -
ابن  - :  و جلاقال  ا بناه إِبراهيم بعد ذلك مبُدَّة؟  ت حينئذ ، ِإَّن يكن هناك بيومل(  م  بيتك احملرَّ   عند  )ما وجه قوله  إن قيل :  زي 

 ه. و جالثة و ث نماب فاجلو 
 يت منذ خلق السموات واألرض ، قاله ابن السائب. لبع ام موض أحدها : أن هللا تعاىل حرَّ 
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 أَيم الطوفان.  عفَ قبل أن يُر لثاّن : عند بيتك الذي كان وا
 كرمها ابن جرير. دث هاهنا ، ذ بق علمك أنه حيرى ِف ساك الذي قد جوالثالث : عند بيت

 د أن ُبين البيت وصارت مكة بلداً.بعان َّنا كم يدل على أن هذا الدعاء إِ كاللاظاهر  : لو يق وكان أبو سليمان الدمشقي
 خالف ما قال. واملفسرون على 

 رة للبيت احلرام. جلرداء اجملاو هذه البقعة ا ذريته ِفان بعض سكذه اجلملة تعليل إلِ ِف ه (اَلَة صَّ ال ُيِقيُمواْ رَب ََّنا لِ ) 
أَ  ما  ربنا  البلقع اخلاِل منبذ  ض ذرييتبع  تسكن واملعىن: َي  الوادي  الصالة ع  تزقكل مر   ا  ليقيموا  بيتك احملرم، ويعمروه  إال  ند 

 تعاىل يل يؤذن أبن هللايته سوى إمساعجد من ذر ه ال يو أَن  ا الصَّاَلَة{: معُيِقيُمو ه: }لِ لقو   ة اجلمع ِفكر والعبادة، والتعبري بصيغابلذ 
 صالة على شريعته.ال  يقيموارية، وسيكون رسوال إليهم لكث  ةيله ذر  ونكتش و أَعلَمه أن ولده إمساعيل، سيعي

َن النَّ فَ )   عهم،  وهم ويعيشوا ما ليساكنوودًّ   شوقًام  الناس تسرع إليهمن قلوب    لوابً قل  عفاج  ي : أَ   ( اِس َْتِْوي ِإلَْيِهْم  اْجَعْل َأْفِئَدًة مِّ
 اجلبل، فقالوا ِإن هذا  علىحتوم    تريد الشام، فرأَوا الطري  رهمج  فقة منر   رتوم  ر هذه الدعوة أنه تعاىل أنبع ماَء زمزم،وأَول آاث

 ناك. ت كنا معك وآنسئ ش نفقالوا إِ   أشرفوا، فإذا هم ِبَاَجَر،الطائر لعائف على املاِء، ف
مِّ َواْرزُقْ هُ )   الم  َلَعلَُّهمْ ثََّمَراَن  َيْشُكُرونَ ِت  م  (    ذريته وكل  دعاءه، ورزق  افاستجاب هللا  َأشجار ا  مب  إليهم  ز احنن  ْلم من  أَنبت 

املالفاك قريبة كالطائف،  ختلهة  بقرى  األمصا فة  من  إليهم  جيلب  ما  خمتلأو  من  الشاسعة  واألقطار  الفواكه  ر  حىت ثالو ف  مار، 
 . م الواحداليو  تعددة ِفاألنواع املم نها عندهتمع مرة، جيلديهم كثرية موفو  أصبحت

 ( .  ٍء رِْزقًا ِمْن َلُدانَّ ِه مَثَرَاُت ُكلِّ َشيْ لَيْ ََب إِ ْم َحَرًما آِمًنا جيُْ  ْلَُ نْ َُّنَكِّ  َوملَْ أَ )  وَف ذلك يقول هللا تعاىل
ملوحش. قفر ومنزْلم ان موطنهم الم ، وليجعلحرمهحراسة  البقاء ِف رغبة ِفعلى عبادته وال انً ، ليكون عو وهذا من فضل هللا وكرمه

 له تعاىل وثناء عليه.اً لة شكر ء مراسم العبودية َتمة كامأدا م جب منهتو تسلك مطمح األنظار وُمط الرحال. وهي لذ
الرازي- َيْشُكُرونَ لَ وله تعاىل )  ق:    قال  بادات داء العرغ ألأن يتف  ل من منافع الدنياد للعاقاملقصو   نأ  ىذلك يدل عل و (    َعلَُّهْم 

ات وأداء صلو امة الوالده ألجل أن يتفرغوا إلقى ألعنافع  امل  يسريإبراهيم عليه السالم بني أنه إَّنا طلب ت  الطاعات ، فإنوإقامة  
 الواجبات. 

 .  ظهرسر وما ن، تعلم ما نمل مبا ِف القلوب إنك انَت العا ابنر َي  : أي  (  ا ُُنِْفي َوَما نُ ْعِلنُ  تَ ْعَلُم مَ َنا ِإنَّكَ رَب َّ ) 
َماال  ِف    َوَّلَ ى اَّللَِّ ِمن َشْيٍء َِف اَْلْرضِ ََيَْفى َعلَ   َوَما  ) ئنات ، سواء منها ما كان لكاء قي اال يغيب عليه تعاىل شي:  ي  أ  (  ءسَّ

 موجدها ؟كيف ختفى عليه وهو خالقها و ِف األرض أو ِف السماء!! و 
   ُهوَ َف َيَشاء اَل إَِلَه ِإالَّ يْ كَ   َحامِ رْ ألَ  اِف   ُهَو الَِّذي ُيَصّوِرُُكمْ   السََّماءِض َواَل ِف  ٌء ِف اأَلرْ ِه َشيْ َفَى َعَليْ  اَّللََّ اَل ُيَْ )ِإنَّ ال تعاىل  قا  مك
 (ْلَعزِيُز احلَِْكيُم ا

السعدي  - فيه تقر قال   لك األجنة ِف طنها، ومن َجلة ذيها، ظاهرها وابفوخ  لها، جليهاير إحاطة علمه ابملعلومات ك: وهذا 
 رها بكل تقدير.يقدو  تدبري،ف لطأب ني، وال يناْلا علمهم، وهو تعاىل يدبرهاقها بصر املخلو اليت ال يدرك البطون

نُكم مَّْن َأَسرَّ اْلَقْوَل َوَمن َجَهَر ِبهِ  اء) َسوَ   وقال تعاىل  ( .   َهارِ َساِرٌب اِبلن َّ وَ  اِبللَّْيلِ َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف   مِّ
رَّ َوَأْخفى ( . ِإنَُّه يَ عْ اِبْلَقْوِل فَ َهْر ) َوِإْن تَْ  كقوله    َلُم السِّ
 . وَن ( ا خُتُْفوَن َوما تُ ْعِلنُ مَ  مُ يَ ْعلَ وَ ) ىل َوقَاَل تعا 
َها ) ُسْبَحانَ   َعن ْ  ُ َلَقْد جَ اَّللَِّ ْصَواَت، وَ الَِّذي َوِسَع مسعه اأْلَ   قالت َعاِئَشُة َرِضَي اَّللَّ اْلُمَجاِدلَ   َتْشَتكِ اَءِت  َزْوجَ ُة  ِإىَل رَ ي   ُسوِل اَّللَِّ َها 
 َّقَ ْوَل الَّيِت ُتادِ   لَ أَنْ زَ يَّ بَ ْعُض َكاَلِمَها، فَ َعلَ   ىَيْخفَ لَ   هُ ، َوَأاَن ِف َجْنِب اْلبَ ْيِت، َوإِن ُ ُ َقْد مسََِع اَّللَّ   اَّللَِّ   ِكي ِإىَل ُلَك ِف َزْوِجها َوَتْشتَ اَّللَّ
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يٌع َبصِ  اَّللََّ  ُكما ِإنَّ َيْسَمُع حَتاُوَر  َواَّللَُّ   رٌي ( . مسَِ
اِبللَّْيِل َوَسارِ ) وَ   َوَمْن ُهَو ُمْسَتخْ   (رِ الن َّهَ ابِ   بٌ َمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف  بَ ْيِتِه ِف َظاَل للَّ ٍف ابِ أي :  قَ ْعِر  َأْي خُمَْتٍف ِف  ِم اللَّْيِل، َوساِرٌب ْيِل 
 ْلِم هللا على السواء . ِهَما ِف عِ فَِإنَّ ِكَليْ ائِِه، َهاِر َوِضيَ ِف بَ َياِض الن َّ ظَاِهٌر َماٍش  يْ لنَّهاِر أَ ابِ 
الشنقيطيق الْ هَ ظْ أَ وَ :    ال  اْلُمْسَتْخِفي  ْولَ قَ ُر  َأنَّ  يْ اِبللَّ نْيِ ِف  اِبلن ََّهاِر :  َوالسَّاِرِب  اْلمُ اْلُمْسَتْخفِ ِل  اْلُمْخَتِفي  ُهَو    اأْلَْعنُيِ ،   نِ عَ ْسَترتُ  َي 

 اُء .   ) أضواء البيان ( . ُب َحْيُث َيشَ رُِز الذَّاهِ  اْلَبا الظَّاِهرُ َوالسَّاِرَب ُهوَ 
 . وجهراً يء( حتذير من خمالفته سراً يه ش لعُيفى  ال ) ىل: قوله تعا -
-  : اخلازن  إبراهيم يعينقال  تتمة قول  الغي   ى هللا الذي هو ى علوما ُيف   قيل : هذا من  ن وقال شيء ِف كل مكا  نم  بعامل 

 .  قال : فهو كقوله وكذلك يفعلونبراهيم فيما  اىل تصديقاً إلهللا تع   إنه من قول األكثرون :
م  ن كالن : هو مفقال َجهور املفسري  (السماء    األرض َواَل ِف   ء ِفَ يْ ِمن شَ   ى هللاَوَما ُيفى َعلَ   )   له :و قوأما    :  ينوكاقال الش-

  ( ما ُيفى على هللا شيء  و   )ال سبحانه  يعلنونه ، فق  عباد وماما ُيفيه الأنه سبحانه يعلم    اله إبراهيم منقا  تصديقاً مل  هللا سبحانه
 ان.ك  ناً ماائك  ودةمن األشياء املوج

  و خارج عنهامل ، وكل ما هالع داخل ِف شاهدة للعباد ، وإالّ فعلمه سبحانه ُميط بكل ما هواملألَنا  وإَّنا ذكر السموات واألرض
 خافية. ختفى عليه منه  ال

 ألّول ، وتعميماً بعد التخصيص.قيقاً لقوله اول إبراهيم حتهذا من قمل أن يكون قيل : وحيت
 كله . فهو املستحق احلمد كله ، وله احلمد  ،  يماً ثناء الكامل هلل تعاىل ُمبة وتعظأي : ال (  َّلِلِّ ُد اْْلَمْ  )
  . اّن ورزقينأي : أعط ( لَِّذي َوَهَب يل ا )

 .  دن األوالعلى كرب سين وحال اإلَيس م ( َعَلى اْلِكَبِ ) 
حيان  - أبو  إّن جميء ، ف  ليأس من الولدالكرب مظنة ا  حيث أنّ   ولد أعظم منملنة فيها ببة الل الكرب ألّن ااح  روإَّنا ذك:  قال 

 . ابج ْل وأس لنف الشيء بعد اإلَيس أحلى ِف ا
 ه مائة سنة . وعمر ه إسحاق د له إمساعيل وعمر إبراهيم ست ومثانون سنة ، وولد لحيث ول (  ِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحقَ ) 
اخلازن- اعيل بزمان عد إمسب  إبسحاق بشر    ت واحد وإَّنا ق عاء ِف و سحاق ِف الدع بني إمساعيل وإإن قلت : كيف َجف:    قال 

وذلك أنه ملا عظمت املنة على قلبه ببة   إبسحاق ما بشر  م إَّنا أتى بذا الدعاء عندالسلعليه ام  هيبراطويل؟ قلت : حيتمل أن إ
ذلند كعظيمني عولدين   قال عند  إمساعيل وإس ذي وهب ِل على  لا  ك احلمد هللربه  يردالكرب  ما ورد ِف   على هذا  حاق وال 

ىل قوله ت ذرييت إنه دعا بقوله ربنا إّن أسكنأ  ثي احلدِف  صحذي  دم عند مفارقة إمساعيل وأمه ألن المبا تقديث أنه دعا  احل
هللا أعلم حبقيقة  ق ِف وقت آخر وا سحإإمساعيل و   ب ِل على الكربي وههلل الذ  لعلهم يشكرون إذا ثبت هذا فيكون قوله احلمد

 . احلال
َعاء   َلَسِميُع نَّ َرِبِّ إِ  )  يب الدعاء . ي : جمأ (الدُّ

   حلدودهاأي : ُمافظاً عليها ، مقيماً  (  اَلةِ صَّ لا يمَ ْلِِن ُمقِ َربِّ اْجعَ ) 
 . للصالة  أي : واجعل من ذرييت مقيمني ( َوِمن ُذرِّيَِِّت ) 
 ة. دعاِئي بتحقيق ما طلبته من األدعية السابقي : أ (  اءبَّْل ُدعَ رَب ََّنا َوتَ قَ ) 

 أن تغفر ِل إنك أنت الغفور الرحيم . لك : أسأ  أي  ( ْغِفْر يل رَب ََّنا ا )
به الغفران ألبيه إَّنا كان لطخر أن  أ  تآَي  أن إبراهيم طلب املغفرة لوالديه وبني ِف   اآلية الكرميةتعاىل ِف هذه  بني    (  اِلَديَّ ِلوَ وَ   )
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ُه فَ لَ َدٍة َوَعَدَهآ إِ  َعن مَّْوعِ الَّ إِ    ألَبِيهِ يمَ غفار إِبْ رَاهِ ستَكاَن ا  َوَما  )منه كقوله    أنه عدو هللا فلما علم ذلك تربأ  ل أن يعلمقب َ َلُه مَّا ت َ َيَّ َبنيَّ
 ت.  َيآلا نوحنو ذلك م(  َّللَِّ َترَبَّأَ ِمْنُه أَنَُّه َعُدو  

يَ ُقومُ لِ وَ )   يَ ْوَم  زاِء يوم القيامة،  وغريهم حينما يقومون للحساب واجل  واغفر للمؤمنني َجيعا من ذريىت :  َأي    (  بُ اْلَِْسا   ْلُمْؤِمِنَّي 
 وتلك دعوة وشفاعة منه للمؤمنني املذنبني نرجو َأن يتقبلها هللا منه.

 1  فائدة :
 أن هللا جعل مكة بلداً آمنا . 

 : اً ر شرعاً وقد د فعل هللا ذلكوق: بن كثري قال ا
 َن آِمناً(. َمْن َدَخَلُه َكافقال تعاىل )و 

  َحْوِْلِْم(. نْ اُس مِ نَّ الُف طَّ ا َحَرماً آِمناً َويُ َتخَ  َجَعْلنَ يَ َرْوا َأانَّ  َوملَْ اىل )أَ وقال تع
َا أُ وقال تعاىل )إِ   َها(.رَّمَ ِذي حَ ِمْرُت َأْن أَْعُبَد َربَّ َهِذِه اْلبَ ْلَدِة الَّ َّنَّ

 ٍف(.  َخوْ آَمنَ ُهْم ِمنْ وٍع وَ ِمْن جُ َمُهْم ِذي َأْطعَ َذا اْلبَ ْيِت. الَّ ُدوا َربَّ هَ بُ عْ اىل )فَ ْلي َ وقال تع
  لّلنَّاِس َوأَْمناً(. ةً َمثَابَ ت بيال َناوقال تعاىل )َوِإْذ َجَعلْ 

 السالح(.  كة ألحد أن حيمل مب ل حييقول )ال   قال: مسعت رسول هللا ن اآلَيت، وِف صحيح مسلم عن جابرغري ذلك مإىل 
 2ة :  فائد

 سالم   للبلد ابألمن؟ ليه الع هيم  فإن قيل: مل دعا إبرا اخلازن: قال -
إ  إَّنا فيه  ن ألمله ابألم  هيبرادعا  ليس  بلد  مثنه  فإذا ملزرع وال  بهر  املقام  فيتعذر  النواحي  من  إليه شيء  مل جيلب  آمناً،  يكن    ،

إبرا  تعاىل اب هللا  فأج آم  يمهدعاء  بلداً  قصده جباوجعله  فما  إال قصمه  ناً،  الفر  فعل أبصحاب  تعاىل كما  هم من ري يل وغهللا 
 اجلبابرة.

ع  - ابن  البالد والسُبل يستتبع َجيع خصال سعادة فإن أمن    م النبوة،هذه من جوامع كلهيم  اعوة إبر د  نتكا  ولقد:  اشورقال 
إذا والثروَة فال ُيتل األمن إال    على ما ينفعلتعمري واإلقباَل  ، وهو يستتبع ااَنو ال أمن بد  اء إذزة والرخوالع  احلياة ويقتضي العدل

كانه لتوطيد وسائل ما أراده فيه على ساإلقامة    أراد بذلك تيسريَّنا  إخرية، و ألا  ثةت الثالاختلالثة األول وإذا اختل  لت الثختا
 م.لذلك البلد من كونه منبع اإلسال

 3  ائدة :ف
 به .  الدين والدنيا إالال يستقيم أمر  نه، ألاألمن  أمهية

 .  اأْن جيعل هذا البلد آِمن انه هو بحه سل َمطَلب طَلَبه إبراهيم من ربِّ أوَّ ف
 ( .  مَ َد آِمًنا َواْجنُ ْبيِن َوَبيِنَّ َأْن نَ ْعُبَد اأْلَْصَناا اْلبَ لَ َعْل َهذَ يُم َربِّ اجْ هِ رَاب ْ اَل إِ قَ   ذْ إِ وَ ) 

َل ِم اآْلِخِر قَايَ وْ  َوالْ َّللَِّ ابِ ُهْم  ثََّمرَاِت َمْن آَمَن ِمن ْ َن المِ   َلهُ بَ َلًدا آِمًنا َواْرُزْق أَهْ   َعْل َهَذارَاِهيُم َربِّ اجْ ْذ قَاَل إِب ْ إِ وَ  )ٍة أخرى:  ِف آيويقول  
  ( . َمِصري  الْ َوبِْئسَ اِر النَّ أَُمتُِّعُه قَِلياًل ُُثَّ َأْضطَرُُّه ِإىَل َعَذاِب َكَفَر فَ   َوَمنْ 

  َوَبيِنَّ يِن بْ ن ُ َواجْ  )  يحة هللا على الوْجه الصحه عبادل  حقَّقة األوىل حتقيَق األمن؛ حىت يتَلب ِف اآلييتني، فإبراهيم طظُروا هاتني اآلنفا
 .  (  مَ أْلَْصَناَأْن نَ ْعُبَد ا

، أمل ُيربحلا نع  كثريًاا زاغَ ه، ورمبة ربِّ نة والقالقل يشغله اخلوُف عن عبادنَّ اإلنسان ِف حال الِفتأل  ك  عن أنَّ  الرسول  قِّ املتمسِّ
 قابض على اجلمر؟!نت كاللفُر ابدينه ِف آِخِر الزمان حني تكث ُ 
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الأمَّا اآل إبر ف  ية ثانية  أَ وَ  ل ) قا  حتقيق األمن، ُثهيم  اطلب  الثََّمرَاْهلَ اْرُزْق  ِمَن  (ُه  بلًدا ال   ت  فيه كيف تستألنَّ  فيهأمن    قيم للناس 
 . ٍن أخرى  بلداإىلاْلم  ب األموال أمو د، حىت ينقل أرابفتنة ِف بل إن تُعَلن حرب أو واقع أمامكم ما لا اُقهم؟! وهذأرزا

إذا ألمن على سائر املطالب املذكورة بعده ، ألنه  ّدم طلب اأمن ، وق  ، أي : ذا  اً آمنعله  أن جي  بهر   يمراهدعا إبقال الشوكاين :-
 يا.دين والدنور المأ نلشيء آخر منسان  مل يفرغ اإل نانتفى األم

 :بل الرزق لسببنيدأ ابألمن قبوِف اآلية : 
ويفتح  رزق ربم يدر عليهمألرض، وهذا ِما ِف ا ب الناسضر  تبَّ ن واستسبب للرزق، فإذا شاع األم األمن اباستتبألن  : اْلول

 .أبوابه، وال يكون ذلك إذا فُقد األمن
 .منا فقد األزق إذر ة ميُنتفع بنعوال   ال يطيب طعام   وألنه اين:الث

 4فائدة :  
 . مالنعيلُفِقَد فُقد و ألنه ل؛ رامتهأكرم هللا به أولياءه ِف دار كمهية األمن وأل

 .  ( ٍم آِمِننيَ َسالَ بِ  ُلوَهاخُ دْ ا) تعاىل  ال ق
 ( .  ْدُعوَن ِفيَها ِبُكلِّ فَاِكَهٍة آِمِننيَ يَ تعاىل ) ل وقا 

وا َوُهْم َعِملُ   مبَافِ عْ لضِّ َجزَاء ا ا فَُأْولَِئَك َْلُمْ  َصاحلًِ لَ َعمِ زُْلَفى ِإالَّ َمْن آَمَن وَ  ْم ِعنَدانَ يِت تُ َقرِّبُكُ اَلدُُكم اِبلَّ وْ أَ  ُكْم َواَل َوالُ َوَما أَمْ )  عاىلل توقا
 ن ( . و اِت آِمنُ اْلُغرُفَ  ِف 

 :من  األ عمةعلى عظم نوِما يدل 

ُ مَ َوَضرَ )  قوله تعاىل   وِع  َس اجلُْ ا لِبَ َّللَُّ ا اَأَذاقَ هَ أِبَنْ ُعِم اَّللَِّ فَ   َكَفَرتْ ٍن فَ َها َرَغداً ِمْن ُكلِّ َمَكايَها رِْزق ُ ْطَمِئنًَّة ََيْتِ ْت آِمَنًة مُ نَ اكَ قَ ْريًَة    َثالً َب اَّللَّ
   .َيْصنَ ُعوَن(  ا َكانُواْوِف مبَِ خلَْ َوا

 5فائدة :  
 سائل حفظ األمن .و 

 لك . مة على ذملداو اشكر هللا و 
وا  فََأْعَرضُ َغُفوٌر.  َبٌة َوَرب   طَيِّ   بَ ْلَدةٌ   هُ ا لَ اْشُكُرو ْن رِْزِق رَبُِّكْم وَ ُكُلوا مِ اٍل  َجن ََّتاِن َعْن ميَِنٍي َومِشَ ِهْم آيٌَة  ْسَكنِ َبٍأ ِف مَ ْد َكاَن ِلسَ قَ لَ )قال تعاىل  

ْلنَ    ِمْن ِسْدٍر قَِليٍل(. ٍل َوَشْيءٍ  َوأَثْ ُكٍل َخْطٍ  َذَواَِتْ أُ نْيِ ْم َجن َّتَ تَ ْيهِ ن َّ جِبَ  اُهمْ فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعرِِم َوبَدَّ
 ني: هللا عليها أبعظِم نعمت سبأ أنعملكة هذه ِم

 .  يشلعا ِف غدر 
 ( .   رب  َغُفو ٌة َورَ ٌة طَيِّبَ وا لَُه بَ ْلدَ رُ كُ ُكْم َواشْ رَبِّ    رِْزقِ ا ِمنْ و ْسَكِنِهْم آيٌَة َجن ََّتاِن َعْن ميَِنٍي َومِشَاٍل ُكلُ ٍإ ِف مَ اَن ِلَسبَ ْد كَ  ) لقَ ىل ال تعاقف 

 .  طاناألو  والنعمة األخرى: األمن ِف
نَ هُ  َجَعْلَناه ) و قال سبحانف  ْراَن ِفيَها السَّرْيَ ِسريُوا ِفيَهايَها قُ رً ْكَنا فِ الَّيِت اَبَر  ُقَرى لْ نْيَ ابَ وَ  مْ بَ ي ْ  .  (  ًما آِمِننيَيَّ اِلَ َوأَ لَيَ  ى ظَاِهرًَة َوَقدَّ

م،  روا نعمة ولكنهم ما شك   : وها، فأَتهم العقاب ، وَملُّ لنعمةاملنعم، وعن عبادته، وبطروا ا ضوا عنفأعرَ ربِّ
ْلَناُهْم جِبَن َّتَ ْيِهْم َجن ََّتنْيِ َذَواْيَل اْلعَ ْيِهْم سَ َسْلَنا َعلَ فََأرْ   اْعَرُضو أَ ف  ه )ال سبحانفق  َذِلكَ  *  قَِليلٍ ٍء ِمْن ِسْدرٍ يْ شَ َوأَْثٍل وَ ٍط  أُُكٍل خَْ   ِتَْ رِِم َوبَدَّ

 ر ( . اْلَكُفو  ي ِإالَّ ازِ ُهْم مبَا َكَفُروا َوَهْل جنَُ َجَزيْ َنا
وِع  َباَس اجلُْ  لِ َذاقَ َها اَّللَُّ أَ فَ   ِم اَّللَِّ نْ عُ َكَفَرْت أبَِ فَ ُكلِّ َمَكاٍن  ِئنًَّة ََيْتِيَها رِْزقُ َها َرَغداً ِمْن  ًة ُمْطمَ ْت آِمنَ قَ ْريًَة َكانَ َثالً   مَ اَّللَُّ   َربَ ىل )َوضَ وقال تعا

 (. ْوِف مبَا َكانُوا َيْصنَ ُعونَ َواخلَْ 
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 . س كاللبا   ال ما هواللون وسوء احلشحوبة و اْلزال ن م يهميظهر عل مساه لباساً ؛ ألنه :  يبال القرطق
 تقيق توحيد هللا . 

الَِّذينَ )  قال تعاىل    ُ ْم ْم َولَُيَمكَِّننَّ ْلَُ قَ ْبِلهِ ِمن     َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذينَ ِف اأَلْرضِ ِلَفن َُّهم  ْسَتخْ احِلَاِت لَيَ لصَّ اَعِمُلوا  ْم وَ آَمُنوا ِمنكُ   َوَعَد اَّللَّ
ًئانَ ْعُبُدوَنيِن ال ُيْشرُِكو ن بَ ْعِد َخْوِفِهْم أَْمًنا ي َ ن َُّهم مِّ يُ َبدِّلَ ى َْلُْم َولَ ْرَتضَ الَِّذي  ا  مُ هُ ِدين َ   (   اِسُقونَ َك ُهُم اْلفَ لَئِ  َذِلَك فَُأوْ دَ عْ ن َكَفَر ب َ َومَ    ِب َشي ْ

 ( .  نَ ْهَتُدو ْمُن َوُهم مُّ ُم األَ َك ْلَُ ئِ لَ أُوْ ظُْلٍم ْلِبُسوْا ِإميَاََنُم بِ ملَْ ي َ وْا وَ الَِّذيَن آَمنُ وقال تعاىل ) 
 .   ، كما فسرها النِب  ظُْلٍم( املراد ابلظلم هنا الشرك)بِ 

 بيق اْلدود . طت
ُوا ِمَّ ْم ِبِكَتابِ أَئِمَّتُ هُ   ُكمْ َوَما ملَْ حتَْ  . .) .  لنِب ل اقا ُ ِإالَّ َجَعَل اَّللَُّ نْ َزَل ا أَ  اَّللَِّ َويَ َتَخريَّ  ه . رواه ابن ماجم ( هُ ن َ ْم بَ ي ْ هُ سَ  أبَْ اَّللَّ

 6  : فائدة
 من الشرك . اخلوف  وجوب

ذى ِف  عرض ألشد األاألصنام بيده، وت  اوم الشرك وكسرق ه  نربه، ومع أم من  عليه السال  يمهمع هذه املنزلة العظيمة اليت انْلا إبرا
لرمحن،  من أصابع ا أصبعنينيلقلوب با  ن، أل الشركخاف على نفسه من الوقوع ِفمع ذلك    لنار، سبيل ذلك حىت ألقي ِف ا

شرك  ه الوقوع ِف السنف يم خاف علىإبراه، ف"؟براهيمإ دومن َيمن البالء بع :"ذا قال بعض السلفمن عليه الفتنة، وْلحلي ال تؤ وا
 ( . س لنَّاْضَلْلَن َكِثرياً ِمَن انَّ أَ ِإَنَُّ َربِّ م )  ناس، وقال عن األصناوقوعه ِف الملا رأى كثرة 

ناس يسألون ال  ه ومبادئه وأنواعه لئال يقع فيه ، وْلذا قال حذيفة : ) كانعرف أسبابذره ، وياف منه وحيمؤمن أن ُيلبغي لينف
 .  رواه البخاري   أقع فيه ( عن الشر خمافة أن  ، وكنت أسألهري خلاعن   هللا رسول 

 ه ؟ا ظنك بغري صنام ، فمعبادة األ هبه وبنينجي أن هللا  اء ، ُياف من الشرك ، ويسألاحلنفام إميم ان إبراهإذا كف
 ة واه ابن خزمير   .ك قال إبراهيم التميمي : ) ومن َيمن البالء بعد إبراهيم ( ولذل
 ن الشركاحلي أن ُياف م لبقذا يوجب للوه
  (نام ُبَد األصعْ َأن ن َّ  َبىِنَّ وَ  ينجنبوا ) البالء بعد اخلليل حني يقولَيمن من صه : إبراهيم التِّْيمّي يقول ِف قصوكان : طيب قال القر -

  وقومي. عبدها أِب كما
 لرَيء ( . ا:   عنه ، فقالِئَل صغر ، َفسُ األ) أخوف ما أخاف عليكم الشرك  ولذلك جاء ِف احلديث 

هو    من   قه  ما فو ُيافه   و   فكيف ال  ( مياَنم  قوة إم و علمه  مع كمال  )  ى أصحاب رسول هللا  خُمافاً عل  كان الشرك األصغر  إذاف
 مبراتب .  م واإلميانم ِف العلدوَن

فإذاأوفيه :   ينبغي على اإلنسان أن ُياف على نفسه الشرك األكرب ،  من الصحابة مع    نيعلى الصاحل  وفاً ن األصغر خمكا  نه 
  . ه ابهللرفته ومعن أن ُياف األكرب لنقصان إميان نبغي لإلنساكمال إمياَنم ، في

 7  فائدة :
 :ات منهار مث ثمرشرك يالاخلوف من 

 . يقع فيهعه، حىت الشرك أبنوالل اً متعلمن يكون أ
 .لك، ويستمر على ذمعظيمن الشرك و خلوف لبه ا ققوم ِفأن يكون متعلما للتوحيد أبنواعه، حىت ي: ومنها   
الشأن اخل:  منها  و  قلبه دائم االستقامة عائف من   ه استغفار ن  كافل  أو غ  مبتغيا مرضاة هللا فإن عصى،هللا  عة  لى طارك يكون 

 .ستغفار ظم حاجته لالستغفار وعم شأن اال من يعلم عظاستغفار 
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 8  فائدة :
 عاصي . وامل الشرك به ن جينجيب على العبد أن يسأل ربه أ

 (.  ْن نَ ْعُبَد اأْلَْصَنامَ َوَبيِنَّ أَ َواْجنُ ْبيِن  م )عاىل عن إبراهيته للقو 
 َواْلَمْغِرِب(. َمْشرِقِ نْيَ اَلْ َعْدَت بَ  َكَما ابَ يَ طَاَيَ خَ  نْيَ  َوبَ اَللَُّهمَّ اَبِعْد بَ ْييِن ) قولي وكان 

جْ وقال تعاىل عن يوسف عليه السالم )قَاَل رَ  َأُكْن ِمَن نَّ وَ هِ إِلَيْ ْف َعينِّ َكْيَدُهنَّ َأْصُب  الَّ َتْصرِ يِن إِلَْيِه َوإِ ُعونَ ا يَدْ ِمَّ   بُّ ِإَِلَّ َأحَ   نُ بِّ السِّ
 (.اجْلَاِهِلنيَ 

 : يه عربَتنف: تيمية ن ابال ق-
 الء على الذنوب واملعاصي. لسجن والباختيار ا إحدامها:

ىل اآلمرين وإال صبا إ  إذا مل يثبت القلبطاعته، وإال ف  إىل  ينه ويصرفهلى دعب  ن يثبت القلال هللا ودعائه أوالثانية: طلب سؤ 
 . اهلنيابلذنوب وصار من اجل

 ... ( . لفقر الكفر وا عوذ بك منللهم إّن أأمسى ) ا اصبح وإذأ ذات إث مرايقول كل يوم ثال ان نبينا وقد ك
  ؛ ال ِتكَ ْمُت. اللَُّهمَّ أُعوُذ بعزَّ َوِبَك َخاصَ لَْيَك أنَ ْبُت، وَكَّْلُت، َوإِ ت َ  ك، َوَعليْ ْنتُ مَ آ ُت، َوِبكَ َك َأْسَلمْ اللَُّهمَّ لَ يقول )  وكان الرسول 

 ( .  مَيُوتُونَ  واإلْنسُ  َواجِلنُّ مَتُوُت،  ِذي الَ لَّ يُّ ااحلَ  ْنتَ ، أَ  إالَّ أَْنَت أْن ُتضلَّينإلهَ 
 تك ( . طاع ىعل صرف قلوبنا ) اللهم مصرف القلوب  وكان من دعاء النِب 

 9  :ة دفائ
 صل ِف رتبته ، فكيف ُياف أن ومن ح سه  لى نفليه السالم يقتضي إفراط خوفه عمن اخلليل عوهذا الدعاء  ية :  قال ابن عط-

 طلب اخلامتة.  اخلوف و با ِف  تدى نبغي أن يقية يه اآلذ! لكن ه؟ماً صن يعبد
 لك.لنا مسلمني ، فهو كقوله واجع العصمة التثبيت دةلنفسه لزَي  سالملا براهيم عليهأن دعاء إ ول : الوجه األ ... :  قال اخلازن-

،   ذا الدعاءدعا بنه  م إال أعبادة األصنا  عصمه مني  ىلتعاو   ، وإن كان يعلم أن هللا سبحانهم  السال  عليه  يمالوجه الثاّن : أن إبراه
  ه بشيء مل ينفعه هللادر على نفع نفسقي  أن أحداً ال، و   هت تعاىل ورمحاقة إىل فضل هللاعجز واحلاجة والفهضماً للنفس وإظهاراً لل

 . ءاا السبب دعا لنفسه بذا الدعبه فلهذ
 10  ة :ئدفا
    ِبُّ اَل النَّ قَ   ادِ ْنَد اْلِعبَ ُد اَّللَِّ عِ ُه ، َوِهَي َعهْ ِلَها ِفيِه َوَمَكاَِنَا ِمنْ ِن ِلَفضْ دِّيِة ال َُجْلَ صََّها ِمنْ خَ   (َة  اَل صَّ ال  والُِيِقيمُ   )قال ابن العرِب :  -
ُ عَ خَْ   ) َعْهٌد ِعْنَد اَّللَِّ  نَّ َكاَن َلُه  فًا حِبَقِّهِ ِتْخَفا ًئا اسْ نَّ َشي ْ ِمن ْهُ   َضيِّعْ ِبِنَّ ملَْ يُ    َجاءَ نْ مَ   ةِ لَ  َواللَّي ْ يَ ْومِ َلى ِعَباِدِه ِف الْ ُس َصَلَواٍت َكتَ بَ ُهنَّ اَّللَّ

 ( .  ةَ نَّ َخَلُه اجلَْ  أَدْ َعذَّبَُه َوِإْن َشاءَ  ُه ِعْنَد اَّللَِّ َعْهٌد إْن َشاءَ فَ َلْيَس لَ  ََيِْت ِبِنَّ  ، َوَمْن ملَْ ةَ نَّ َلُه اجلَْ ْدخِ يُ  َأنْ 
القرطيباقو - لِيُ رَب َّ   )   له تعاىل و : ق  ل   دهد هللا عن هي ع، و اَنا منه  مكلفضلها فيه ، و   من َجلة الدِّين  َخصَّها   ( ة  وْا الصالِقيمُ َنا 
 . ت كتبهن هللا على العباد " خس صلوا : عباد ؛ قال لا

 َنا سبب لكل خري.و ألأ فضلها ، أ األَن وخّص الصالة دون سائر العبادات :   و حيانوقال أب-
 له نسل.كون وي عقب هنالك ،ن هذا الطفل سي أعلمه أبأن هللا  لىبضمري اجلمع داللة ع( وا ليقيم) : وقوله 

 11:   دةئفا
 عبادته . والقيام ب أن يصرف نعم هللا بطاعته بغي لإلنسانة الشكر ، وأنه ينأمهية عباد

الرازي - الثمر   قال  من  وارزقهم  يشكرو هللعات  )  و   نم  ل(  املقصود  أن  على  يدل  يتفرغ ألقل من  لعاذلك  أن  الدنيا  داء منافع 
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قامة الصلوات  غوا إل جل أن يتفر نافع على أوالده أل تيسري املطلب    ا َّنإ  سالم بنّي براهيم عليه الإن إ، فادات ، وإقامة الطاعات  العب
 .وأداء الواجبات 

 .  من فتنة الكدح لالكتساب  وبينها هم دة ، وانتفاء ما حيول بينلعباااع إىل طقناال : واملقصود توفر أسباب وقال ابن عاشور-
 12ئدة :  فا
 .هنسان لنفسه ولذريتمشروعية دعاء اإل 

 لذريته .ولوالديه و  نفسهداع أن يدعو ل: ينبغي لكل  ريكث  قال ابن
 .  تجاابت .... ودعوة الوالد لولده (عوات مس) ثالث د وِف احلديث قال 

تَِنا قُ رََّة أَْعنُيٍ ُذرِّ لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا وَ  بْ َنا هَ لَِّذيَن يَ ُقوُلوَن رَب َّ َوا )تعاىل   لاوق  ( .  َماًما إِ  ُمتَِّقنيَ  َواْجَعْلَنا لِلْ َيَّ
 ( .  َعاءالدُّ  مسَِيعُ  كَ إِنَّ ِل ِمن لَُّدْنَك ُذرِّيًَّة طَيَِّبًة َكرَيَّ رَبَُّه قَاَل َربِّ َهْب َك َدَعا َز ُهَنالِ ل تعاىل ) وقا

وصف   بنيَّ  الذُث  فقاريهذه  الطيبة؛  فة   ( ِل  ل  َولِيًّاِمْن  َهْب  ِمنْ يَرِثُ *  َلُدْنَك  َويَِرُث  يَ ْعقُ   يِن  رَ   وبَ آِل  َرِضيّ َواْجَعْلُه  . بِّ   )  اً 
 . اً عاماًل  السلف يدعو البنه : اللهم اجعله عاملوكان أحد 

 والد : ألا الحقال بعض السلف : إذا أردت ص
 فسك .نصلح أ

 حلاً ( . اأبومها صان ك قال تعاىل ) و 
 ادع ْلم . 
 .. وأصلح ِل ِف ذرييت ( . ) .   قال تعاىل

 قم الصالة فيهم . أ
 .    (لصالة ومن ذرييت اجعلين مقيم ا بر   )قال تعاىل  

 13فائدة :  
 .ابة  جواالست لو قبلل بوبية من أعظم األدعية وأفضلها وأقربا لر أن دعاء هللا وسؤاله ابسم ووصف ا

 لب به إجابة الدعاء . ا يطذكر ربوبيته من أعظم مبتكرير  على هللاقال ابن رجب : االحلاح 
تقرءون   إليه ، فذكر ذلك للحسن ، فقال : أما نظر هللا  ثالث مرات ، إالّ   َي ربِّ َي ربِّ   بِّ عبٌد َي ر   وعن عطاٍء قال : ما قال
  تَ َما َخَلقْ   َماَواِت َواأَلْرِض رَب ََّنا َخْلِق السَّ َن ِف ى ُجُنوِبِْم َويَ تَ َفكَُّرو اً َوَعلَ هللَا ِقَياماً َوقُ ُعود  ونَ رُ يَْذكُ   نَ يذِ الَّ )    القرآن ؟ ُث تال قوله تعاىل

 ْعَنا ُمَناِدَيً يُ َناِدي مسَِ ن ََّنا  ْن أَْنَصاٍر رَب ََّنا إِ  مِ نيَ اِلمِ ظَّ للِ ا  ْدِخِل النَّاَر فَ َقْد َأْخَزيْ َتُه َومَ النَّاِر رَب ََّنا إِنََّك َمْن تُ   َنا َعَذابَ ُسْبَحاَنَك َفقِ   َهَذا اَبِطالً 
ال خُتْزاَِن  َك وَ ى ُرُسلِ لَ عَ ا  بْ رَاِر رَب ََّنا َوآتَِنا َما َوَعْدتَ نَ يَِّئاتَِنا َوتَ َوف ََّنا َمَع األَ  َعنَّا سَ نُوبَ َنا وََكفِّرْ ِفْر لََنا ذُ غْ افَ رَب ََّنا    ِمُنوا ِبَربُِّكْم فَآَمنَّا ميَاِن َأْن آِلإلِ 

ُْم َأّّنِ ال أُ فَاْسَتَجاَب ْلَُ  ادَ إِنََّك ال خُتِْلُف اْلِميعَ  ِقَياَمةِ يَ ْوَم الْ   ( . 3( )2 { ) اِمٍل ِمْنُكمْ عَ  لَ ِضيُع َعمَ ْم َربُّ
 :اً تفتتح ابسم الرَّبِّ دعية املذكورة ِف القرآن وجدها غالبأتمَّل األ ومن

نْ َيا َحَسَنًة وَ   ا ِف ا آتِنَ نَ ب َّ رَ   ) كقوله تعاىل     ب ََّنا َوال َأْخطَْأاَن رَ   وْ َنِسيَنا أَ رَب ََّنا ال تُ َؤاِخْذاَن ِإْن    ( . )نَّاِر   الرَِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذابَ ِف اآلخِ الدُّ
نَ حَتْمِ   ( ِإْذ َهَديْ تَ َنا  َد  بَ عْ   ب ََّنا ال تُزِْغ قُ ُلوبَ َنا رَ   ) وقوله  ،  (  طَاَقَة لََنا ِبِه    ا الْلَنا مَ مِّ حتَُ الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلَنا رَب ََّنا َوال  ا ِإْصراً َكَما مَحَْلَتُه َعَلى  ْل َعَلي ْ

 العلوم ( . ) جامع                    ثري .ومثل هذا ِف القرآن ك
 14:  فائدة 

 ( كلمة كل شاكر ويدل لذلك: بعض العلماء إن هذه الكلمة )احلمد هللقال  -
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 ذهب عنا احلزن(. ألذي امد هلل حل)انة قول أهل اجل
 لقوم الظاملني(.من السالم )احلمد هلل الذي جناان اوح عليه وبقول ن

 . هداان هللا(ا لنهتدي لوال أن ان ْلذا وما كناده د هلل الذي وبقول أهل اجلنة أيضاً )احلم
 . اق(هلل الذي وهب ِل على الكرب إمساعيل وإسح وبقول إبراهيم عليه السالم )احلمد

 ني(. ؤمني فضلنا على كثري من عباده املذد هلل المان عليهما السالم )احلميوسل دقول داو بو 
 15فائدة :  

 أسكنهما بواد غري زرع .  وأمه ، حيث اىل البنه إمساعيلربه ِف حفظه تع  لىعة والسالم قوة توكل إبراهيم عليه الصال
 16فائدة :  

 ء . : كثري العطا الوهاب هللااء  مس، ومن أ خريكل أن الواهب للذرية هو هللا تعاىل ، بل ول
اَناًث أَْو يُ َزوُِّجُهْم ذُْكرَااًن َوإِ   . لذُُّكوَر  ُب ِلَمن َيَشاء ا اَناًث َويَ هَ إِ ء  اَمْن َيشَ ِت َواأَلْرِض َُيُْلُق َما َيَشاء يَ َهُب لِ ااوَ َّلِلَِّ ُمْلُك السَّمَ   عاىل ) تقال  

 ( . يٌر َقدِ   َعِليمٌ  هُ إِنَّ َوجَيَْعُل َمن َيَشاء َعِقيًما 
 17فائدة :  

 ( . . ..ِل  ِف قوله ) رب اغفرم لربه يية إبراهعبود
 ي  رواه البخار َر ِمْن َسْبِعنَي َمرَّة(. وأَتُوُب إِلَْيه ِف اليَ ْوِم َأْكث َ ِفُر هللا   إّّنِ أَلْستَ غْ يقول )وهللا  هللا ْعُت رسولَ قَاَل: مس عن أِب هريرَة 

ه  روارَّة(.  ِف الَيوِم مئَة مَ فإّّنِ أتُوُب    ، هُ تَ ْغِفُرو وا ِإىل هللِا واسْ  أَي َُّها النَّاُس، تُوبُ َيَ )   قَاَل: قَاَل َرُسول هللا      ِن يسار املزّنِّ  برِّ اأَلغَ   نعو 
 م  مسل

 مع أنه مغفور له:  ن استغفاره اختلف العلماء ِف احلكمة م
 غفرة.امل دأتكي باب منذا قيل: إن ه

 ُمض عبادة.   غفار منهوقيل: إن هذا االست
 ضعه. اوقيل: إن هذا من تو 

 بن عثيمني.ورجحه الشيخ ا ،به ر ل ل هللا ال التذلل من رسو وقيل: أن هذا من ابب كم
 ذا من ابب تعليم األمة؟إن ه قال :  قول من

الناس    مع أنه ميكن أن يعلم  ل التعليمأج   ِف صالته منشيئاً   ف، إذ كيف يشرع النِب  هذا جواب ضعيمني :  قال ابن عثي
 ابلقول.  
 18فائدة :  

 .  لغريهه ُث ع ابلدعاء أن يبدأ بنفسو املشر 
سَّاَلُم يَِّباُت الالصََّلَواُت َوالطَّ  وَ يَ ُقْل التَِّحيَّاُت َّلِلَِّ  فَ لْ مْ َحدُكُ أَ   ىلَّ : )َ ِإَذا صَ     ال : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ ق   بن مسعود  عن َعْبِد اَّللَِّ -أ

نَ اتُُه ابَ رَكَ وَ   ُة اَّللَِّ ِبُّ َوَرمحَْ َعَلْيَك أَي َُّها النَّ  اِلٍح ِف السََّماِء  صَ ٍد َّلِلَِّ بْ عَ   لَّ ُموَها َأَصاَبْت كُ نَُّكْم ِإَذا قُ ْلتُ ِعَباِد اَّللَِّ الصَّاحلِِنَي فَإِ َوَعَلى  ا  لسَّاَلُم َعَلي ْ
ُ َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَُ  إِلََه ِإالَّ  َأْشَهُد َأْن اَل اأْلَْرضِ وَ   ومسلم . خاري واه البر  ( . هُ لُ و ُه َوَرسُ مًَّدا َعْبدُ  اَّللَّ

ِف الدعاء ، وِف    سة ابلنفاءبدلا سُتدل به على استحباب) السالم علينا ( ا  قوله  - :رمحه هللا   -حجر العسقالّن    افظ ابناحل  قالَ 
صله ِف مسلم ،  أو   ، سه (  أ بنفان إذا ذكر أحداً فدعا له بدك  رسول هللا  ث أِب بن كعب ) أن  حا من حديالرتمذي مصح

 باري .ال كما ِف التنزيل ." فتح   السالم ، اهيم عليهماوح وإبر نومنه قول 
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أنه ِف الرتمذي وأصله ِف    يه احلافظ وهو الذي أشار إل  –ما السالم  هضر علياخلو   ىوسة ميل ِف قص حديث ابن عباس الطو  -ب
َلِقيَ فَانْ  :، وفيه  -" مسلم "   ِإَذا  َلْيِه َفُذِعَر ِعْنَدَها ُموَسى عَ َي الرَّْأِي فَ َقتَ َلُه  ِهْم اَبدِ ىَل َأَحدِ َلَق إِ طَ اَل فَانْ يَ ْلَعُبوَن قَ   انً ْلَماا غِ طََلَقا َحىتَّ 

ًئازَاِكَيًة ِبَغرْيِ نَ ْفٍس َلَقْد جِ   نَ ْفًساُمْنَكرًَة قَاَل : أَقَ تَ ْلتَ   ْعرَةً ذَ   ماَل لسَّ ا مْحَُة اَّللَِّ ْلَمَكاِن : رَ َد َهَذا اِعنْ     اَّللَِّ ُنْكرًا ، فَ َقاَل َرُسوُل    ْئَت َشي ْ
 َها َفاَل ْن َصاِحِبِه َذَماَمٌة ، قَاَل : ِإْن َسأَْلُتَك َعْن َشْيٍء بَ ْعدَ َذْتُه مِ َلِكنَُّه َأخَ اْلَعَجَب ، وَ   َلَرَأى   لَ جَّ  أَنَُّه عَ َعَلى ُموَسى ، َلْواَل َنا وَ َعَلي ْ 
َنا اَّللَِّ    ِه " َرمْحَةُ بََدأَ بِنَ ْفسِ   ِبَياءِ نْ اأْلَ َحداً ِمْن  َكاَن ِإَذا ذََكَر أَ َل : َو َأى اْلَعَجَب ، قَا رَ ْو َصرَبَ لَ ْذرًا ، َولَ ّّنِ عُ ِمْن َلدُ   َقْد بَ َلْغتَ   يِن اِحبْ ُتصَ  َعَلي ْ

   ".َوَعَلى َأِخي
  .رضلخ للفته ر خما؛ لتكرا ذمامة : أي : حياء وإشفاق من الذم واللوم

النووي  فيه استحبابال أصحابنا  ق - :رمحه هللا  –  قال  الد  ابتداء اإلنسان بنفسه   :  ا  اآلخرة ، وأم   عاء ، وشبهه من أمور ِف 
 ه . ى نفس غريه علإليثار ، وتقدميفاألدب فيها ا :الدنيا ظ ظو ح

السيوطي  إذ هو    إلجابة ، قرب إىل الغريه ؛ فإنه أ   ئه ابل دعفسه قلدعاء لنومن ُث ندبوا للداعي أن يبدأ اب - :رمحه هللا   –  وقال 
 –رسل ...  ة األنبياء والنوذلك س  ،  ابجعِف االفتقار ، وأبعد عن الزهو واإلوأبلغ    ة ،وأدخل ِف العبودي  ،ِف االضطرار    أخلص
  - .تهم ، وستأِتبعض أدعي وساق

َعْنُه قَالَ -ج   ُ أَْهَل    ُكْم َيَ يْ لَ عَ   ِهِه فَ َقاَل : ) السَّاَلمُ ِهْم ِبَوجْ َنِة فَأَقْ َبَل َعَليْ وِر اْلَمِديبُ ِبقُ     َّللَِّ وُل اَرسُ   : َمرَّ   َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَّ
ُ لَ اْلُقُبوِر يَ ْغِفُر   رواه الرتمذي .  ُكْم أَنْ ُتْم َسَلُفَنا َوحَنُْن اِبأْلَثَِر ( َنا َولَ اَّللَّ

الصقال   : دليل أنَّ   ا األول وهذوِف احلديثني - :ن لفظهأخرى قريبة م  ديث وروايةد هذا احلِف فوائ  –  رمحه هللا  –  ين عاناإلمام 
ْخَوانَِنارَب ََّنا اْغِفْر لََنا وَ وردت األدعية القرآنية : )  ا ، وعليه ستغفار ْلر له يبدأ ابلدعاء لنفسه واالف أو استغد  حألا  اإلنسان إذا دع ( إلِِ

  . ذلكنَي ( ، وغريُمْؤِمنِ ك َولِلْ نْبِ ْغِفْر ِلذَ ت َ سْ ) َوا
  :الم ، ومنهمالسنبياء عليهم فعل هو من هدي األوهذا ال-د

  :م ه السالليع وسى منِب هللا 
  .115َك َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّامِحِنَي ( األعراف/ْلَنا ِف َرمْحَتِ ي َوأَْدخِ َوأِلَخِ   ) قَاَل َربِّ اْغِفْر ِل 

  :سالم وح عليه الن نِب هللا
 .َباراً (  زِِد الظَّاِلِمنَي ِإالَّ ت َ َواَل تَ  تِ انَ ْؤمِ ْلُمْؤِمِننَي َواْلمُ لِ ُمْؤِمًنا وَ   َدَخَل بَ ْييِتَ اِلَديَّ َوِلَمنْ  ِل َوِلوَ  اْغِفرْ ) َربِّ 
  :إبراهيم وإمساعيل عليهما السالمهللا نبيَّا 

َنا إِنَّ اِسَكَنا َوُتْب عَ َك َوأَراَِن َمنَ ْسِلَمًة لَ مًَّة مُ ِتَنا أُ يَّ َوِمْن ُذرِّ   كَ ِلَمنْيِ لَ ) رَب ََّنا َواْجَعْلَنا ُمسْ  َنا َوابْ َعْث ِفيِهْم . رَب َّ   مُ يحِ لت َّوَّاُب الرَّ  أَْنَت اكَ َلي ْ
لُ  ِمن ْهُ َرُسواًل   . يُم (  احلَْكِ اْلَعزِيزُ َت نََّك أَنْ إِ  مْ يُ زَكِّيهِ ْيِهْم َآََيِتَك َويُ َعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة وَ و َعلَ ْم يَ ت ْ

  :يه السالم  هللا إبراهيم علنِب
 . ِل َوِلَواِلَديَّ َولِْلُمْؤِمِننَي يَ ْوَم يَ ُقوُم احلَِْساُب (  ا اْغِفرْ . رَب َّنَ ب ََّنا َوتَ َقبَّْل ُدَعاِء  رَ يَّيِت رِّ  ذُ ُمِقيَم الصَّاَلِة َوِمنْ  اْجَعْليِن بِّ ) رَ  

  .53أْلَْصَناَم ( إبراهيم/  اَأْن نَ ْعُبدَ ْبيِن َوَبيِنَّ ًنا َواْجن ُ َد آمِ َذا اْلبَ لَ ْجَعْل هَ  َربِّ اِهيمُ َل إِبْ رَااقَ   ) َوِإذْ 
  :ؤمننيملو فعل اوه 

ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسب َ   ْعِدِهمْ وا ِمْن ب َ ) َوالَِّذيَن َجاءُ  َك ُنوا رَب ََّنا إِنَّ ِذيَن َآمَ  لِلَّ بَِنا ِغالًّ  قُ ُلو َعْل ِف  تَْ ميَاِن َواَل إْلِ ُقواَن ابِ يَ ُقولُوَن رَب ََّنا اْغِفْر لََنا َوإلِِ
 . ِحيٌم ( رَ  َرُءوفٌ 
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 19فائدة :  
 السالم: يم عليهاهر بت إصفا

 وَل: أمة.الصفة اْل
 رَاِهيَم َكاَن أُمًَّة .. ( )إنَّ إب ْ ال تعاىل  ق

ا على وهذه تدلن  ،راهيم  ود ِف حق إبهو املقصوهذا    ،س  الناام أمة من  قم  مري حىت يقو قيل معناها هنا: الرجل اجلامع خلصال اخل
 يم من عبادة ودعوة وخلق.اهيتصف به إبر  عظيم ما كان

لطربي وابن كثري. الصفة الثانية:  وِمن قال به ابن جرير ا  ،ري  به ِف اخل  دوة يقتدى أي ق  ،ابألمة هنا: أي اإلمام    املقصودن  أ  قيلو 
 . تانقالثانية : الصفة 

  َحِنيفاً(.  قَانِتاً َّللَِِّّ اَن أُمَّةً اِهيَم كَ نَّ إبْ رَ  )إقال تعاىل
 اعة مع اخلضوع. لطقنوت: لزوم اوال

 يفاً. حن :لثةالصفة الثا
  ،   اجلنف: ضده. واألحنف: َمْن ِف رجله ميل مسي بذلك تفاؤالً ُف: املائل و واحلني  ،  االستقامةحلََنف: امليل عن الضالل إىل  او 

 ُعدَّ إمام احلنفاء حىتمن إبراهيم    وحيد. وقد كان ذلكعن الشرك إىل الت  نحرف قصداً نيف: املكثري: احل  ابن  امليل. قال  ردوقيل جمل
ْشِر ىلقال تعا ، نحدياملو 

ُ
ْشرِِكنَي[ ا َكاَن ِمنَ وقال: ]ومَ  ،ِكنَي[ : ]وملَْ َيُك ِمَن امل

ُ
 وهكذا فليكن أولياء هللا.   ،  امل

 .ابعة: شاكرالصفة الر 
 . شكر نعم هللا عليهأي قائماً بُعِمِه( راً ألَن ْ اكِ ل تعاىل )شَ اق

)َوَما    قال تعاىل  ، ابلقلب  على جوارحه: انقياداً وطاعة.  و   ، ُمبة  و   اً هودوعلى قلبه: ش  ، واعرتافاً    اء سان عبده: ثننعمة هللا على ل
(. ِبُكمْ    ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اَّللَِّ

 ْث(.  َفَحدِّ بِّكَ ْعَمِة رَ نِ بِ  )َوأَمَّا   قال تعاىل ، وابللسان 
 (. ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكورُ  لٌ راً َوقَِليا آَل َداُوَد ُشكْ ل تعاىل )اْعَمُلو قا ،جلوارح واب

 سة: اْللم. مفة اخلالصا
 ِنيٌب(. ٌم أَوَّاٌه مُّ  حَلَِليبْ رَاِهيمَ قال تعاىل )إنَّ إ

 (. ه )أَلْرَُجَنَّكَ ن مقالة أبيبراهيم مم وموقف إاحللم: الكثري يلحلستثارة. واواحللم: ضبط النفس والطبع عن اْليجان عند اال
ى جُيَاِدلَُنا ِف  ْتُه الُبْشرَ ُع وَجاءَ َم الرَّوْ َلمَّا َذَهَب َعْن إبْ رَاِهيفا قال )ب   تأمر به املالئكة وأخربته مبا    رت لوط حينما م  ومن العتاة قوم

 ٌب(. اٌه مُِّنيوَّ ِليٌم أَ قَ ْوِم ُلوٍط * إنَّ إبْ رَاِهيَم حلََ 
بَ ْعَد َأن تُ َولُّوا   مَناَمكُ صْ أَ   اطل )وََتَّللَِّ أَلِكيَدنَّ لباحلق وينكر انكر بل كان يعلن  تذرع للسكوت عن املهيم ذريعة يحلم إبراومل يكن  

 رِيَن(. ُمْدبِ 
 دسة: أّواه.لصفة الساا
 (. ال تعاىل )إنَّ إبْ رَاِهيَم حَلَِليٌم أَوَّاٌه مُِّنيبٌ ق

كرت ِف آَيت كثرية تدل ذ    يدي ربه قدإبراهيم وتضرعه بنيوكثرة أتّوه    ، رع  دّعاء املتضخلاشع الاه أنه ااألوّ ق من معىن  قتحيوالذي  
ِصرُي( وجدير مبن سلك طريق الدعوة أن جيعل تعجيل  ْيَك أَن َ َنا وإلَ لْ )رَّب ََّنا َعَلْيَك تَ وَكَّ   إبراهيمق  يقحت  على

َ
َنا وإلَْيَك امل ز  ر أب   اإلانبة منب ْ

 ُمبته. تسديده و عون ربه و كسب مساته لي
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 ء. فة السابعة: السخاالص 
 دِ  َأََتَك حَ قال تعاىل )َهلْ 

ُ
َسالٌم قَ ْوٌم مُّنَكُروَن * فَ رَاَغ إىَل أَْهِلِه َفَجاَء اً قَاَل  وا َسالمً ْذ َدَخُلوا َعَلْيِه فَ َقالُ إنَي *  مِ رَ كْ يُث َضْيِف إبْ رَاِهيَم امل

 . ُكُلوَن( َأال أتَْ ِهْم قَالَ لَيْ رَّبَُه إقَ ف َ   مسَِنٍي * ِبِعْجلٍ 
ون  مع أَنم قوم منكر   ،م الضيفان  ارف إبكر ع  دقنه  يذكر استئذاَنم ليدل على أ  ومل  ،هيم ْلم  كرمون إلكرام إبرافذكر أن الضيف م

فدل   ،فة  اوابً لضيات  ،ُيشعر به    ومل يعلمهم بذلك بل راح: أي ذهب خفية حىت ال   ،بح ْلم عجاًل واستسمنه  فهم فقد ذال يعر 
 اإلكرام ِفمبالغة ف طلوت ،به إليهم ومل يقربم إليه فجاء به ومرّ  ،وخدمهم بنفسه  ، ن دهم مهيئاً للضيفاان معداً عنأن ذلك كعلى 

 وَن(. فقال )َأال أَتُْكلُ 
 نة: الصب. صفة الثامال

كصربهم )فَاْصربْ َكَما َصرَبَ   أن يصرب نا ن أمر رسوليلذاوِل العزم كان إبراهيم مثاًل حيتذى ِف الصرب حىت استحق أن يكون من أ
 وا الَعْزِم ِمَن الرُُّسِل(.ْولُ أُ 
 : شجاعته.منها إبذن هللا. الصفة التاسعة  بيان َجلةسيأِت  ،ءات كثرية اًل البتالماهيم شابر إ صرب كان و 

   لَُّكْم وِلَما تَ ْعُبُدونَ )ُأفٍّ َولُّوا ُمْدِبرِيَن( وقوله ْلم ت ُ   بَ ْعَد َأن   نَّ َأْصَناَمُكمَّللَِّ أَلِكيدَ َتَ و ل مقسماً )واجه إبراهيم قومه ومل ُيش كيدهم وقا
 . (. . .اَّللَِّ  ونِ ن دُ مِ 

 يدة الوَّلء والباء.لكامل لعقالعاشرة: تقيقه ا الصفة
 إنَُّه َسيَ ْهِديِن(. فَ  ي َفطََرّن وَن. إالَّ اَلذِ ِمَّا تَ ْعُبدُ  ءٌ ايِن بَ رَ )وإْذ قَاَل إبْ رَاِهيُم ألَبِيِه وقَ ْوِمِه إنَّ قال تعاىل  

بته وقد أمران أن واالته وُمطان واألزمان تب م دت به األو عوإن اب  هلل   وِل وكل    ،ن قربه النسب تب الرباءة منه   وإفكل عدو هلل 
  تَ ْعُبُدوَن ِمن ُدونِ   ا نُكْم وِمَّ مِ   برآءُ   ِهْم إانَّ مِ لُوا لَِقوْ َن َمَعُه إْذ قَاِهيَم والَِّذيارَ ٌة ِف إب ْ يم ِف ذلك )َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسنَ نتأسى إببراه

ن َ بَ ُكْم و بِ  ْرانَ  َكفَ اَّللَِّ  َنُكُم اَدا بَ ي ْ  تُ ْؤِمُنوا اِبَّللَِّ وْحَدُه ... (.   واْلبَ ْغَضاُء أَبَداً َحىتَّ لَعَداَوةُ َنا وبَ ي ْ
 مة القلب. الس :ادية عشرةالصفة اْل

 ٍب َسِليٍم(. َقلْ رَبَُّه بِ  بْ رَاِهيَم * إْذ َجاءَ إلِشيَعِتِه  تعاىل )وإنَّ ِمن  قال
 ، لعبودية هللوإخالصه ا ،المة قلبه من الشرك  وهو سأحدمها: ِف حق هللا ، ضمون اآليةماخل ِف د االمهعان: كوسالمة القلب نو 

ظن ن احلقد واحلسد وسوء الم  سالمة القلبو   ، ل اخلري إليهم  لنصح ْلم وإيصااب  ق املخلوقنيوصدق التوكل عليه. والثاّن: ِف ح
 .   ذلكوغري والكرب 

ُرُهْم لِيَ ْوٍم َتْشَخصُ الظَّاِلُموَن ِإّنََّ   ا يَ ْعَملُ مَّ اِفالً عَ غَ َّللََّ  َسََبَّ اَوَّلَ تَْ )   ََّل يَ ْرَتدُّ   ُءوِسِهمْ رُ   ( ُمْهِطِعَّي ُمْقِنِعي 42)َصاُر  بْ ْلَ ا   ِفيهِ ا يُ َؤخِّ
 ( .  (43َواء ) فُ ُهْم َوَأْفِئَدُْتُْم هَ ِإلَْيِهْم َطرْ 

 .   [ 43-42اهيم : ] إبر 
------------ 

 َي ُممد .   (  اَّللََّ َسََبَّ َوََّل تَْ  )
 للخطاب.لح لكل من يصوامه على ذلك، وجيوز أن يكون د، و قاحلى عل تهلقصد زَيدة تثبي لنِب  جيوز أن يكون لواخلطاب 

يَ ْعَملُ )   ا  َعمَّ ْنِعِهْم، َبْل ُهَو  بُ ُهْم َعَلى صُ  اَل يُ َعاقِ مْ ْلَُ   ْم ُمْهِملٌ َعن ْهُ    َغاِفلٌ هُ نَّ ْم أَ َلهُ جَّ أَ ظََرُهْم وَ ي ال حتسبنه إذا أَنْ أ  (وَن  الظَّاِلمُ   َغاِفاًل 
 اعدم هليحُيِْصي ذلك ويعده ع

  .سلية للمظلومنيظاملني ، وتلل فيها وعيدهذه اآلية جبملتها :  يةطبن عاال ق-



 78 

الو - ل أن عجبه من أفعابعد    للنِب    ةتسلي  هذا(َن ...  اِلُمو َمُل الظَّ يَ عْ اًل َعمَّا  افِ غ اَّللََّ  َوال حَتَْسََبَّ   ىل ) قوله تعا:    قرطيبقال 
س للرضا أبفعاْلم، بل سنة هللا  لي  ري العذابراهيم، وأعلم املشركني أن أتخب إا صربكم  رباص:  ي م، أاملشركني، وخمالفتهم دين إبراهي

 .م و تعزية للمظلو . وعيد للظاملميمون بن مهران: هذا دة. قال إمهال العصاة م
ُرُهْم لِ ا يُ ؤَ ِإّنََّ )   اً . اجاً ْلم ليزدادوا إمثم ويوجلهم استدر أي : ينظره (مٍ يَ وْ خِّ

 يسري . ثقيل عسري على الكافرين غري  دشديظيم ع وميل أي : ) ليوم ( 
 زع . فوالشدة اخلوف   نم فوال تطر رك ي : العيون ، فال تتحبصار ، أأي : ترتفع فيه األ(   َخُص ِفيِه اْلَْبَصارُ َتشْ ) 

 ( .  َصاُر الذين َكَفُرواْ اِخَصٌة أَبْ  شَ َذا ِهيَ ق فَإِ عد احلواقرتب الو   تعاىل )كما 
، وشخوص البصر يدل على احلرية والدهشة من   هما ال يطرفعيناه مفتوحتني  جل إذا بقيتالر   بصرشخص  ل  قاي:  قال اخلازن  -

 .   ِف ذلك اليومما ترى  هول
ا- :  قال  ه  نيبلشنقيطي  اتعاىل ِف  الكرميآلذه  أنه  ية  اة  عقاب  تشخص  ر  لكفايؤخر  يوم  من  إىل  األبصار  اخلوف  فيه  شدة 
قى اآلية. ومعىن شخوص األبصار أَنا تب  ( َفُرواْ  ن كَ اُر الذياِخَصٌة أَْبصَ َذا ِهَي شَ فَإِ   حلقعد الو ا  برت واق )  أوضح ذلك ِف قوله تعاىل  و 

 شدة اخلوف. ة ال تغمض من اْلول و منفتح
 :  َقالَ اْلَمْحَشِر، ف َ ىَل ِقَياِم إِ  لتهمقبورهم وعج امهم منكيفية قي  تعاىل ذََكَر ُُثَّ 

 أي : مسرعني .  (  ُمْهِطِعّيَ  )
 .  (ىَل الدَّاِع ْهِطِعنَي إِ مُ  )  تعاىلل قا ماك

 ( .  ومِ اْلَقيُّ  َحيِّ ُجوُه لِلْ وُ لْ َوَعَنِت ا -إىل قوله -َج َلهُ اَل ِعوَ  يَ ْوَمِئٍذ يَ تَِّبُعوَن الدَّاِعيَ  ) َعاىَل  ت َ َوقَالَ 
 ( .اأْلَْجداِث ِسراعاً  ُرُجوَن ِمنَ يَ ْوَم ُيَْ )  ىَل َعاَوقَاَل ت َ  

 . (  ِطِعنيَ هْ مُ   ) اىل تعه ل قو :   يقال الشنقيط
 .    بساحذا دعوا للن مهطعني أي مسرعني إامة َيتو ع ، وقد بني تعاىل ِف مواضع أخر أَنم يوم القيسرا لغة : اإلاإلهطاع ِف ال

 ( . ْهِطِعنَي ِإىَل الداع  مُّنَتِشٌر مُّ ْم َجَرادٌ َنَُّ َكأَ   َن األجداثُجوَن مِ َُيْرُ  )  تعاىل كقوله 
 ( . ُصٍب يُوِفُضوَن  نُ ْم إىلِسرَاعاً َكَأَنَُّ  َن األجداثمِ  ونَ ُرجُ ُيَْ  مَ وْ ي َ  )وقوله  
ُهْم ِسرَاعاً ذَ  ُق األرض يَ ْوَم َتَشقَّ  )وقوله   َنا يَ عَ  رٌ ِلَك َحشْ َعن ْ  ( .   ِسريٌ َلي ْ

 خلائف وحنوه وا  سرياأل اعسر إك  وذلك بذلة واستكانة ،. .بري وقتادة.قاله ابن ج -يه  املسرع ِف مش  " هطعو" امل:  طيةل ابن عقا-
 .  -األقوال  وهذا هو أرجح -

رُُءوِسِهمْ مُ   )  وال ن مييناً ال يلتفتو   ي جهة الداعي ،هو   ،جهة واحدة  رين ِف ذل وخشوع إىل  بيها انظرافعيها وانص:  ي  أ  (  ْقِنِعي 
 .  رشد الذل والصغا كناية عن أذا   ، وهمشاالً 

َطْرفُ ُهمْ   ) ِإلَْيِهْم  يَ ْرَتدُّ  ال ي  أ  (   َّلَ  عيوَن  ركحتت  :  مفتأجفان  تبقى  بل  بدون  م،  ْلو وحة  اليوم  حراك  هذا  ِف  يشاهدونه  ما  ل 
 العصيب. 

َواْلِفْكرَِة َواْلَمَخاَفِة ِلَما    ِمَن اْْلَْولِ   ُهْم ِفيهِ ا  رَِة مَ ظًَة ِلَكث ْ َن حلَْ َيْطرُِفو   النَّظََر، اَل   ونشاخصة مدمي  أبصارهم ظاهرةأي  :    ابن كثري   قال-
 . كِمْن َذلِ ِظيِم  اْلعَ اًذا اِبَّللَِّ يَ ، عِ مْ بِِ  لُّ حيَِ 

ِكَنَة أَْفِئَدهِتِْم  ٌة: ِإنَّ أَمْ  َوََجَاعَ َدةُ قَ َتا َذا قَالَ ، َوْلَِ اخْلَْوفِ وَ ثرة اْلَوِجِل  كل   ءيس فيها شياِويٌَة َخالَِيٌة لُبُْم خَ َوقُ ُلو :  َأْي    ( َأْفِئَدُْتُْم َهَواء  وَ )   
 وف . شدة اخل من ماكنها جت من أقد خر  حْلََناِجرِ ى ادَ لَ  وبَ لُ قُ لْ ا َخالَِيٌة أِلَنَّ 
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 م . رب به تعاىل عنهدة ما أخوقال بعضهم: هي خراب ال تعي شيئا لش
 لفوائد :ا

 لكل ظامل .  دديهت -1
 لوم . ية لكل مظلتس -2
 الظل   م . الشرك أعظمن رك ، ألديد لكل مشهت -3
 علمه سبحانه . ال يغفل لكمال أن  -4
 ْلم . وم القيامة استدراجاً يىل له إجيأتوب أتخري العذا -5
 لشديد .، اخلوف واْللع اسهم قنعي رؤو ص البصر ، موم القيامة وشدته عليهم : شخو الكفار يعض أحوال ب -6
 يوم القيامة .  اتبإث -7
 . ين الكافر يام  ة على يوم القثبات شدة إ -8
ي َ َوأَنذِ )   النَّاَس  اِر  فَ يَ ُقوُل  اْلَعَذاُب  َيَْتِيِهُم  ظَ ينَ ذِ لَّ ْوَم  ِإََل وْا  َلمُ   ْرَّن  َأخِّ َأَجٍل  رَب ََّنا  َدعْ َقرِيٍب    ْب  َون َ وَ ْنُِّ الرُُّسلَ َتَك  َأَوَلَْ تَِّبِع  َتُكونُوْا     

نَأْقسَ  َ َلُكْم َكْيفَ ِذيَن ظََلُمواْ اِكِن الَّ َمسَ  ِف  َوَسَكنُتمْ   (44ٍل )ن َزَوامِّ ُل َما َلُكم  بْ ق َ   ْمُتم مِّ َضَربْ َنا َلُكُم ْم وَ بِِ َنا  لْ عَ ف َ    أَنُفَسُهْم َوتَ َبّيَّ
 .   ( (46اُل ) ِمْنُه اجْلِبَ  ولَ ُهْم لِتَ زُ  َوِإن َكاَن َمْكرُ ْكُرُهمْ َوِعنَد اَّللَِّ مَ ْكَرُهْم مَ َمَكُروْا  ( َوَقدْ 45ثَاَل )اَْلمْ 
 . [   46-44براهيم : ] إ
------------- 
 هم . ري وغ يش أي : حذر املشركني والكفار من قر  ( اَس َوأَنِذِر النَّ ) 
 تيهم ِف اآلخرة . ني َيأي : ح (  ْوَم َيَْتِيِهُم اْلَعَذابُ ي َ ) 
 . لقيامة ام و هو ي(  ذابتِيِهُم العْوَم َيَْ ي َ ) وله  ن جممعون على أن قملفسرو وا

 واب الث  ومي  نكايوم القيامة. وإَّنا خصه بيوم العذاب وإن  العذاب ، يعين    ذي َيتيهم فيهيوم الوأنذرهم ابلمعناه    :   ملاورديال  قا-
 طيع. إن تضمن ترغيباً للماصي و تهديد للعأيضاً ألن الكالم خرج خمرج ال

 . ك والكفر أنفسهم ابلشر  (ُموْا يَن ظَلَ فَ يَ ُقوُل الَّذِ  )
 اب : اينة العذعم : يقولون عند أي 

ْرّنَ رَب ََّنا أَ )   .  ة الدنيا احلياي ردان إىل، أان وأجلنا إىل وقت قريبظر نا أربن  َي: أي  (  َتَك َونَ تَِّبِع الرُُّسلَ ْب َدْعوَ ٍل َقرِيٍب ْنُِّ  ِإََل َأجَ خِّ
 ك والكفر . ر لشاميان وترك ا دعوتنا إليه من اإلستجيب ملأي : ن ( َتَك ْعوَ ْب دَ ْنُِّ ) 
 وحيد وترك الشرك . وان إليه من الترسل فيما دعالونتبع أي : (   لَ الرُّسُ  نَ تَِّبعِ وَ ) 

تَ َعاىَل  قَاَل  اْلَمْوُت قَ   َذا إِ ىتَّ حَ )    َكَما  َأَحَدُهُم  أَ  اْرجِ اَل َربِّ َجاَء  َلَعلِّي  َا َكِلمَ   تَ رَْكتُ َصاحِلًا ِفيَما    ْعَملُ ُعوِن  َوِمْن ائِ ٌة ُهَو قَ َكال ِإَنَّ ُلَها 
 . (   َعثُونَ ب ْ ْوِم ي ُ ٌخ ِإىَل ي َ بَ ْرزَ  رَائِِهمْ وَ 

 ا مَ ُقوا ِمْن  اِسُروَن َوأَْنفِ ُهُم اخلَْ   ِلَك فَُأولَِئكَ َعْل ذَ  َوَمْن يَ فْ ْكِر اَّللَِّ  َعْن ذِ ْمَواُلُكْم َوال أَْوالدُُكمْ  أَ ُكمْ هِ لْ ت ُ   ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل )  ىَل  تَ َعاَوقَالَ 
 ( .  ِمَن الصَّاحلِِني َوَأُكْن  قَ صَّدَّ أَ فَ  بٍ َلْوال َأخَّْرَتيِن ِإىَل َأَجٍل َقرِي  َربِّ فَ يَ ُقولَ اْلَمْوُت   مُ َحدَكُ ََيِْتَ أَ  َأْن  ْن قَ ْبلِ مِ َرَزقْ َناُكْم 

ت َ َوقَ   ِإذِ )    َشرِِهمْ ْم ِف َحاِل ُمَْ َعن ْهُ َعاىَل خُمْربًا  اَل  تَ َرى  فَاْبَصْراَن  أَ   ب ََّنابِِّْم رَ ْنَد رَ وِسِهْم عِ  اَنِكُسو ُرءُ نَ و مُ اْلُمْجرِ   َوَلْو  ْعَنا  نَ ْعَمْل َومسَِ ْرِجْعَنا 
 ( .  ونَ نُ َصاحِلًا ِإانَّ ُموقِ 
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تَ َنا ن ُ َقاُلو َلى النَّاِر ف َ ِقُفوا عَ ى ِإْذ وُ َوَلْو تَ رَ )  قَاَل تَ َعاىَل وَ  ُفوَن انُوا ُيُْ ا كَ ْم مَ  بََدا ْلَُ َبلْ  نيَ ُمْؤِمنِ لْ َنُكوَن ِمَن اوَ  اِت رَبِّنَ ال نَُكذَِّب آِبَيَ َردُّ وَ ا ََي لَي ْ
 ( .  ْم َلَكاِذبُونَ َنَُّ إِ ُه وَ نْ عَ   واُل َوَلْو ُردُّوا َلَعاُدوا ِلَما َنُُ ِمْن قَ بْ 

تَ َعاَوقَ  ِفيْم َيْصطَرُِخو َوهُ )    ىَل اَل  ِفيِه مَ كَّرُ يَ َتذَ رُْكْم َما  نُ َعمِّ َوملَْ  أَ   نَ ْعَملُ   نَّاكُ ي  رْيَ الَّذِ نَ ْعَمْل َصاحِلًا غَ رِْجَنا  َها رَب ََّنا َأخْ َن  َجاءَُكُم ْن َتذَكََّر وَ  
 ( .  ْن َنِصريٍ مِ  ِمنيَ الِ ظَّ لالنَِّذيُر َفُذوُقوا َفَما لِ 

ن قَ ْبلُ َأْقَسمْ  ُكونُواْ َأَوََلْ تَ  )  ا . لدني: ِف احلياة اأي  (  ُتم مِّ
َزَوالٍ مَ   ) ن  مِّ َلُكم  ْقَسُموا اِبَّللَِّ َوأَ اىل عنهم )  ما قال تعاء كوال جز ي : ال بعث  خرة ، أإىل اآل  ايانتقال من الدن  كمل أي : ما  (  ا 

ُ َمْن مَيُوُت بَ َلى وَ اُث ب ْعَ ي َ  اَل  َجْهَد أمَْيَاَِنِمْ   ( .  اْيِه َحقًّ ْعًدا َعلَ َّللَّ
 يا . ِف احلياة الدن (  نُتمْ َوَسكَ ) 
 كنهم ؟مت مبسا ال اعترب ناهم ، فه أهلكعد أن لظاملني ، بدَير ا سكنتم ِف  ي أ ( نُفَسُهمْ أَ  اْ َن ظََلُمو  َمَساِكِن الَِّذيِف ) 
 ، ألن   ابلكفر واملعصيةا أنفسهم  د ، وظلمو بلكم ، وهم قوم نوح وعاد ومثو قوا  كفر   ين لذان  يعين سكنتم ِف مساكقال الرازي :  -

 تقريع.لاو مستوجباً للذم  ان كمل يعترب    عليه أن يعترب ، فإذاوال وجب من شاهد هذه األح
اب- عاشورقال  عاد ِف   َير لى دع  ونر ميحلتهم إىل الشام وحيطون الرحال هنالك ، و دَير مثود ِف ر   ميرون علىعرب  كان الو :    ن 

 رحلتهم إىل اليمن. 
َ وَ   ) ا ملَْ َيُكْن ذَ ْم، َوَمَع هَ  قَ ب َْلكُ بَةِ ُمَكذِّ َمِم الْ ا اِبأْلُ ْحَلْلنَ أَ   بَ َلَغُكْم َماوَ   رَأَيْ ُتمْ   ْي: َقدْ أ  (ْمثَاَل  ُكُم اْلَ َضَربْ َنا لَ ْم وَ ا بِِ َكْيَف فَ َعْلنَ  َلُكْم  تَ َبّيَّ

 . (  ُذرُ َفَما تُ ْغِن النُّ َغٌة ِحْكَمٌة اَبلِ )   َلُكمْ ُمْزَدَجرٌ  ِفيَما أَْوقَ ْعَنا ِبِْم نْ كُ  يَ ملَْ وَ  ،َلُكْم ِفيِهْم ُمْعَترَبٌ 
 .ؤمنني  ول وابملون ابلرسكر مكر املش: أي  (  مْ ْكَرهُ  مَ َوَقْد َمَكُرواْ )  

 سوء ابلغري وإضمارُُه. تبييت فعل ال كرواملور : شعا ال ابنق-
 .   نه ُميط بم ومبكرهمملكر ، فإزاء هذا اأي وعند هللا جهتديد ووعيد ،   (   ُهمْ رُ كْ مَ  َوِعنَد اَّللَِّ ) 

مَ )   اجلِْ   ْكُرُهمْ َوِإن َكاَن  ِمْنُه  لملا إن كان مكر  : و   أي   ( َباُل  لِتَ ُزوَل  به لرسل ومبكذبني  لتزول منه  )  ن عظمه  ق ممن احل  ا جاءوا 
 ْلا أن تزول .  ن كا  ا لونهاكمأ ل ( أي : لتزول بسببه اجلبال الراسيات عناجلبا

َمْكُرُهمْ َوِإن كَ )  ِف قوله    وقيل : ) إن ( ال ، أي : أن بجلالتزول منه  عىن : وما كان مكرهم  يكون املية مبعىن ) ما ( ف( انف  اَن 
 ك على أنفسهم . لد وابل ذا عا، وإَّنوال غريها    اجلبال هم ما ضرر كم

 الفوائد :
 نذار الناس وختويفهم . وجوب إ -1
 الك . لناس أسباب النجاة وأسباب اْللوا بين اءبينألا -2
 قيم احلجة عليهم .  ال يعذب أحداً حىت يهللا تعاىلأن  -3
 . يا دار العمل أن الدن -4
 ر . عذ مكون ْلسل حىت ال ي يهم الر وأرسل إل ساحلجج على النا امق  تعاىل أأن هللا -5
 وم القيامة ولكن ال ينفع الندم . كذبني يندمون يأن امل -6
 مل . اءت القيامة يتمىن الرجعة ليعجق و احل اءج اإذكل أحد  -7
 من زوال .  مْل الدنيا ما من قبل ِفإبقسامهم  –الرجعة  وطلبواأوا العذاب أن ر بعد   – وتذكريهم  املشركني ختوبي -8
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 احلساب . بعث و لإلميان ابا وجوب -9
 مة كفر . واحلساب والقيا ان ابلبعث إلميعدم ا أن -10
 كذبني ودَيرهم . ملك اهال منى ر ي على اإلنسان أن يعترب ويتعظ مبا  -11
 لكفار .ظ ، ألن ذلك من صفات ار واالتعام االعتبااحلذر من عد -12
 رك ابهلل . لظلم الشأن أعظم ا -13
 .  لده بضرب األمثااعب تعاىل على نعمة هللا -14
 جع مكرهم عليهم .وعليم به ، وسري   ُميط به هللا  فإن  –  بلغمهما  – الكفار  أن مكر -15
َتَْسََبَّ )   مُْ اَّللََّ   َفاَل  ِإنَّ   ُرُسَلُه  َوْعِدِه  اَّللََّ ِلَف  ا  ُذو  َعزِيٌز   ( لُ (  47ْنِتَقاٍم  تُ َبدَّ َوا  اَْلْرضُ   يَ ْوَم  اَْلْرِض  َماَواَغرْيَ   َّللَِّ   بَ َرُزواْ وَ   تُ لسَّ
)الْ   ِحدِ ااْلوَ  اِر  وَ 48َقهَّ اْلمُ (  يَ ْوَمئِ جْ تَ َرى  )رِِمَّي  اَْلْصَفاِد  ِف  مَُّقرَِّنَّي  ُوجُ مِّ م  يُلهُ بِ ارَ سَ (  49ٍذ  َوتَ ْغَشى  َقِطَراٍن  ان  )وَهُهْم  (  50لنَّاُر 

 .  ((  51 )بِ اسَ يُع اْلِْ ْت ِإنَّ اَّللََّ َسرِ ا َكَسبَ ُكلَّ نَ ْفٍس مَّ   َيْجِزي اَّللَُّ لِ 
 .  [  51 -47 اهيم :ر ب] إ

-------------- 
عل العاقبة َيهم، ومن جمن نصره إبه أنبياءه ورسله  -تعاىل  -د هللاا وعم ا:نه املراد ابلوعد ( ِلَف َوْعِدِه ُرُسَلهُ  اَّللََّ مُْ َسََبَّ اَل تَْ فَ ) 

 ْلم.
 ( . ُد ْشهاُقوُم اأْلَ ي َ يَ ْوَم يا. وَ نْ احْلَياِة الدُّ  ِف  َن آَمُنوا ُرُسَلنا َوالَِّذينَ ْنُصرُ ِإانَّ لَ تعاىل )  قال

ُ أَلَْغِلََبَّ َأاَن َوُرُسِلي إِ َكَتَب اعاىل )  ت وقال  ( . ي  َعزِيٌز وِ قَ  َّللََّ ا نَّ َّللَّ
ما دام و ،  ة يوم القيامالعذاب الذي حيل بم  انب من  املني، وأخربانك جب ذاب الظبع  -ل الكرميأيها الرسو   -د وعدانكواملعىن: لق

 ا وعدك به من نصر على أعدائك. لن ُيلف م -عاىلت -هللا ق أبن عك، وثأنت وأتبا قعلى احلفاثبت لك ذاألمر ك
ل حيسب مث   عليه السالم ِمنمته ، ومل يكن النِبولغريه من أ  يه السالمتثبيت للنِب عل. (  .. هللا  َب حتسفال    )     ةطيقال ابن ع-

 تثبيته.ن قصد م ِف أه السالالنِب علي ك من شار  الزجرمن  ااملراد مبا فيهو ،  عبارة هكذاهذا ، ولكن خرجت ال
 السورة .   ذلك ِف أولتقدم معىن المتناع ، وقد القهر ، وعزة ا ةوعز ة ، قو ال زة ع له العزة الكاملة ،  (اَّللََّ َعزِيٌز  ِإنَّ  )

 د . ه أحتزه شيء وال يفو جيع أمره ، فالن كفر به ، وخالف ِم  و انتقامأي : ذ (ِتَقاٍم  ُذو انْ ) 
لُ  يَ ْومَ  ) مَ  اْلَ ُض َغرْيَ َْلرْ ا تُ َبدَّ  :  احلشرليت يكون عليها رض اجلديدة األة هذه اصفن ع حدثنا الرسول  ( اَواتُ ْرِض َوالسَّ
 ي ( . ة النقصقر كضاء عفراء  على أرض بي م القيامة الناس يو ل ) حيشر يقو   ن سهل بن سعد قال: مسعت رسول هللا ع
 .   لم ألحديها معليس ف   :ريهسهل أو غ لقا

 .الً يرة قلمح ىلإب ليس بناصع. وقال عياض: العفر بياض يضر  اض : بي: العفرقال اخلطاِب
 . لبياض ء خالصة افارس: معىن عفراوقال ابن 

 .ش والنخالقي من الغكسر القاف، أي: الدقيق النو والَنِقّي: فتح النون 
 .رقات، أو على قسمة األراضيلطلى ادااًل عصخرة، أو ما يضعه الناس بل والكاجل  الطريق،با إىل  ى مة اليت يُهتداللعاواملْعلم: 

 : ث تفيد معىن احلديد منا لصحابة دع ة عن ثري ك  صصو وقد جاءت ن
ِف   هللا ابن مسعود  بدعميمون عن    ريق عمرو بنميان من طسريهم والبيهقي ِف شعب اإلاخرج عبد بن محيد والطربي ِف تففقد أ
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عليها  ام، ومل يعمل  ر ها دم حليع  كسف األرض أرضاً كأَنا الفضة ، مل ي  : تبدلل  قا(  أَلْرضِ دَُّل اأَلْرُض َغرْيَ ا تُ بَ يَ ْومَ عاىل: )قوله ت
 .وف أصحال: املوقيهقي من وجه آخر مرفوع. وقبالصحيح، وهو موقوف، وأخرجه ال جاله رجالور   ةخطيئ
ورجاله     ةضكة ف َنا سبيأرض بيضاء كأ   :ود بلفظ بن مسععن ا  بن حبيشصم عن زر  ااكم من طريق عحلوا  رجه الطربي وأخ

 .موثقون أيضاً 
، تطوى، وإىل    اأن هذه األرض ، يعين أرض الدنيل: بلغنا  ، عن عكرمة ، قاحلكم بن أابن  ان طريق  م  ،  ديوعند عبد بن مح

 .يهاناس منها إل، حيشر الجنبها أخرى 
ا   :الصور الطويل  يثدوِف ح  األدمي العكاظي، ال ترى دَّ ها م، وميدّ سماوات، فيبسطها ويسطحها رض وال  األألرض غري تبدَّل 

  اضعهم من األوىل، ما كان ِف و هذه األرض املبدَّلة، ِف مثل م ذا هم ِف  زجرة واحدة، فإ  جر هللا اخللقز ، ُث يتاً أم  الفيها عوجاً و 
 . هرهاظظهرها كان على  لىع ، وما كان ان ِف بطنهابطنها ك

 :و صفاهتا فحسبه إَّنا ألرض : إىل أن الذي يبدل من ا مل العلعض أهد ذهب بوق
 .   ئقالدت األرض مد األدمي، وحشر اخلالقيامة مُ إذا كان يوم    :وف عليه، قالقرو املو عمن  ب فمن ذلك : حديث عبد هللا 

، ورجاله ثقات، إال أنه   هدميوضع قا إال من آدم منهبُث ال يكون ال  ،ميدرض مّد األاأل: مُتد    هبر ، رفع ومن ذلك : حديث جا
 .هري ِف صحابيهلز ا لىاختلف ع

منها، ويذهب آكامها    صيزاد فيها، وينق  :، قال  (  ْرضرْيَ األَ ُل اأَلْرُض غَ تُ َبدَّ    )عاىلت قوله  سريتف   ِفومنها : حديث ابن عباس  
 .  مي العكاظيدألا، ومتد مد تها، وشجرهاا، وأوديوجباْل

 .أو وهم ينتظرون املرور على الصراط، راط على الصيل حيصل وقت مرور الناس التبد ن هذاأ نِب د أخرب الق
؟ فَ َقاَل اتُ السََّماوَ ْرِض وَ اأْلَ  َغرْيَ  يَ ْوَم تُ َبدَُّل اأْلَْرضُ   يُّ: أَْيَن َيُكوُن النَّاسُ اْليَ ُهودِ ، فَ َقاَل    ِب  ودًَي سأل النهأن ي)    ثيدحلا  ففي
 م . سلرواه م  ر (ِة ُدوَن اجلِْس الظُّْلمَ ُهْم ِف   :  ُل هللِا و َرسُ 

نَّاُس لَيُكوُن ا  ْينَ أَ فَ ،     اَواتُ ْرِض َوالسَّمَ اأْلَ   َبدَُّل اأْلَْرُض َغرْيَ يَ ْوَم ت ُ   :َعزَّ َوَجلَّ   لِهِ َعْن قَ وْ   َسأَْلُت َرُسوَل هللِا  )    تْ ، قَالَ ةَ شَ ائِ وَعْن عَ 
رَ عَ   :وَل هللِا فَ َقالَ  ؟ ََي َرسُ ْوَمِئذٍ ي َ   م . رواه مسل(  اطِ َلى الصِّ

ال- تبديلفيكي  ِفاختلف  :    قرطيبقال  :    ة  الناس  من  فقال كثري  ااألرض،  تبدل  وتسألرض  إن  صفاهتا،  تغري  عن  وية عبارة 
 ا . أرضه ومدآكامها، ونسف جباْلا، 

ويلقى ما على كمد األدمي  يوم القيامة تسوى ومتد    ، فإن األرضديل ذات ات، ال تبفيل تبديل صلتبداا  ذوه:    لسعديوقال ا  -
وم ُث  هل، من شدة أهوال ذلك اليء كاملكون السما ترى فيها عوجا وال أمتا، وتال صفصفا،  ا  اعق   لم، فتصري وَمعْ   من جبل  ظهرها

 مينه. بي -تعاىل-يطويها هللا  
 -ْلم. من هللاعما اءهم، وليجازوا على أليستوفوا جز قبورهم َجيعا من   رج اخلالئقم ُيو ي (َّللَِّ  اْ َوبَ َرُزو  )

 .ال شريكب دهحو  ي مل يزلرد الذهو الفو  (  اْلَواِحدِ ) 
 ( .  الرَّمْحَُن الرَِّحيُم ٌد الَّ إِلََه ِإالَّ ُهوَ َواحِ  إَِلٌه  )َوِإَْلُُكمْ كما قال تعاىل  
 ٌد(.َأحَ  ُهَو اَّللَُّ  وقال تعاىل )ُقلْ 

 ٌد(.ٌه َواحِ لَ إِ  ا اَّللَُّ َّنََّ َلُكْم إِ انْ تَ ُهوا َخرْياً َثالثٌَة  ُرُسِلِه َوال تَ ُقوُلوااِبَّللَِّ وَ ِمُنوا عاىل )َفآتوقال 
 هَّاِر(.  َّلِلَِّ اْلَواِحِد اْلقَ يَ ْومَ ْلُك الْ وقال تعاىل )ِلَمِن اْلمُ 

تإثبااآلية:  ففي هذه   أفعاله، فه  ذاته وال ِف له ِف    ه ال شريكدإال هو، وحإله    ال   عاىل، الذي ت وحدانية هللا  و صفاته وال ِف 
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ٍه ْن إِلَ يُم( وقال )َوَما مِ ُهَو الرَّمْحَُن الرَّحِ   الَّ إَِلَه إِ   ِإَْلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد ال عاىل )وَ ت  ال قل  وال مثي  شبيه   نظري وال لذي ليس له ند وال  الواحد ا
ُ ا  اُر(. هَّ قَ لْ اْلَواِحُد ِإالَّ اَّللَّ

 ال إَِلَه ِإالَّ ُهَو(.  اِحداً وَ   اً ْلَ ُدوا إِ يَ ْعبُ الَّ لِ )َوَما أُِمُروا إِ  عبادة فقالأبن يعبد وحده ويفرد ابل  مل َيمر إاله أبنه  نّي سبحانبوقد 
 َكَفَر  حانه )َلَقدْ وقال سبْرمَيَ(  مَ يُح اْبُن  َمسِ الْ    ُهوَ قَاُلوا ِإنَّ اَّللََّ يَن  َكَفَر الَّذِ اىل )َلَقْد  إْلاً سواه أو معه، قال تعاختذ  ر وضل من  وكفّ 

  َواِحٌد(.هٌ  إِلَ الَّ إِ  هٍ ْن إِلَ َما مِ ثٍَة وَ َّللََّ اَثِلُث َثالوا ِإنَّ االَِّذيَن قَالُ 
 . والرفع واخلفضبض، د والبسط والقلرزق واإلمداد تفرد ابخللق واإلجياد واانه ق وهللا سبحوكيف يعبد غريه، 

 . ( نَ و يَ ْنُصرُ  ُهمْ أَنْ ُفسَ  ْم َنْصراً َوالِطيُعوَن ْلَُ ُُيَْلُقوَن. َوال َيْستَ ئاً َوُهْم  ُق َشيْ ال َُيْلُ  ُكوَن َماْشِر يُ أَ )قال تعاىل  
بني يديه    اءلت واستكانت وتض  ،قهر كل شيء  و   ، وعنت له الوجوه    ، ابرة  اجلب  وذلت له   ، الذي خضعت له الرقاب    ( اِر  هَّ اْلقَ )  

 كمه وقهره. وحتت ح
القها عديالس  لقا الجلم  ر:  اليع  له  الذ  ،القهار لكل شيء    ،ي  علوي والسفلعامل  ل  ،املخلوقات  ي خضعت  ته عزته وقو وذلت 
 ه. مال قدرتوك
 وت. وقهر اخللق كلهم ابمل ، بة لعقو اة خلقه اب: هو الذي قهر اجلبابرة من عتاخلطاِب الوق
 من آاثر هذا االسم:  •
كان معه كفؤ له إذ لو    ،  ال يكون القهار إال واحداً ابن القيم:  قال    ،   هاراً كن قيوإال مل    ، له    ؤكف  واحداً ال  أنه ال يكون إال   ًَّل:أو 

انه )القهار( ابمسه  وْلذا اقرتن امسه سبح  ، اً  واحد  ان القهار فك   ، وإن قهره مل يكن كفؤاً    ،   اإلطالقى  عل  اً يكن قهار ه مل  مل يقهر   فإن
ُ الْ َفرُِّقوَن َخرْيٌ أَِم ااَبٌب ُمت َ  أَأَرْ ْجنِ السِّ   َصاِحَِبِ )َيَ  اىل عقال ت ،ت واحد( ِف كل اآلَي)ال سبحانه  (. َواِحُد اْلَقهَّارُ َّللَّ

التوكل هي متام االعتماد   ألن حقيقة ،هورة مع فعلها  املق  ابألسباب  وقطع العالئق  ، ل عليه سبحانه  كه والتو حدو   هلللتعلق ابا  اً:اثني
 ر. لواحد القهاف إال ل يرصذا الهو   ،إعانته ته و يفا كام الثقة بهللا تعاىل مع متعلى 

ن  سواء كا  ،املغلوبني من القلب    قهوريناملف  اضعخاليق الن املاخلوف م  وف منه وحده وسقوطواخل  -ز وجلع-اثلثاً: تعظيم هللا  
 ل. ى الرزق أو خوفاً على األجاً علذلك خوف

 ادهم . بكفرهم وفس أجرموا وهم الذين ذ اجملرمنييومئ مدوترى َي ُم أي : (ْوَمِئٍذ   ي َ َوتَ َرى اْلُمْجرِِمّيَ ) 
  صنف . ىلل صنف إك  همنم األشكال اء أوني النظر َجع بم إىل بعض قد أي : بعضه (  مَُّقرَِّنّيَ ) 

 طان به.ريه ِف قرن وواثق واحد يربمع غ هو من َجعَجع مقرن، و  : مقرنني
 ( .  ْزواَجُهمْ َوأَ  او مُ ِذيَن ظَلَ ا الَّ اْحُشُرو )  ىَل َكَما قَاَل تَ َعا

 .   (ا الن ُُّفوُس ُزوَِّجْت ِإذَ وَ   ىل )تعا الَ َوقَ 
 . (  ُبوراً رَِّننَي َدَعْوا ُهناِلَك ث ُ قاً ُمقَ يِّ ضَ  ا َمكاانً ِمْنه ْلُقوا َوِإذا أُ تعاىل )  َوقَالَ  

 . الرجلضع ِف يد الذي يو الق وهو -بفتح الفاء -َجع صفد األصفاد:  ( اَْلْصَفاِد  ِف ) 
 واألغالل. والقيودألصفاد  اب يدوا َجيعا قد قو :  أي 

قَ )    ن  مِّ الالسرابيل: َجع سراب  (  ِطَرانٍ َسَرابِيُلُهم  جلود  ل تصلى با  تنة شديدة االشتعانة حارة  ادم  :انوالقطر ،    قميصل وهو 
 رىب، ليزول اجلرب منهال اجلاإلب

 م املسربلة ابلقطران.تعر أبجسادهاليت تسالنار  اب وها وحتيط تعل مههو ذلك فإن وجق كل وفو أي :  ( ارُ تَ ْغَشى ُوُجوَهُهْم النَّ وَ  )
 ه. فوأشر  دنلبا  ِف أعز موضعوَنا ْلا، لك  لوجوه بغشيان النارسبحانه ا -وخص
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ُ ُكلَّ )   اَّللَّ مَّ   لَِيْجِزي  الواقع  (َسَبْت  ا كَ نَ ْفٍس  القيامة ِف جزاء هللا  إخبار عن  النفوس  ىل وحكمه وعدله،  تعا  يوم  زى تا  اَّنإأن 
 .  روإن شرًا فشفخري،  ن خريًاإ اأبعماْل

ٍم لِّْلَعِبيدِ بُّ َما رَ وَ  ا هَ ي ْ ء فَ َعلَ َأَساَوَمْن  حِلاً فَِلنَ ْفِسهِ َعِمَل َصاكما قال تعاىل )َمْن   (.َك ِبَظالَّ
ما هو ع، وكل  ريسيئه قريب و ن جمأ  -  فيه احلسابالذي يقع    -ألخر  وم احيتمل معنيان: حيتمل أن ي  ( َسرِيُع اْلَِْساِب   اَّللََّ ِإنَّ )  
 ر أو هو أقرب.كلمح البص   أخرب عن أمر الساعة أنهت قريب وهللاآ

 (. ْعرُِضونَ ُبُْم َوُهْم ِف َغْفَلٍة مُ اِس ِحسَ انَّ للِ رَتََب  )اقْ قال تعاىلكما 
 (.َمرُ اَعُة َواْنَشقَّ اْلقَ سَّ قال تعاىل )اْقرَتََبِت الو 

كثر ذلك   فإَنم إذا  بهم، خبالف حال املخلوقنيالذين حياس  ة اخللقول لكثر يط  احلساب ال  ذلك  ن أ  : -املتبادر  وهو    -وحيتمل  
 ك احملاسبة. لتغرقه تتسي ذالل الوقت ضي طو ذلك يقت عليهم فإن

 . (حْلَاِسِبنيَ ُهَو َأْسرَُع اُم وَ قِّ َأال لَُه احْلُكْ حلَْ ىَل اَّللَِّ َمْوالُهُم اوا إِ  ُردُّ كما قال تعاىل )ُُثَّ 
وحيتمل أن   (ْعرُِضوَن  َلٍة مُ فْ غَ   ِف َوُهْم    مْ  ِحَسابُُ اْقرَتََب لِلنَّاسِ )  له تعاىلكقو   (َسرِيُع احلَِْساِب   اَّللََّ  ِإنَّ    )قوله تعاىل  :  ل السعديقا-

أن عن له شغيش  ة واحدة الالتدابري ِف حلظ  نواعدة، كما يرزقهم ويدبرهم أبفيحاسب اخللق ِف ساعة واح  اسبةسريع احمل  معناه:
 يه.عسري علليس ذلك بو شأن 

 ه. ناحلذر مب جو و و  ال قدرتهلى كمليدّل ع ددهم وكثرة أعماْلمعلى كثرة عة حساب اخلالئق نفسه بسرعووصف  -
 الفوائد :

  ال ُيلف هللا وعده ( . عد هللا ) و وعده  ن هللا ال ُيلفأ -1
 تثبيت الرسل وأتباعهم .  -2
  تعاىل . الكاملة هللالعزة بات إث -3
  ونصره . أعزه هللاوكل عليه تابلعزيز و  عتصمان م -4
 سله . أن هللا ينتقم من أعداء ر  -5
 .  فوته شيء ال يعجزه وال يأن هللا -6
 ب .كذم رافديد كل كهت -7
 امة . ت القياإثب -8
 لسماوات . رض واض غري األيل األر إثبات تبد -9
 ه حيث ال يعجزه شيء . عظمة هللا وقدرت -10
 .  تعاىل هللوج َجيع اخلالئق وخر  بروز -11
 .  هلل تعاىل اسم الواحدبات ثإ -12
  تعاىل . وحدانية هللا وجوب -13
 اىل . هار هلل تعإثبات اسم الق -14
 انه . صرفه سبحكل شيء حتت ت -15
 والنار . من التنكيل واألصفاد كفار ال بواع عذاأنن مء بيان شي -16
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 ير من اإلجرام .التحذ -17
 . حيث جيزي كل نفس مبا كسبت عدل هللا  -18
 .  هدلعداً لكمال هللا ال يظلم أح أن -19
 امة . يوم القي بثبات احلساإ -20
 .  احلساب ، وتقدم معىن ذلك ن هللا سريعأ -21

َا ُهَو ِإَلٌه َواحِ اْ ُمو لَ عْ ي َ لِ وَ   هِ وْا بِ نَذرُ  َولِيُ سِ نَّاَباَلٌغ لِّل اَهذَ )   ( .  (52َباِب )َر ُأْوُلوْا اْلَلْ ذَّكَّ ٌد َولِيَ  َأّنَّ
 [ .  52] إبراهيم : 

---------- 
من   وفهمفيه ما ُيِف ْلداية الناس، و تبليغ الكاناه عليك َي ُممد، فيه ال الذي أنزلن الكرميهذا القرآ  :أي    (   سِ انَّ للِّ   َباَلغٌ ا  َهذَ )  
 .  فسوق والعصيانلالكفر و ا بةعاقوء س
 .  ذكريكفاية ِف الوعظ والت  بالغ ومعىن :  نقال أبو حيا-
 ظة . غ وع: أي تبلي وقال القرطيب-

 :اختلفوا 
 .ل القرآن ك إشارة إىل  هذا  لهو قيل : إن قف
 . إىل كل هذه السورة  : بل إشارة وقيل 
 ( .  َسرِيُع احلساب)   هإىل قول(  َسََبَّ حتَْ  َوالَ ) قوله  ارة إىل املذكور منيل : بل إشوق 
يا  ِف الدن  وعذاب هللاهللا  بقاعُيوفوا به  يوعظوا وحيذروا و ي :  ذروا به ، أي : بذا القرآن ، أأي : وألجل أن ين  (   ِبهِ ُرواْ ُينذَ َولِ   )

 نذار . إلعذار واإلا فيه، و ليهم جة عإقامة احلم ِف اآلخرة ، فيه بني ووعيدهضمنه من ذكر عقوابت املكذخرة ، مبا تواآل
 هللا ألهلها من العقاب . أعمال الشر وما أعد   يب منمن الرته قال السعدي : ملا فيه 

 .ر والتأمل ابلتفك (  ُمواْ لَ يَ عْ َولِ ) 
 .  قنياليك حق ار ذلته، ما ص لى ألوهيته ووحدانيالرباهني عحيث صرف فيه من األدلة و  ، شريك له ال  ( ٌد َلٌه َواحِ ا ُهَو إِ ّنََّ أَ  
َر ُأْولُ ذَّ َولِيَ   ) ظ عات  موعظة ملن  م الصحيحة ، فإنه فهااملواعظ ، أولو العقول واأله من  ظ بذا القرآن وما فيوليتعيعين    (   وْا اْلَْلَبابِ كَّ

 ه. كتابار  راده وأسر  أعلم مبوهللا
الس- :  قال  ال  ( أُوُلو األْلَباِب  ذَّكََّر  َولِيَ قوله تعاىل )  عدي  لك ونه، وما يضرهم فيرتكونه، وبذلهم فيفعفعينما  لة  الكامعقول  أي: 

 األلباب والبصائر. أوِل صاروا 
وآراؤه  إذ معارفهم  ازدادت  و ابلقرآن  ملم،  أفكارهم  غضًّ تنورت  أخذوه  الطرَيًّ   ا ا  فإنه  إال      أعليدعو  و ى  إىل  األعمال  األخالق 
 وأبينها. إال أبقوى األدلة   دل على ذلكأفضلها، وال يستو 

 ِف كل خصلة محيدة.دوام قي على اللعبد الذكي مل يزل ِف صعود ور ارب با تدا إذ عدةالقا وهذه
 فوائد :ال

 اس .الن آن بالغ لكلأن هذا القر  -1
 هللا .  بْلم من عذاذير وحت نذار للناسأن القرآن إ -2
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 ك له . واحد ال شرين هللا  أ -3
 وجوب توحيد هللا .  -4
 .  مع هللا آْلة أخرى  حترمي جعل -5
 ة هللا تعاىل . حدانيطعة على و حلجج الواضحات والرباهني الساابينات و الت َياآل آن منالقر  أن ِف -6
 . يب ابلتذكر ابلقرآن الرتغ -7
 

 ن بن محمد اللهمييد سلمي   أ خومك / 
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