بسم هللا الرمحن الرحيم
تفسري سورة إبراهيم .
مقدمة :
وهي سورة مكية .
قصة إِسكانه ولده إِمساعيل بواد غري ذي زرع  ،وشكره هلل تعاىل على ما أَنعم عليه من الول ّديْن :
وتسمى سورة إِبراهيم ؛ ُّ
لتضمنها ّ
ّ
إِمساعيل وإِسحق.
مسيت السورة الكرمية (سورة إبراهيم ) ختليدا ملآثر أب األنبياء  ،وإمام احلنفاء " إبراهيم " عليه السالم  ،الذي حطم األصنام ،
ومحل راية التوحيد  ،وجاء ابحلنيفية السمحة ودين اإلسالم  ،الذي بعث هللا به خامت املرسلني  ،وقد قص علينا القرآن الكرمي
دعواته املباركات بعد انتهائه من بناء البيت العتيق  ،وكلها دعوات إىل اإلميان والتوحيد
قال البقاعي  :مق صود السورة التوحيد  ،وبيان أن هذا الكتاب غاية البالغ إىل هللا  ،ألنه كافل ببيان الصراط الدال عليه املؤدى

إليه .

ك لِت ْخرِج الن ِ
يد (َِّ )1
ِ ِ
اط الْع ِزي ِز ا ْْل ِم ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
اَّلل الَّ ِذي لَهُ َما ِِف
( الر ك ٌ
َّاس م َن الظُّلُمات إِ ََل النُّوِر ِبِِ ْذن َرّب ْم إَِل صر َ
َ
تاب أَنْ َزلْناهُ إل َْي َ ُ َ َ
ِ ِ
َّ ِ
ض وويل لِلْكافِ ِرين ِمن َع ٍ ِ ٍ
َّ ِ
ين يَ ْستَ ِحبُّو َن ا ْْلَياةَ ُّ
صدُّو َن َع ْن
الدنْيا َعلَى ْاْلخ َرة َويَ ُ
َ ْ
ذاب َشديد ( )2الذ َ
السماوات َوما ِِف ْاْل َْر ِ َ َ ْ ٌ
يل َِّ
الل ب ِع ٍ
َسبِ ِ
يد (. ) )3
اَّلل َويَ ْب غُ َ
ك ِِف َ
ونا ِع َوجاً أُولئِ َ
ض ٍ َ
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---------احلر ِ
السوِر .
وف الْ ُم َقطَّ َع ِة ِِف أ ََوائِ ِل ُّ
( الر ) ق ْد تَ َقد َ
َّم الْ َك َال ُم َعلَى ُُْ
ِ
ف كِتَ ٍ
الس َم ِاء،
اب أَنْ َزلَهُ َّ
اَّللُ ِم َن َّ
ك ََي ُُمَ َّم ُدَ ،وُه َو الْ ُقْرآ ُن الْ َع ِظ ُيم الَّ ِذي ُه َو أَ ْشَر ُ
تاب أَنْ َزلْناهُ إِل َْي َ
ك ) أ ْي  :هذا كتاب أنزلنا إِلَْي َ
(ك ٌ
ِ
ض إِ َىل َِ
ف رس ٍ
اَّللُ ِِف ْاأل َْر ِ
َجي ِع أ َْهلِ َها َع ِرِبِ ْم َو َع َج ِم ِه ْم .
ول بَ َعثَهُ َّ
َعلَى أَ ْشَر َ ُ
ومدار علو هللا ينقسم إىل قسمني :علو ذات .
وعلو صفات  ( .يندرج حتته علو القهر ) .
ِ ِ ِ
ِ
( لِتُ ْخرِج الن ِ ُّ ِ
َّال ِل َوالْغَ ِّي إِ َىل
َي  :إََِّّنَا بَ َعثْ نَ َ
َّاس ِِمَّا ُه ْم فِ ِيه ِم َن الض َ
َّاس م َن الظلُمات إِ ََل النُّوِر ) أ ْ
َ َ
اك ََي ُُمَ َّم ُد بَ َذا الْكتَاب لتُ ْخر َ
ِج الن َ
ا ْْلَُدى والرشد .
وِف هذا تنويه بشأن القرآن الكرمي ،وبيان للغرض السامي الذي أنزله هللا تعاىل من أجله.
والظلماتَ :جع ظلمة ،واملراد با :الكفر والضالل ،واملراد ابلنور :اإلميان واْلداية .
واملعىن :هذا كتاب جليل الشأن ،عظيم القدر ،أنزلناه إليك َي ُممد ،لكي خترج الناس من ظلمات الكفر واجلهالة والضالل ،إىل
نور اإلميان والعلم واْلداية ،وهذا اإلخراج إَّنا هو إبذن ربم ومشيئته وإرادته وأمره .
ِ
ِ َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
وَنُْم ِم َن النُّوِر إِ َىل
َك َما قَ َ
وت ُُيْ ِر ُج َ
اىل ( َّ
ال تَ َع َ
ين َك َف ُروا أ َْول ُ
ياؤُه ُم الطَّاغُ ُ
ين َآمنُوا ُُيْ ِر ُج ُه ْم م َن الظُّلُمات إ َىل النُّور َوالذ َ
اَّللُ َوِِلُّ الذ َ
الظُّلُ ِ
مات ) .
َّ ِ
نات لِيخ ِرج ُكم ِمن الظُّلُ ِ
ِِ ٍ ِ ٍ
مات إِ َىل النُّوِر ) .
َوقَ َ
ال تَ َع َ
اىل ( ُه َو الذي يُنَ ِّزُل َعلى َعْبده آَيت بَيّ ُ ْ َ ْ َ
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وقد بني تعاىل أنه ال ُيرج أحداً من الظلمات إىل النور إال إبذنه جل وعال .
ِف قال تعاىل ( ومآ أَرسْلنا ِمن َّرس ٍ ِ ِ
اع إبِِ ْذ ِن هللا ) .
ََ ْ َ َ
ول أالَّ ليُطَ َ
ُ
وقوله تعاىل ( َوَما َكا َن لِنَ ْف ٍ
س أَن تُ ْؤِم َن إِالَّ إبِِ ْذ ِن هللا ) .

 قال الرازي  :اآلية دالة على أن طرق الكفر والبدعة كثرية وأن طريق اخلري ليس إال الواحد  ،ألنه تعاىل قال ( لِتُ ْخ ِر َج الناسِم َن الظلمات إِ َىل النور ) فعرب عن اجلهل والكفر ابلظلمات وهي صيغة َجع وعرب عن اإلميان واْلداية ابلنور وهو لفظ مفرد ،
وذلك يدل على أن طرق اجلهل كثرية  ،وأما طريق العلم واإلميان فليس إال الواحد.
 قال ابن عطية  :وعم ( الناس ) إذ هو مبعوث إىل َجيع اخللق .فكل رسول يرسل إىل قومه ،ومل يرسل أحد لعموم الناس إال نبينا . 
اك إَِّال َكافَّةً لِلن ِ
َّاس).
(وَما أ َْر َسْلنَ َ
قال تعاىل َ
اَّللِ إِلَي ُكم َِ
َجيعاً).
َّاس إِِّّن َر ُس ُ
ول َّ ْ ْ
وقال تعاىل (قُ ْل ََي أَيُّ َها الن ُ
ِ ِ ِِ
وقال تعاىل ِ
َيَ :وأُنْ ِذ َر َم ْن بَلَغَهُ.
(وأُوح َي إِ َِلَّ َه َذا الْ ُقْرآ ُن ألُنْذ َرُك ْم به َوَم ْن بَلَ َغ) أ ْ
َ
ِ
ِ
اك للن ِ
يدا).
(وأ َْر َسْلنَ َ
َّاس َر ُس ًوال َوَك َفى ِاب ََّّلل َش ِه ً
َوقَال تعاىل َ
ِِ ِ
ِ
ِ ِ
ني نَ ِذ ًيرا).
َوقَ َ
ال تعاىل (تَبَ َارَك الَّذي نََّزَل الْ ُفْرقَا َن َعلَى َعْبده ليَ ُكو َن لْل َعالَم َ
ِ ِ
صرت ِاب ُّلر ْع ِ ِ
ال ( أ ُْع ِطيت خَْسا َمل ي عطَه َّن أ ِ
ِ
ِ
َِّب
يت َّ
َوقَ َ
اعةََ ،وَكا َن النِ ُّ
الش َف َ
َح ٌد م َن ْاألَنْبِيَاء قَْبلي :نُ ْ ُ
ب َمس َريةَ َش ْه ٍرَ ، ... ،وأ ُْعط ُ
ُ ً ْ ُْ ُ َ
ث إِ َىل قَوِم ِه خ َّ ِ
ت إِ َىل الن ِ
َّاس َع َّامة) متفق عليه.
يُْب َع ُ
اصةً َوبُعثْ ُ
ْ َ
وقال ( وأرسلت إىل اخللق كافة) رواه مسلم.
وِف رواية (وبعثت إىل كل أمحر وأسود).
قيل :املراد ابألمحر العجم ،واألسود العرب ،وقيل :األمحر اإلنس ،واألسود اجلن
ِ ِِ ِ ِ
صَرِاّن ُُثَّ َال يُ ْؤِم ُن ِِب إَِّال َد َخ َل النَّار) رواه مسلم.
َوقَ َ
ال (َ ال يَ ْس َم ُع ِِب َر ُج ٌل م ْن َهذه ْاأل َُّمة يَ ُهودي َوَال نَ ْ
الظلمات والنور ) استعارة للكفر واإلميان  ،ألن الكفر جيعل صاحبه ِف حرية فهو كالظلمة ِف ذلك ،
 قال ابن عاشور ( :ُ

واإلميان يرشد إىل احلق فهو كالنور ِف إيضاح السبيل.
وقد يستخلص السامع من ذلك متثيل حال املنغمس ِف الكفر ابملتحري ِف ظلمة  ،وحال انتقاله إىل اإلميان حبال اخلارج من ظلمة
إىل ٍ
مكان ّنري.
( ِبِِ ْذ ِن رّبِِم ) أي  :هو ا ْْل ِادي لِمن قَدَّر لَه ا ْْلِ َدايةَ علَى ي َدي رسولِِه الْمب ع ِ
وث َع ْن أ َْم ِرهِ يُ ْه ِدي ِه ْم .
َ ْ ْ َُ َ
َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َْ ُ
وِف قوله -سبحانه :-إبِِ ْذ ِن َرّبِِ ْم احرتاس لبيان أن نقل الناس من حال إىل حال إَّنا هو إبرادة -هللا -تعاىل -ومشيئته ،وأن
الرسول ما هو إال مبلغ فقط ،أما اْلداية فمن هللا وحده .
فاْلداية بيد هللا تبارك وتعاىل .
والنِب  مل يستطع أن يهدي عمه أبو طالب .
والنِب  كان يقول ويعلم الصحابة ( اللهم اهدّن وسددّن ) .
وِف احلديث ( اللهم إان نسألك اْلدى والتقى . ) ....
وِف احلديث ( كلكم ضال إال هديته فاستهدوّن أهدكم ) .
اط الْع ِزي ِز ) أَي  :العزيز الذين َال ميانَع وَال ي غَالَب ،بل هو الْ َق ِ
ِ ِ
اه ُر لِ ُك ِّل َما ِس َواهُ .
( إَِل صر َ
َُ ُ َ ُ ُ َ ْ ُ َ
2

والعزيز :اسم من أمساء هللا ،وهو متضمن لصفة العزة الكاملة هلل ،وهي ثالثة أنواع:
عزة الق ْدر :مبعىن أن هللا ذو ق ْدر شريف عظيم ،كما قال النِب ( السيد هللا).
وعزة القهر :مبعىن أن هللا القاهر لكل شيء ،ال يغلب ،كما قال تعاىل (وهو الْ َق ِ
اه ُر فَ ْو َق ِعبَ ِادهِ).
ُ
ََُ
وعزة االمتناع :مبعىن أنه ميتنع أن يناله أحد بسوء أو نقص.

-قال السعدي( :العزيز) الذي له العزة كلها :عزة القوة ،وعزة الغلبة ،وعزة االمتناع ،فامتنع أن يناله أحد من املخلوقات ،وقهر

َجيع املوجودات ،ودانت له اخلليقة وخضعت لعظمته.
 األاثر املرتتبة على معرفة هذا االسم:أوالً :إن امسه سبحانه (العزيز) يستلزم توحيده وعبادته وحده ال ريك له ،إذ الشركة تناِف كمال العزة.
اثنياً :ومن كمال العزة تربئته سبحانه من كل سوء وتنزيهه من كل شر ونقص ،قال ابن القيم :ومن متام عزته :براءته عن كل سوء
وشر وعيب ،فإن ذلك يناِف العزة التامة.
اثلثاً :من كمال عزته سبحانه نفاذ حكمه وأمره ِف عباده وتصريف قلوبم على ما يشاء ،وهذا ما ال يقدر عليه إال هللا ،وهذا
جيعل العبد خائفاً من ربه سبحانه ،الئذاً جبنابه معتصماً به متربائً من احلول والقوة ذليالً حقرياً بني يدي ربه سبحانه.
رابعاً :أن اإلميان بذا االسم الكرمي يثمر العزة ِف قلب املؤمن ،ومهما ابتغى العبد العزة عند غري هللا وِف غري دينه فلن جيها ولن
يد الْعَِّزةَ فَلِلَّ ِه الْعَِّزةُ َِ
َجيعاً) .والشهور بذه العزة تثمر التعاِل على الباطل
جيد إال الذل والضعف واْلوان كما قال تعاىل ( َم ْن َكا َن يُِر ُ
وأهله وعدم االستكانة ْلم مهما تسلطوا على العبد.
خامساً :أن اإلميان بذا االسم يثمر عدم الركون إىل شيء من هذه الدنيا الفانية وجعلها مصر العزة والقوة ،فكم رأينا ومسعنا من
كثري من الناس اغرت بعضهم مباله أو جاهه أو ولده أو سلطانه ومنصبه فكانت كلها سبباً ِف إذالله وشقائه.
َّ ِ
ين َآمنُوا
سادساً :من أسباب العزة العفو والتواضع والذلة للمؤمنني ،قال تعاىل ِف وصف عباده الذين حيبهم وحيبونه َ
(َي أَيُّ َها الذ َ
ِ
اَّللُ بَِق ْوٍم ُِحيبُّ ُهم وُِحيبُّونَهُ أَ ِذلٍَّة َعلَى الْم ْؤِمنِ َ ِ ٍ
ين) .
ف ََيِِْت َّ
َم ْن يَْرتَ َّد ِمْن ُك ْم َع ْن ِدينِ ِه فَ َس ْو َ
ني أَعَّزة َعلَى الْ َكاف ِر َ
ُ
َْ
وقال  ... ( وما زاد هللا عبداً بعفو إال عزاً) رواه مسلم.
( ا ْْل ِم ِ
يد ) أ ِي  :الْمحمود ِِف َِ
الص ِاد ُق ِِف َخ َِربهِ .
َجي ِع أَفْ َعالِِه َوأَقْ َوالِِه َو َشْر ِع ِه َوأ َْم ِرهِ َوََنْيِ ِه َّ
َ ُْ ُ
َ
 قال ابن عاشور  :واحلميد  :مبعىن احملمود  ،ألن ِف إنزال هذا الكتاب نعمة عظيمة ترشد إىل محده عليه .فاحلميد  :اسم من أمساء هللا .
قال ابن جرير :أي ُممود عند خلقه مبا أوالهم من نعمه ،وبسط ْلم من فضله.
 وقال اخلطاِب :احلميد :هو احملمود الذي استحق احلمد أبفعاله. وقال ابن كثري :أي :احملمود ِف َجيع أفعاله وأقواله وقدره ال إله إال هو وال رب سواه. وقال السعدي :وأما احلميد فهو من أمساء هللا تعاىل اجلليلة الدال على أنه [هو] املستحق لكل محد وُمبة وثناء وإكرام ،وذلكملا اتصف به من صفات احلمد ،اليت هي صفة اجلمال واجلالل ،وملا أنعم به على خلقه من النِّعم اجلزال ،فهو احملمود على كل
حال.
 وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا :الصحيح أَنا مبعىن احملمود واحلامد ،فاهلل سبحانه حام ٌد من يستحق احلمد ،وما أكثر الثناءعلى من يستحقون الثناء ِف كتاب هللا ،وهو كذلك ُممود على كمال صفاته ،ومتام إنعامه.
ُوىل َو ْاآل ِخَرةِ).
اَّللُ ال إِلَهَ إَِّال ُه َو لَهُ ْ
(وُه َو َّ
احلَ ْم ُد ِِف ْاأل َ
هو احملمود على ذلك كله ،كما قال تعاىل َ
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وقال تعاىل ( ْ ِ ِ َّ ِ
السماو ِ
ات َوَما ِِف ْاأل َْر ِ
اخلَبِريُ).
احلَ ِك ُيم ْ
احلَ ْم ُد ِِف ْاآل ِخَرةِ َوُه َو ْ
ض َولَهُ ْ
احلَ ْم ُد ََّّلل الذي لَهُ َما ِِف َّ َ َ
 وهللا حيمد على كل شيء ،ومن ذلك :أنه سبحانه وتعاىل حيمد على نصر الرسل وإهالك الكافرين ،فإن بذلك تتبني آَيته،وإكرامه ألوليائه  ،وإهانته ألعدائه  ،وصدق ما جاءت به املرسلون.
قال تعاىل (فَ ُق ِطع دابِر الْ َقوِم الَّ ِذين ظَلَموا و ْ ِ ِ
ِ
ني).
ب الْ َعالَم َ
احلَ ْم ُد َّّلل َر ِّ
ََُ ْ
َ ُ َ
( َِّ
س ِ
ماوات َوما ِِف ْاْل َْر ِ
ض ) أي  :ملكاً وعبيداً واخرتاعا وخلقاً.
اَّلل الَّ ِذي لَهُ َما ِِف ال َّ

قال الشوكاين :أي له التصرف ِف السموات واألرض ابإلجياد ،واالخرتاع ،ونفوذ األمر ِف َجيع خملوقاته ،فهو أعلم مبصاحل عباده،

وما فيه النفع ْلم من أحكامه اليت تعبدهم با ،وشرعها ْلم .وقد ُيتلف ذلك ابختالف األحوال ،واألزمنة ،واألشخاص ،وهذا
وِل ْلم غريه ،وال نصري سواه ،فعليهم أن يتلقوه ابلقبول ،واالمتثال ،والتعظيم ،واإلجالل.
صنع من ال ّ
 وقال ابن كثري :إخبار أبن اجلميع عبيده وِف ملكه ،وحتت قهره وسلطانه.وقد جاءت آَيت كثرية ِف القرآن الكرمي تدل على هذا العموم:
ض وإِ َىل َِّ
قال تعاىل (وََِّّللِ ما ِِف َّ ِ
ور).
َ َ
اَّلل تُ ْر َج ُع ْاأل ُُم ُ
الس َم َاوات َوَما ِِف ْاأل َْر ِ َ
ٍ
ِ
ِ
الس َم َاوات َوَما ِِف ْاأل َْر ِ
اَّللُ بِ ُك ِّل َش ْيء ُُميطاً).
ض َوَكا َن َّ
(وََِّّللِ َما ِِف َّ
وقال تعاىل َ
السماو ِ
ات َوَما ِِف ْاأل َْر ِ
ض َوُه َو الْ َعلِ ُّي الْ َع ِظ ُيم).
وقال تعاىل (لَهُ َما ِِف َّ َ َ
 وهذه اجلملة تؤيد تفرده سبحانه ابأللوهية ،وذلك من جانبني:األول :حيث إن اجلميع عبيد له جل جالله ،وليس للعبد أن يعبد غري مالكه ،أو يُش ِرك غريه معه ِف العبادة ،وقد َناه عن ذلك.
شرك ِملوك ِف العبادة مع املالك،
الثاّن :وحيث إن اجلميع عبيد له ،فكيف يُعبد ِملوك  -كائناً من كان  -ويُرتك املالك ،أو يُ َ
وقد َنى عن ذلك.
 والفائدة من إمياننا أبن هلل ملك السموات واألرض يفيد فائدتني عظيمتني:الفائدة اْلوَل :الرضا بقضاء هللا ،وأن هللا لو قضى عليك مرضاً فال تعرتض ،ولو قضى عليك فقراً فال تعرتض ،ألنك ملكه
يتصرف فيك كما يشاء ..
يدل لذلك ما أمران هللا به أن نقول عند املصيبة (الَّ ِذين إِذَا أَصاب ْت هم م ِ
صيبَةٌ قَالُوا إِ َّان ََِّّللِ َوإِ َّان إِلَْي ِه َر ِاجعُو َن).
َ َ ُْ ُ
َ
ويدل لذلك أيضاً ما بينّه النِب  البنته اليت أشرف ابنها على املوت ،حينما أرسلت إليه ليأِت ،فأرسل يقرأ السالم ويقول :إن
هلل ما أخذ وله ما أعطى ،وكل شيء عنده أبجل مسمى ،فلتصرب ولتحتسب).
الفائدة الثانية :الرضا بشرعه وقبوله والقيام به ،ألنك ملكه.

الفائدة الثالثة :أن كل ما ِف الكون ملك هلل األحد سبحانه وتعاىل من غري شريك ،فما لدينا من مال ومتاع وجاه ليس ملكاً لنا
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ني
بل هو ملك هلل ،وإَّنا حنن مستخلفون فيه لالبتالء واالختبار ،كما قال تعاىل (آمنُوا ِاب ََّّلل َوَر ُسوله َوأَنْف ُقوا ِمَّا َج َعلَ ُك ْم ُم ْستَ ْخلَف َ
ِ ِ َّ ِ
ِ
َجٌر َكبِريٌ).
ين َآمنُوا مْن ُك ْم َوأَنْ َف ُقوا َْلُْم أ ْ
فيه فَالذ َ
وقال ( إن الدنيا حلوة خضرة ،وإن هللا مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون  ) ..رواه مسلم.
ِ ِ
ين ) الذين تركوا عبادة من يستحق العبادة الذي له ما ِف السموات وما ِف األرض  ،وعبدوا من ال ميلك شيئاً
( َوَويْ ٌل للْكاف ِر َ

البتة بل هو ِملوك هلل ألنه من َجلة خلق هللا  ،ومن َجلة ما ِف السموات وما ِف األرض .
 و ( ويل ) كلمة هتديد ووعيد .( ِمن َع ٍ ِ ٍ
وك .
وك ََي ُُمَ َّم ُد َوَك َّذبُ َ
َي َ :ويْ ٌل َْلُْم يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة إِ ْذ َخالَ ُف َ
ْ
ذاب َشديد ) أ ْ
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ِ
ِ ِ
ِ
َّ ِ
ين يَ ْستَ ِحبُّو َن ا ْْلَياةَ ا ُّ
وَنَا َويُ ْؤثُِر َ
َي  :يُ َق ِّد ُم َ
وَنَا َعلَْي َها َويَ ْع َملُو َن للدُّنْيَاَ ،ونَ ُسوا ْاآلخَرةَ َوتََرُك َ
( الذ َ
لدنْيا َعلَى ْاْلخ َرة ) أ ْ
وها َوَراءَ
ظُ ُهوِرِهم .
 قال الرازي  :قوله تعاىل (الذين يَ ْستَ ِحبُّو َن احلياة الدنيا ) يدل على كوَنم ِف َناية احملبة للحياة الدنيوية  ،وال يكون اإلنسانكذلك إال إذا كان غافالً عن احلياة األخروية  ،وعن معايب هذه احلياة العاجلة  ،ومن كان كذلك كان ِف َناية الصفات
املذمومة  ،وذلك ألن هذه احلياة موصوفة أبنواع كثرية من العيوب.
فأحدها  :أن بسبب هذه احلياة انفتحت أبواب اآلالم واألسقام والغموم واْلموم واملخاوف واألحزان.

واثنيها  :أن هذه اللذات ِف احلقيقة ال حاصل ْلا إال دفع اآلالم  ،خبالف اللذات الروحانية فإَنا ِف أنفسها لذات وسعادات.
واثلثها  :أن سعادات هذه احلياة منغصة بسبب االنقطاع واالنقراض واالنقضاء.
ورابعها  :أَنا حقرية قليلة  ،وابجلملة فال حيب هذه احلياة إال من كان غافالً عن معايبها وكان غافالً عن فضائل احلياة الروحانية
األخروية  ،ولذلك قال تعاىل ( واألخرة َخ ْريٌ وأبقى ) فهذه الكلمة جامعة لكل ما ذكرانه.
مث قال رمحه هللا  :وقوله ( يَ ْستَ ِحبُّو َن احلياة الدنيا َعلَى األخرة ) ألن فيه إضماراً  ،والتقدير  :يستحبون احلياة الدنيا ويؤثروَنا على
اآلخرة  ،فجمع تعاىل بني هذين الوصفني ليتبني بذلك أن االستحباب للدنيا وحده ال يكون مذموماً إال بعد أن يضاف إليه
إيثارها على اآلخرة  ،فأما من أحبها ليصل با إىل منافع النفس وإىل خريات اآلخرة فإن ذلك ال يكون مذموماً حىت إذا آثرها
على آخرته أبن اختار منها ما يضره ِف آخرته فهذه احملبة هي احملبة املذمومة.
 وقال القرطيب  :وقيل ( يَ ْستَ ِحبُّو َن ) أي  :يلتمسون الدنيا من غري وجهها ؛ ألن نعمة هللا ال تلتمس إال بطاعته دون معصيته.فائدة :
قال ابن القيم  :حتقيق الزهد ابلدنيا بثالثة أشياء :

أحدها  :علم العبد أَنا ظل زائل  ،وخيال زائر  ،وأَنا كما قال تعاىل ( اعلموا أَّنا احلياة الدنيا لعب وْلو وزينة وتفاخر بينكم
وتكاثر ِف األموال واألوالد . ) ..
الثاّن  :علمه أن وراءها داراً أعظم منها قدراً  ،وأجل خطراً  ،وهي دار البقاء .
الثالث  :معرفته أن زهده فيها ال مينعه شيئاً كتب له منها  ،وأن حرص ه عليها ال جيلب له ما مل يقض له منها .
يل َِّ
صدُّو َن َع ْن َسبِ ِ
اَّلل ) أي  :صرف الناس عن دين هللا الذي جاءت به الرسل .
( َويَ ُ
املار من سلوك
 قال ابن عاشور  :والص ّد عن سبيل هللا  :منع الداخلني ِف اإلسالم من الدخول فيه  ،شبه ذلك مبن مينع ّالطريق.
يق هللا ألنه موصل إىل مرضاته فكأنه موصل إليه  ،أو يص ّدون أنفسهم عن سبيل هللا ألَنم عطلوا مواهبهم .
وجعل الطريق طر َ

 -قال القرطيب  :وكل من آثر الدنيا وزهرهتا  ،واستحب البقاء ِف نعيمها على النعيم ِف اآلخرة  ،وص ّد عن سبيل هللا أي صرف

الناس عنه وهو دين هللا  ،الذي جاءت به الرسل ِ ،ف قول ابن عباس وغريه فهو داخل ِف هذه اآلية ؛ وقد قال  " : إ ّن
أخوف ما أخاف على أميت األئمة املضلّون " وهو حديث صحيح  ،وما أكثر ما هم ِف هذه األزمان  ،وهللا املستعان.
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ونا ِعوجاً ) أَي  :وُِحيبُّو َن أَ ْن تَ ُكو َن سبِيل َِّ ِ
ضُّرَها َم ْن َخالََف َهاَ ،وَال َم ْن
يمةٌ ِِف نَ ْفس َها َال يَ ُ
( َويَ ْب غُ َ َ
اَّلل ع َو ًجا َمائلَةً َعائلَةًَ ،وه َي ُم ْستَق َ
ْ َ
َ ُ
خ َذ َْلا فَهم ِِف ابتِغَائِ ِهم ذَلِك ِِف جه ٍل وض َال ٍل بعِ ٍ
احلَِّقَ ،ال يُْر َجى َْلُْم واحلالة هذه صالح.
يد ِم َن ْ
َ َ ُْ ْ ْ َ َْ َ َ َ
 قال القرطيب  :أي يطلبون ْلا َزيْغاً وميالً ملوافقة أهوائهم  ،وقضاء حاجاهتم وأغراضهم.وَنَا ِع َو ًجا ) واعلم أن اإلضالل على مرتبتني :
 قال الرازي  :قوله تعاىل ( َويَْب غُ َ5

املرتبة اْلوَل  :أنه يسعى ِف صد الغري ومنعه من الوصول إىل املنهج القومي والصراط املستقيم.
واملرتبة الثانية  :أن يسعى ِف إلقاء الشكوك والشبهات ِف املذهب احلق وحياول تقبيح صفته بكل ما يقدر عليه من احليل ،
وَنَا ِع َو ًجا ) .
وهذا هو النهاية ِف الضالل واإلضالل  ،وإليه اإلشارة بقوله ( َويَْب غُ َ
الل ب ِع ٍ
يد ) أي  :أولئك املتصفون بتلك الصفات الذميمة ِف ٍ
ضالل عن احلق مبني ،ال يُرجى ْلم صالح وال
ك ِِف َ
( أُولئِ َ
ض ٍ َ
جناح .
الفوائد :

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

إثبات إعجاز القرآن .
تعظيم القرآن الكرمي .
أن القرآن منزل .
إثبات صفة العلو هلل تعاىل .
إثبات رسالة النِب . 
فيه بيان احلكمة من بعثته  وإنزال القرآن .
عموم رسالته . 
أن طريق احلق واحد  ،وطرق الباطل متشبعة .
أن اْلداية بيد هللا تعاىل .

سؤال هللا اْلداية .
ول إََِّّل بِلِ ِ ِ ِ ِ
ّي ََلُم فَ ي ِ
( وَما أ َْر َسلْنَا ِم ْن َر ُس ٍ
شاءُ َو ُه َو ال َْع ِز ُيز ا ْْلَ ِكي ُم (. ) )4
شاءُ َويَ ْه ِدي َم ْن يَ َ
ض ُّل ا ََّّللُ َم ْن يَ َ
سان قَ ْومه ليُ بَِّ َ ْ ُ
َ
َ
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---------ول إََِّّل بِلِس ِ ِ ِ ِ
( وَما أ َْر َسلْنَا ِم ْن َر ُس ٍ
اىل ِخبَْل ِق ِه أَنَّهُ يُْرِس ُل إِلَْي ِه ْم ُر ُس ًال ِمْن ُه ْم بِلُغَاهتِِ ْم ،لِيَ ْف َه ُموا
ّي ََلُ ْم ) َه َذا ِم ْن لُطْ ِف ِه تَ َع َ
ان قَ ْومه ليُ بَِّ َ
َ
َ
يدو َنَ ،وَما أرسلوا به إليهم .
َعْن ُه ْم َما يُِر ُ
فاملراد ابللسان هنا اللغة :
ول إَِّال بِلِ ِ ِ ِ
كما ِف هذه اآلية ( وما أَرسْلنا ِمن رس ٍ
الف أَلْ ِسنَتِ ُك ْم َوأَلْوانِ ُكم ) .
اختِ ُ
سان قَ ْومه ) وقوله ( َو ْ
َ َْ ْ َُ
ويطلق ويراد به الثناء احلسن .
كقوله تعاىل ( َو َج َعْلنا َْلُْم لِسا َن ِص ْد ٍق َعلِيًّا ) .
ويطلق ويراد به اجلارح ة .
ِ
ك لِتَ ْع َج َل بِِه ) .
كقوله تعاىل ( ال ُحتَِّرْك بِِه لسانَ َ
ول ) أي قبلك َي ُممد ( إِالَّ بِلِس ِ
قال القرطيب  :قوله تعاىل ( ومآ أَرسْلنَا ِمن َّرس ٍان قَ ْوِم ِه ) أي بلغتهم  ،ليبيّنوا ْلم أمر دينهم ؛
ُ
ََ ْ َ
َ
ووحد اللسان وإن أضافه إىل القوم ألن املراد اللغة ؛ فهي اسم جنس يقع على القليل والكثري .
 -قال الشوكاين  :ألنه إذا كان كذلك فهم عنه املرسل إليهم ما يقوله ْلم وسهل عليهم ذلك خبالف ما لو كان بلسان غريهم

فإَنم ال يدرون ما يقول  ،وال يفهمون ما ُياطبهم به  ،حىت يتعلموا ذلك اللسان دهراً طويالً  ،ومع ذلك فال ب ّد أن يصعب
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ِ
ني َْلُُم ) أي  :ليوضح ْلم ما أمرهم هللا به من الشريعة اليت شرعها ْلم ووحد اللسان ألن املراد
عليهم فهم ذلك بعض صعوبة ( ليُبَ َّ
با اللغة .
اَّللِ َ ( مل ي ب ع ِ
اَّللُ َعَّز َو َج َّل نَبِيًّا إَِّال بِلُغَ ِة قَ ْوِم ِه ) .
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
َع ْن أَِِب ذَ ٍّر :قَ َ
ث َّ
ول َّ
ْ َْ َ
ِ
ِ
ٍ
ِب إبِِبْ َال ِغ ِر َسالَتِ ِه إِ َىل أ َُّمتِ ِه ُدو َن
اختَ َّ
 قال ابن كثري  :هذه سنته ِِف َخْلق ِه أَنَّهُ َما بَ َع َث نَبِيًّا ِِف أ َُّمة إَِّال أَ ْن يَ ُكو َن بِلُغَت ِه ْم ،فَ ْ
ص ُك َّل نَِ ٍّ
َّاسَ ،كما ثَبت ِِف َّ ِ
ِ
اَّللِ  بِعم ِوم ِ ِ
يح ْ ِ
ال :قَا َل
ني َع ْن َجابِ ٍر قَ َ
ص ُُمَ َّم َد بْ َن َعْب ِد ا ََّّللِ َر ُس َ
ول َّ
َغ ِْريِه ْمَ ،وا ْختَ َّ
الر َسالَة إِ َىل َسائ ِر الن ِ َ َ َ
الصح َ
ُُ ّ
ِ ِ
ِ
صرت ِاب ُّلر ْع ِ ِ
اَّللِ  ( : أ ُْع ِطيت خَْسا َمل ي عطَه َّن أ ِ
ِ
ض َم ْس ِج ًدا
َر ُس ُ
ول َّ
ب َمس َريةَ َش ْه ٍرَ ،و ُجعلَ ْ
َح ٌد م َن ْاألَنْبِيَاء قَْبلي :نُ ْ ُ
ت ِِل ْاأل َْر ُ
ُ ً ْ ُْ ُ َ
وطَهورا ،وأ ُِحلَّت ِِل الْغَنائِم وَمل ُحت َّل ِأل ٍ ِ
ِ
ِِ
ِ
ت إِ َىل الن ِ
َّاس َع َّامةً ) ،
يت ا َّ
َِّب يُْب َع ُ
اعةََ ،وَكا َن النِ ُّ
لش َف َ
ث إِ َىل قَ ْومه خاصة َوبُعثْ ُ
َحد قَْبليَ ،وأ ُْعط ُ
َ ُ ً َ ْ َ َ ُ َْ َ َ
اَّللِ إِلَي ُكم َِ
َجيعاً ) .
َّاس إِِّّن َر ُس ُ
َوقَ َ
ال تَ َع َ
ول َّ ْ ْ
اىل ( قُ ْل ََي أَيُّ َها الن ُ
قال البقاعي  ... :أي ليكون أبلغ ِف احلجة وأقطع للعذر  ،فرمبا كانوا يقولون عند اختالف األلسنة  :ال نفهم عنهم  ،إذ قالواذلك مع اتفاق اللغات  ،فقد قال قوم شعيب عليه السالم ( وما نفقة كثرياً ِما تقول ) هذا وهو عليه السالم ُياطبهم بلساَنم
فكيف لو كان على خالف ذلك بل لو خالفت الرسل عليهم السالم األمم ِف التبتل وعدم اختاذ الزوجات واألوالد واستعمال
األغذية وغريها من مألوفات البشر لكان منفراً  ،فقد ابن وجه احلكمة ِف كوَنم من البشر ولو كانوا من املالئكة لوقع النفار
والشرود الفرتاق اجلنسية .
اىل ِِف َه ِذهِ ْاآليَِة الْ َك ِرميَِة أَنَّهُ َملْ يُْرِس ْل َر ُس ًوال إَِّال بِلُغَ ِة قَ ْوِم ِه ; ِألَنَّهُ َملْ يُْرِس ْل َر ُسوًال إَِّال إِ َىل قَ ْوِم ِه ُدو َن
ني َّ
اَّللُ تَ َع َ
 وقال الشنقيطي  :بََّ َِ
اخل َالئِ ِق دو َن ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ٍ
ُخَر أ َّ
اىل ( قُ ْل ََي
اص بَِق ْوِم ِه َوَال بِغَ ِْريِه ْم َ ،ك َق ْولِِه تَ َع َ
َن نَبِيَّنَا  أ ُْرس َل إِ َىل ََجي ِع َْ ُ ْ
َغ ِْريه ْم َ ،ولَكنَّهُ بََّ َ
ني ِِف َم َواض َع أ َ
اخت َ
اَّللِ إِلَي ُكم َِ
َج ًيعا ) .
س إِِّّن َر ُس ُ
ول َّ ْ ْ
أَيُّ َها النَّا ُ
ِِ ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ني نَ ِذ ًيرا ) .
َوقَ ْوله ( تَبَ َارَك الَّذي نََّزَل الْ ُف ْرقَا َن َعلَى َعْبده ليَ ُكو َن لْل َعالَم َ
ِ ِ ِِ ِ
ِ
ت َّ َِّ
ك ِمن ْاآلَي ِ
ِ ٍ
ِ
اك إَِّال َكافَّةً لِلن ِ
ب َعلَْي ِه
َوقَ ْولِِه ( َوَما أ َْر َسْلنَ َ
َّاس ) إِ َىل َغ ِْري َذل َ َ َ
الدالة َعلَى عُ ُموم ر َسالَته أل َْه ِل ُك ِّل ل َسان  ،فَ ُه َو َ جي ُ
إِب َالغُ أ َْه ِل ُك ِل لِس ٍ
ان
ْ
ّ َ
اجلن واإلنس ولغاهتم متباينة وألسن تهم خمتلفة.
 وقد قيل ِ :ف هذه اآلية إشكال؛ ألن النِب  أرس ل إىل الناس َجيعاً ،بل إىل ّأخص به وأقرب إليه كان إرساله بلساَنم
مر لكن ملا كان قومه العرب  ،وكانوا ّ
وأجيب أبنه وإن كان  مرسالً إىل الثقلني كما ّ
أوىل من إرساله بلسان غريهم  ،وهم يبينونه ملن كان على غري لساَنم  ،ويوضحونه حىت يصري فامهاً له كفهمهم إَيه  ،ولو نزل
القرآن جبميع لغات من أرسل إليهم  ،وبينه رسول هللا لكل قوم بلساَنم لكان ذلك مظنة لالختالف وفتحاً لباب التنازع؛ ألن كل
أمة قد ت ّدعي من املعاّن ِف لساَنا ما ال يعرفه غريها  ،ورمبا كان ذلك أيضاً مفضياً إىل التحريف والتصحيف بسبب الدعاوي
الباطلة اليت يقع فيها املتعصبون .
وقال اخلازن  ... :بعث رسول هللا  من العرب وبلساَنم والناس تبع للعرب فكان مبعواثً إىل َجيع اخللق  ،ألَنم تبع للعربُث إنه يبعث الرسل إىل الرسل إىل األطراف  ،فيرتَجون ْلم أبلسنتهم ويدعوَنم إىل هللا تعاىل بلغاهتم.

َجع معان  ،وإجياز عبارة  ،وسهولة
-وقال ابن عاشور  :واختار أن يكون الكتاب املنزل إليهم بلغة العرب  ،ألَنا أصلح اللغات َ

جري على األلسن  ،وسرعة حفظ  ،وَجال وقع ِف األمساع  ،وجعلت األمة العربية هي املتلقية للكتاب ابدئ ذي بدء  ،وعهد
إليها نشره بني األمم.
وِف التعليل بقوله  { :ليبني ْلم } إمياء إىل هذا املعىن  ،ألنه ملا كان املقصود من التشريع البيان كانت أقرب اللغات إىل التبيني
من بني لغات األمم املرسل إليهم هي اللغة اليت هي أجدر أبن َيِت الكتاب با  ،قال تعاىل ( نزل به الروح األمني على قلبك
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لتكون من املنذرين بلسان عرِب مبني ) فهذا كله من مطاوي هذه اآلية.
( فَ ي ِ
ض ُّل َّ
شاءُ ) بعدله .
اَّللُ َم ْن يَ َ
ُ
شاءُ ) بعدله وفضله .
( َويَ ْه ِدي َم ْن يَ َ
القاعدة  :أن كل فعل علقه هللا ابملشيئة فإنه مقرون ابحلكمة  ،أي :أَنا ليست مشيئة جمردة هكذا أتِت عفواً  ،وهذا عام ِف
أحكام هللا الشرعية والقدرية:
اَّللَ َكا َن َعلِيماً َح ِكيماً ).
اَّللِ إِ َّن َّ
يضةً ِم َن َّ
ِف الشرعية قال تعاىل ِف املواريث ( ف ِر َ
اَّللَ َكا َن َعلِيماً َح ِكيماً) فلما ّبني أن مشيئتهم مبشيئة هللا ّبني أن
اَّللُ إِ َّن َّ
(وَما تَ َشاءُو َن إَِّال أَ ْن يَ َشاءَ َّ
وِف األمور القدرية قال تعاىل َ
ذلك مبين على علم وحكمة.
وهذه احلكمة قد تكون معلومة للجميع  ،وقد تكون معلومة لبعض الناس  ،وقد تكون جمهولة لكل الناس  ،ال حييطون ابهلل
علماً.
َو ُه َو ال َْع ِز ُيز ) تقدم .

( اْلكيم ) الذي كل أفعاله حلكمة .
قال ابن كثري  :أَي ب ع َد الْب ي ِاحلَِّق َوُه َو الْ َع ِزي ُز
ان وإقامة احلجة عليهم ،يضل هللا َم ْن يَ َشاءُ َع ْن َو ْج ِه ا ْْلَُدىَ ،ويَ ْه ِدي َم ْن يَ َشاءُ إِ َىل ْ
ْ َ ْ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلَكيم ِِف أَفْ َعاله ،فَيُض ُّل َم ْن يَ ْستَح ُّق ِْ
ك.
اإل ْ
ض َال َل َويَ ْهدي َم ْن ُه َو أ َْه ٌل ل َذل َ
الذي َما َشاءَ َكا َنَ ،وَما َملْ يَ َشأْ َملْ يَ ُك ْنُ ْ ،
(احلَ ِك ُيم) اسم من أمساء هللا متضمن لصفة احلكمة الكاملة هلل تعاىل ،فأوامره وأحكامه وأفعاله كلها حلكمة.
و ْ
قال ابن جرير :هو الذي ال يدخل تدبريه خلل وال زلل.
وقال ابن كثري :احلكيم ِف أفعاله وأقواله فيضع األشياء ِف ُماْلا حبكمته وعدله.

قال ابن القيم :وقد دلت العقول الصحيحة والفطر السليمة على ما دل عليه القرآن والسنة :أنه سبحانه (حكيم) ال يفعل شيئاً
عبثاً وال لغري معىن ومصلحة وحكمة هي الغاية املقصودة ابلفعل ،بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة ابلغة ،ألجلها فعل كما
فعل كما هي انشئة عن أسباب با فعل.
وقال السعدي :فاال ُيلق شيئاً عبثاً ،وال يشرع سدى ،الذي له احلكم ِف األوىل واآلخرة ،وله األحكام الثالثة ال يشاركه فيها

مشارك ،فيحكم بني عباده ِف شرعه ،وِف قدره ،وجزائه ،واحلكمة :وضع األشياء مواضعها ،وتنزيلها منازْلا.
 فهو سبحانه حكيم ِف صنعه ،وحكيم ِف شرعه ،فجميع مصنوعاته كلها ُمكمة ،قال تعاىل (الَّ ِذي خلَق سبع َمساو ٍات ِطبَاقاً َما
َ َ َْ َ َ َ
ت فَارِج ِع الْبصر هل تَرى ِمن فُطُوٍر ُُثَّ ارِج ِع الْبصر َكَّرتَ ِ ِ
ِ
ك الْبصر خ ِ
ٍ
تَرى ِِف خْل ِق َّ ِ
اسئاً َوُه َو َحسريٌ)
ْ َ ََ ْ
ب إِلَْي َ َ َ ُ َ
َ
الر ْمحَ ِن م ْن تَ َف ُاو ْ َ َ َ َ ْ َ ْ
ني يَْن َقل ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اختالفاً َكثرياً) فال ميكن أن يوجد تناقض
وأما ِف الشرع فيقول سبحانه (أَفَال يَتَ َدبَُّرو َن الْ ُق ْرآ َن َولَْو َكا َن م ْن عْند َغ ِْري َّ
اَّلل لََو َج ُدوا فيه ْ
ِف القرآن أبداً.
قال بعض العلماء :احلكمة تكون ِف صورة الشيء :أي أن خلق اإلنسان على هذه الصورة حلكمة ،وكذلك خلق احليوان على
هذه الصورة حلكمة.
وتكون ِف غايته :أي :أن الغاية من خلق اإلنسان حلكمة ،وكذلك احليواانت ،وكذلك َجيع املخلوقات ،كما قال تعاىل ( َوَما
ض َوَما بَْي نَ ُه َما َاب ِطالً).
َخلَ ْقنَا َّ
الس َماءَ َو ْاأل َْر َ
 اآلاثر املرتتبة على معرفتنا بذا االسم:أوالً :أن هللا خلق اخللق حلكمة عظيمة ،وغاية جليلة وهي عبادته سبحانه حيث قال (وما خلَ ْقت ا ْجلِ َّن واِْإلنْس إَِّال لِي عب ُد ِ
ون) .ومل
ََ َ ُ
َ َ َ ُْ
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َّ ِ
ِ
ين َك َف ُروا
(وَما َخلَ ْقنَا َّ
ض َوَما بَْي نَ ُه َما َاب ِطالً َذل َ
الس َماءَ َو ْاأل َْر َ
ك ظَ ُّن الذ َ
ُيلقهم عبثاً وابطالً كما يظن الكفار واملالحدة ،قال تعاىل َ
ِِ
ين َك َف ُروا ِم َن النَّا ِر) .وقال تعاىل (أَفَ َح ِسْب تُ ْم أَََّّنَا َخلَ ْقنَا ُك ْم َعبَثاً َوأَنَّ ُك ْم إِلَْي نَا ال تُ ْر َجعُو َن).
فَ َويْ ٌل للَّذ َ
اثنياً :أن خلق هللا ُمكم ال خلل فيه وال قصور ،قال تعاىل (وتَرى ِْ
ال َْحتسب ها ج ِام َدةً وِهي متَُُّر مَّر َّ ِ
اَّللِ الَّ ِذي
صْن َع َّ
الس َحاب ُ
َ َ َ
اجلبَ َ َ ُ َ َ
ََ
أَتْ َق َن ُك َّل َش ْي ٍء إِنَّهُ َخبِريٌ ِمبَا تَ ْف َعلُو َن).
اثلثاً :ونستفيد من معرفت نا أن هللا حكيم ِف كل أفعاله :اقتناع اإلنسان مبا جيري عليه وما يوجبه هللا عليه ،ألن ما جيريه هللا  -عز
وجل  -من األحكام مقرون ابحلكمة ،فإذا علمت هذا يقينياً اقتنعت سواء كان هذا من األحكام الكونية أو األحكام الشرعية،
حىت املصائب اليت تنال العباد الشك أن ْلا حكمة.
رابعاً :الرضا ابلقضاء والقدر.
الفوائد :

 -1إثبات إرسال الرسل .
 -2أن كل أمة أرسل هللا ْلا رسوالً يبني ْلا طريق احلق .
 -3من رمحة هللا تعاىل أنه يرسل الرسول بلغة قومه  ،حىت يفهموا عنه ويتعلموا منه .
 -4أمهية أن الداعية صاحب لغة واضحة بينة حىت يفهم الناس عنه .
 -5احلرص على وجود الدعاة من كل اللغات حىت يبلغوا دين هللا لكل األمم على اختالف لغاهتا .
 -6أن اْلدية واإلضالل بيد هللا .
 -7أن اْلداية واإلضالل راجع إىل حكمة هللا تعاىل .
 -8إثبات اسم العزيز املتضمن لصفة العزة الكاملة .
 -9إثبات اسم احلكيم  ،املتضمن لصفة احلكمة البالغة هلل تعاىل .
 -10تنزيه هللا عن العبث  ،ألنه سبحانه حكيم يضع األمور ِف مواضعها .
ٍ ِ
مات إِ ََل النُّوِر وذَ ّكِرهم ِِب ََّايِم َِّ
ك ِمن الظُّلُ ِ
ِ
صبَّا ٍر َش ُكوٍر
اَّلل إِ َّن ِِف ذلِ َ
ك َْلايت ل ُك ِّل َ
( َولََق ْد أَ ْر َسلْنا ُموسى ِِبايتنا أَ ْن أَ ْخر ْ
َ ُْ ْ
ِج قَ ْوَم َ َ
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اك َي ُُم َّم ُد وأَنْزلْنا علَيك الْ ِكت ِ
وه ْم إِ َىل
( َولََق ْد أ َْر َسلْنا ُموسى ِِبايتِنا ) يَ ُق ُ
ول تَ َع َ
اىلَ :وَك َما أ َْر َسْلنَ َ َ َ
َّاس ُكلَّ ُه ْم ،تَ ْدعُ ُ
ََ َ ْ َ َ َ
اب لتُ ْخر َ
ِج الن َ
ِ
وج ِمن الظُّلُم ِ
ك أ َْر َسْلنَا موسى إىل بين إسرائيل آبَيتنا البينات العظيمة الدالة على صدقه وصحة ما جاء به
ْ
ات إِ َىل النُّوِر َك َذل َ
اخلُُر ِ َ َ
قال جماهد :هي التسع اآلَيت .
قال تعاىل (ولقد آتينا موسى تسع آَيت بينات).
وقال تعاىل (وأَد ِخل يد َك ِِف جيبِك َختْرج ب يضاء ِمن َغ ِري س ٍ
ِِ
وء ِِف تِس ِع ٍ ِ
ِِ
ني)
َ ْ ْ ََ
آَيت إِ َىل فْر َع ْو َن َوقَ ْومه إِ ََّنُْم َكانُوا قَ ْوماً فَاسق َ
ْ َ
َ ْ َ ُ ْ َْ َ َ ْ ْ ُ
وهي :العصا ،واليد ،والطوفان ،واجلراد ،والقمل ،والضفادع ،والدم ،واجلدب -أي ِف بواديهم ،والنقص من الثمرات -أي ِف
مزارعهم.
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ين ) .
قال تعاىل ( فَأَلْقى َعصاهُ فَِإذا ه َي ثُ ْعبا ٌن ُمبِ ٌ
ني َونََز َ
ع يَ َدهُ فَإذا ه َي بَْيضاءُ للنَّاظ ِر َ
وقال تعاىل ( ولََق ْد أَخ ْذان َ ِ
ص ِمن الثَّمر ِ
ِِ
ات ) .
آل فْر َع ْو َن ِابل ّسن َ
َ
ني َونَ ْق ٍ َ َ
َ
9

ِ
ِ
آَيت م َف َّ ٍ
َّفادع والدَّمٍ ،
ني ) .
استَك َْربُوا َوكانُوا قَ ْوماً ُْجم ِرم َ
صالت فَ ْ
وقال تعاىل ( فَأ َْر َسْلنا َعلَْي ِه ُم الطُّوفا َن َوا ْجلَر َاد َوالْ ُق َّم َل َوالض َ َ َ
ُ
ِِ
ني لَهُ  :أن أخرج قومك .
( أَ ْن أَ ْخ ِر ْج قَ ْوَم َ
َي  :أََمْرَانهُ قَائل َ
ك)أ ْ
صريةِ
مات إِ ََل النُّوِر ) أ ِي ْ :ادعهم إِ َىل ا ْخل ِري لِيخرجوا ِمن ظُلُم ِ
ِ
( ِمن الظُّلُ ِ
ِ ِ ِ
ات َما َكانُوا فِ ِيه ِم َن ْ
َ
ُُ ْ
َْ َ ْ ُ ُ ْ َ
اجلَ ْه ِل َوالض ََّالل إ َىل نُور ا ْْلَُدى َوبَ َ
ِْ
اإلميَا ِن.
وقيل  :من الظلمات  ،أي من الذل والعبودية إىل العزة والظهور وهو النور .
والفرق بّي القولّي :
دل على أن بين إسرائيل الذي بعث فيهم موسى كانوا قبل بعثته غري مؤمنني .
إذا قلنا ابلقول األول ّ :
دل على أَنم كانوا على دين إبراهيم وإسرائيل قبل مبعث موسى .
وإذا قلنا ابلقول الثاّن ّ :
واألول أرجح  ،وهذا اختيار الطربي رمحه هللا .
( وذَ ّكِرهم ِِبَ َّايِم َِّ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ ِِ
َس ِر فِْر َع ْو َن َوقَ ْه ِرِه َوظُْل ِم ِه َو َغ ْش ِم ِهَ ،وإِ ْجنَائِِه إِ ََّي ُه ْم ِم ْن
اَّلل ) أ ْي ِ :أب َََيديه َون َعمه َعلَْي ِه ْم ِِف إِ ْخَراجه إِ ََّي ُه ْم م ْن أ ْ
َ ُْ ْ
ِ
ك ِم َن النِّ َع ِم ،قال ذلك جماهد وقتادة
َع ْد ِوِه ْمَ ،وفَ ْل ِق ِه َْلُُم الْبَ ْحَرَ ،وتَظْلِيلِ ِه إِ ََّي ُه ْم ِابلْغَ َم ِامَ ،وإِنْ َزالِِه َعلَْي ِه ُم الْ َم َّن َو َّ
السْل َوى إِ َىل َغ ِْري َذل َ
وغري واحد.
ورجح ذلك ابن جرير ( أبَيم هللا ) أي  :بنعمه تعاىل عليهم .
السْل َوى).
(وظَلَّْلنَا َعلَْي ُك ُم الْغَ َم َام َوأَنْ َزلْنَا َعلَْي ُك ُم الْ َم َّن َو َّ
كما قال تعاىل َ
ََّي نَا ُكم ِمن ِآل فِر َعو َن يسومونَ ُكم سوء الْع َذ ِ
اب يُ َذِّحبُو َن أَبْنَاءَ ُك ْم َويَ ْستَ ْحيُو َن نِ َساءَ ُك ْم).
ْ ْ َُ ُ ْ ُ َ َ
(وإِ ْذ جنْ ْ ْ
وقال تعاىل َ
ِ
َحداً ِم َن
(وإِ ْذ قَ َ
وسى لَِق ْوِم ِه ََي قَ ْوِم اذْ ُك ُروا نِ ْع َمةَ َّ
اَّللِ َعلَْي ُك ْم إِ ْذ َج َع َل فِي ُك ْم أَنْبِيَاءَ َو َج َعلَ ُك ْم ُملُوكاً َو َ
آَت ُك ْم َما َملْ يُ ْؤت أ َ
ال ُم َ
وقال تعاىل َ
ِ
ني).
الْ َعالَم َ
آل فِْر َع ْو َن َوأَنْتُ ْم تَْنظُُرو َن ) .
وقال تعاىل ( َوإِ ْذ فَ َرقْ نَا بِ ُك ُم الْبَ ْحَر فَأَ ْجنَْي نَا ُك ْم َوأَ ْغَرقْ نَا َ
وقيل  :أَيم هللا  ،نقم هللا وما حل بم وبغريهم من النقم  ،ابملكذبني والكافرين من األمم السابقة  ،وعقوابته ْلم وإهالكهم .
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ض َوِمنْ ُهم
َخ َذتْهُ َّ
َخ ْذ َان بِ َذنبِه فَمنْ ُهم َّم ْن أ َْر َسْلنَا َعلَْيه َحاصبًا َومنْ ُهم َّم ْن أ َ
كما قال تعاىل ( فَ ُكالًّ أ َ
الصْي َحةُ َومنْ ُهم َّم ْن َخ َس ْفنَا بِه األ َْر َ
اَّللُ لِيَظْلِ َم ُه ْم َولَ ِكن َكانُوا أَن ُف َس ُه ْم يَظْلِ ُمو َن ) .
َّم ْن أَ ْغَرقْ نَا َوَما َكا َن َّ
أ-قالوا  :اللغة تؤيد ذلك  ،يقال  :فالن عامل أبَيم العرب  ،أي  :وقائعها وحروبا .
ب-قول الشاعر  :وأَيمنا مشهور ِف عدوان .
ج-أنه هو املناسب للتذكري .
واختار بعض العلماء أَنا تشمل النوعني .
واختاره أبو حيان  ،وابن عطية  ،والرازي  ،وابن جزي  ،واأللوسي  ،وابن عاشور  ،والسعدي .
أ-ألن التذكري يقع ابلنعم والبالء .
ب-أن لفظة األَيم تعم املعنيني  ،يقال يوم عبوس  ،ويوم بسام .
-قال الرازي  ... :إذا عرفت هذا  ،فاملعىن عظهم ابلرتغيب والرتهيب والوعد والوعيد  ،فالرتغيب والوعد أن يذكرهم ما أنعم هللا

عليه م وعلى من قبلهم ِمن آمن ابلرسل ِف سائر ما سلف من األَيم  ،والرتهيب والوعيد  :أن يذكرهم أبس هللا وعذابه وانتقامه
ِمن كذب ال رسل ِمن سلف من األمم فيما سلف من األَيم  ،مثل ما نزل بعاد ومثود وغريهم من العذاب  ،لريغبوا ِف الوعد
فيصدقوا وحيذروا من الوعيد فيرتكوا التكذيب.
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وقال الزجاج  :أي ذكرهم بنعم هللا عليهم وبنقم أَيم هللا اليت انتقم فيها من قوم نوح وعاد ومثود  ،واملعىن  :عظهم ابلرتغيبوالرتهيب والوعد والوعيد .
وقال أبو حيان  :وأَيم هللا بالؤه ونعماؤه  ...ولفظ األَيم تعم املعنيني  ،ألن التذكري يقع ابلوجهني َجيعاً .ِ ِِ
ت ) أَي إِ َّن فِيما صنَ عنَا ِأبَولِيائِنَا ب ِين إِسرائِ ِ
ك َْلاي ٍ
اهم ِِمَّا َكانُوا فِ ِيه ِمن الْع َذ ِ
اب
( إِ َّن ِِف ذلِ َ
يل ح َ
َ َ
ْ
ني أَنْ َق ْذ َان ُه ْم م ْن يَد فْر َع ْو َن َوأ َْجنَْي نَ ُ ْ
َ َ ْ ْ َ َ َْ َ
الْم ِه ِ
ني لَعِ ْ َربةٌ .
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
السَّراء .
َي ِِف َّ
( ل ُك ِّل َ
صبَّا ٍر َش ُكوٍر ) ل ُك ِّل َ
َي ِِف الضََّّراء َ ،ش ُك ٌ
ور أ ْ
صبَّا ٍر ،أ ْ
ِ
ِ
ص ََربَ ،وإِذَا أ ُْع ِط َي َش َكَر .
َك َما قَ َ
ال قَتَ َادةُ :ن ْع َم الْ َعْب ُد َعْب ٌد إِذَا ابْتُل َي َ
وَك َذا جاء ِِف َّ ِ
ال ( إِ َّن أَمر الْم ْؤِم ِن ُكلَّه عجبَ ،ال ي ْق ِ
يح َعن رس ِ
ضاءً إَِّال َكا َن َخ ْ ًريا لَهُ ،إِ ْن
اَّللِ  أَنَّهُ قَ َ
ضي َّ
ول َّ
اَّللُ لَهُ قَ َ
َ
الصح ِ ْ َ ُ
ُ ََ ٌ
َْ ُ
َ ََ
ِ
َصابَْتهُ َسَّراءُ َش َكَر ،فَ َكا َن خرياً له ) .
َصابَْتهُ َ
ص ََرب ،فَ َكا َن َخ ْ ًريا لَهَُ ،وإ ْن أ َ
ضَّراءُ َ
أَ
-قال الرازي  :واملعىن أن ِف ذلك التذكري والتنبيه دالئل ملن كان صباراً شكوراً  ،ألن احلال إما أن يكون حال ُمنة وبلية أو

حال منحة وعطية فإن كان األول  ،كان املؤمن صباراً  ،وإن كان الثاّن كان شكوراً.
وهذا تنبيه على أن املؤمن جيب أن ال ُيلو زمانه عن أحد هذين األمرين فإن جرى الوقت على ما يالئم طبعه ويوافق إرادته كان
مشغوالً ابلشكر  ،وإن جرى ما ال يالئم طبعه كان مشغوالً ابلصرب.
وَجع -سبحانه -بينهما ،لإلشارة إىل أن املؤمن الصادق ال ُيلو حاله عن هذين األمرين ففي احلديث الصحيح عن رسول هللا أنه قال ( إن أمر املؤمن كله عجب ،ال يقضى هللا له قضاء إال كان خريا له ،إن أصابته ضراء صرب فكان خريا له .وإن
أصابته سراء شكر فكان خريا له ) .
وقدم -سبحانه -صفة الصرب على صفة الشكر ،ملا أن الصرب مفتاح الفرج املقتضى للشكر ،أو ألن الصرب من قبيل الرتك،
والتخلية مقدمة على التحلية.
ِِف َه َذا َدلِيل َعلَى جوا ِز الْو ْع ِظ  ،الْمرقِّ ِق لِْل ُقلُ ُِِب بْ ِن َك ْع ٍ
وب  ،الْم َق ِوي لِْليَ ِق ِ
يد بْ ُن ُجبَ ٍْري َع ْن ابْ ِن َعبَّ ٍ
ب
ني ؛ فَ َق ْد َرَوى َسعِ ُ
ُ ّ
َُ
ََ َ
ٌ
اس َع ْن أ َِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اخلَضر.
يث ْ
اَّلل  يَ ُق ُ
ال َِ :مس ْعت َر ُس َ
قَ َ
اَّلل َ ،وأ َََّي ُم َّ
وسى ِف قَ ْومه يُ َذ ّك ُرُه ْم أبَََّيم َّ
ول َّ
اَّلل نَ ْع َم ُاؤهُ َوبََال ُؤهُ ) َ ،وذَ َكَر َحد َ
ول ( بَْي نَ َما ُم َ
الفوائد :

إثبات رسالة موسى .
أن احلكمة من إرسال موسى ابآلَيت هي إخراج قومه من ظلمات الكفر إال نور اإلميان .
أن دعوة َجيع األنبياء واحدة وهي التوحيد وترك الشرك .
أن من أساليب الدعوة التذكري بنعم هللا على أوليائه  ،والتذكري بعقوابته ألعدائه الكافرين .
أن ِف التذكري بنعم هللا عرباً وعظات لكل مؤمن صبار عند الضراء شكور حال السراء .
قال موسى لَِقوِم ِه اذْ ُكروا نِعمةَ َِّ
ِ ِ ِ
ومونَ ُك ْم ُسوءَ ال َْع ِ
ِ
ذاب َويُ َذِّّبُو َن أَبْناءَ ُك ْم
سُ
ْ
( َوإِ ْذ َ ُ
ُ َْ
اَّلل َعلَ ْي ُك ْم إ ْذ أ َْْنا ُك ْم م ْن آل ف ْر َع ْو َن يَ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم () )6
َويَ ْستَ ْحيُو َن نساءَ ُك ْم َوِِف ذل ُك ْم بَالءٌ م ْن َربِّ ُك ْم َعظ ٌ
[ إبراهيم . ] 6 :
----------ال موسى لَِقوِم ِه اذْ ُكروا نِعمةَ َِّ
اَّلل َعلَ ْي ُك ْم ) أي  :اذكروها بقلوبكم واذكروها أبلسنتكم لتقوموا بشكرها.
ْ
( َوإِ ْذ ق َ ُ
ُ َْ
ِ
وها) أي
صَ
(وإِن تَعُدُّوا ن ْع َمةَ هللا الَ ُْحت ُ
 قوله (نعمة هللا عليكم ) والنعمة هنا اسم جنس ،فهي مفردة مبعىن اجلمع ،قال هللا تعاىل َ11

ِ
عمه.
ن َ
ويذكرهم ابلنعم ألمرين :
أ-أن كثرة النعم توجب عظم املعصية فذكرهم تلك النعم لكي حيذروا خمالفة ما دعوا إليه من اإلميان مبحمد  وابلقرآن.
ب-أن تذكري النعم الكثرية يوجب احلياء عن إظهار املخالفة.
ِ ِ ِ
ومونَ ُك ْم ُسوءَ ال َْع ِ
ِ
ذاب ) أي :يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب وأشده وأفظعه.
سُ
( إ ْذ أ َْْنا ُك ْم م ْن آل ف ْر َع ْو َن يَ ُ

 يسومونكم :يذيقونكم ويلزمونكم إَيه ،وقيل :يدميون عذابكم.( َويُ َذِّّبُو َن أَبْناءَ ُك ْم ) أي يذحبون الذكور دون اإلانث.
 سبب ذلك :قيل أن فرعون لعنه هللا كان قد رأى رؤَي هالته ،رأى انراً خرجت من بيت املقدس فدخلت بيوت القبط ببالدمصر إال بيوت بين إسرائيل ،مضموَنا أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بين إسرائيل ،ويقال بعد حتدث مساره عنده أبن
بين إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون ْلم به دولة ورفعة ،فعند ذلك أمر فرعون لعنه هللا بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من
بين إسرائيل وأن ترتك البنات ،وأمر ابستعمال بين إسرائيل ِف مشاق األعمال وأرذْلا.
(يذحبون) داللة على الكثرة ،ألَنم ذحبوا كثرياً من أبنائهم.
 وعرب ابلتشديد ّ قال الرازي  :قال بعض العلماء :إن املراد بقوله ( يُ َذِّحبُو َن أَبْنَاءَ ُك ْم ) الرجال دون األطفال ليكون ِف مقابلة النساء ،وأكثراملفسرين على أن املراد ابآلية األطفال دون البالغني ،وهذا هو األوىل لوجوه:
األول  :محالً للفظ األبناء على ظاهره.
الثاّن  :أنه كان يتعذر قتل َجيع الرجال على كثرهتم.
الثالث  :أَنم كانوا ُمتاجني إليهم ِف استعماْلم ِف الصنائع الشاقة.
الرابع  :أنه لو كان كذلك مل يكن إللقاء موسى عليه السالم ِف التابوت حال صغره معىن.
 وقال الرازي رمحه هللا :إن ذبح الذكور دون اإلانث مضرة من وجوه:أحدها :أن ذبح األبناء يقتضي فناء الرجال ،وذلك يقتضي انقطاع النسل ،ألن النساء إذا انفردن فال أتثري ْلن البتة ِف ذلك،
وذلك يقضي آخر األمر إىل هالك الرجال والنساء.
واث نيها :أن هالك الرجال يقتضي فساد مصاحل النساء ِف أمر املعيشة ،فإن املرأة لتتمىن وقد انقطع عنها تعهد الرجال وقيامهم
أبمرها املوت ،ملا قد يقع إليها من نكد العيش ابالنفراد فصارت هذه اخلصلة عظيمة ِف احملن ،والنجاة منها ِف العظم تكون
حبسبها.
واثلثها :أن قتل الولد عقيب احلمل الطويل وحتمل الكد والرجاء القوي ِف االنتفاع ابملولود من أعظم العذاب ،ألن قتله واحلالة
هذه أشد من قتل من بقي املدة الطويلة مستمتعاً به مسروراً أبحواله ،فنعمة هللا من التخليص ْلم من ذلك حبسب شدة احملنة فيه.
ورابعها :أن األبناء أحب إىل الوالدين من البنات ،ولذلك فإن أكثر الناس يستثقلون البنات ويكرهوَنن وإن كثر ذكراَنم ،ولذلك
َح ُد ُه ْم ابألنثى ظَ َّل َو ْج ُههُ ُم ْس َوّدا َوُه َو َك ِظ ٌيم يتوارى ِم َن القوم ِمن ُسوء َما بُ ّشَر بِِه) اآلية ،ولذلك َنى العرب
(وإِ َذا بُ ّشَر أ َ
قال تعاىل َ
(والَ تَ ْقتُلُوا أ َْوال َد ُك ْم َخ ْشيَةَ إمالق) وإَّنا كانوا يئدون اإلانث دون الذكور.
عن الوأد بقوله َ
وخامسها :أن بقاء النسوان بدون الذكران يوجب صريورهتن مستفرشات األعداء وذلك َناية الذل واْلوان.
( َويَ ْستَ ْحيُو َن نِساءَ ُك ْم ) أي يستبقون اإلانث على قيد احلياة ،للخدمة.
 فإن قال قائل :إن بقاء البنت حية أفضل من موهتا ،فما وجه جعل ذلك من إهانتهم؟12

إبقاء اإلانث يعترب عار وتعذيب ،ألن موت البنت أرحم من بقائها عند عدو يذْلا ويهينها.
 -قال الشنقيطي ... :فبقاؤهن [أي اإلانث] حتت يد العدو يفعل بن ما يشاء من الفاحشة والعار ويستخدمهن ِف األعمال

الشاقة نوع من العذاب ،وموهتن راحة من هذا العذاب وقد كان العرب يتمنون موت اإلانث خوفاً من مثل هذا.
وجعلت اآلية الكرمية استحياء النساء عقوبة لبىن إسرائيل ،ألن هذا اإلبقاء عليهن كان املقصود منه االعتداء عليهن،واستعماْلن ِف اخلدمة ابالسرتقاق ،فبقاؤهن بعد فقد الذكور بقاء ذليل ،وعذاب أليم ،أتابه النفوس الكرمية.
قال اآللوسي :قولهَ :ويَ ْستَ ْحيُو َن نِساءَ ُك ْم أي :ويبقوَنن ِف احلياة مع الذل .ولذلك عد من َجلة البالء ،أو ألن إبقاءهن دون
البنني رزية ِف ذاته كما قيل:
ومن أعظم الرزء فيما أرى  ...بقاء البنات وموت البنينا .
( وِِف ذلِ ُكم بالء ِمن ربِ ُكم ع ِظيم ) أي  :نعمةٌ ع ِظيمةٌ ِمْنه علَي ُكم ِِف َذلِك ،أَنْتم ع ِ
اج ُزو َن َع ِن الْ ِقيَ ِام بِ ُش ْك ِرَها .
َ ُْ َ
ْ َ ٌ ْ َّ ْ َ ٌ
َ
َ َ َ ُ َْ ْ
-قال ابن جرير :وِف الذي فعلنا بكم من إجنائنا آابءكم ِما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بالء لكم من ربكم عظيم ،أي نعمة

عظيمة عليكم ِف ذلك.
ِ
ِ
ِ
ِ
اختِبَ ٌار َع ِظ ٌيم .
صنَ عُهُ بِ ُك ْم قَ ْوُم فْر َع ْو َن ِم ْن تِْل َ
ك ا ْألَفَاع ِيل بَالءٌ أَ ِي ْ
يما َكا َن يَ ْ
يل َ :وف َ
َوق َ
السيِ ِ
ِ
ئات لَ َعلَّ ُه ْم يَْرِجعُو َن )
َوُْحيتَ َم ُل أَ ْن يَ ُكو َن املراد هذا وهذا ،وهللا أعلم ،كقوله تَ َعا َىل ( َوبَلَ ْو ُ
انه ْم ِاب ْحلَ َسنات َو َّ ّ
 وأصل البالء االختبار ،وقد يكون ابخلري والشر .َّر و ْ ِ
ات وال َّسيِ ِ
ِ
ِ
ئات لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْرِجعُو َن).
اخلَِْري فْت نَةً َوإِلَْي نَا تُ ْر َجعُو َن) وقال تعاىل (وبَلَ ْو َان ُه ْم ِاب ْحلَ َسنَ َ ّ
كما قال تعاىل ( َونَْب لُوُك ْم ابلشِّ َ
 وقيل املراد بقوله (وِف ذلكم بالء) إشارة إىل ما كانوا فيه من العذاب املهني من ذبح األبناء ،واستحياء النساء ،قال القرطيب  :وهذا قول اجلمهور.

الفوائد :

 -1عظم نعمة هللا على بين إسرائيل إذ جناهم من آل فرعون ،حيث تضمن هذا التذكري حصول املطلوب وذلك بنجاهتم ،وزوال
املكروه إبهالك عدوهم.
 - 2أن اإلجناء من العدو من أعظم النعم.
 - 3شدة عذاب فرعون لبين إسرائيل.
 - 4شدة قوة هللا عز وجل حيث أهلك فرعون.
 - 5بيان قدرة هللا على كل شيء.
قال ُموسى إِ ْن تَ ْك ُف ُروا أَنْ تُ ْم َوَم ْن ِِف ْاْلَ ْر ِ
( َوإِ ْذ ََتَذَّ َن َربُّ ُك ْم لَئِ ْن َش َك ْرُُْت َْلَ ِزي َدنَّ ُك ْم َولَئِ ْن َك َف ْرُُْت إِ َّن َع ِ
ض
ش ِدي ٌد (َ )7و َ
ذاِب لَ َ
اَّللَ لَغَِِنٌّ َِ
َِ
َجيعاً فَِإ َّن َّ
محي ٌد (. ) )8

[ إبراهيم . ] 8 – 7 :
--------َي  :آ َذنَ ُك ْم َوأ َْعلَ َم ُك ْم بَِو ْع ِدهِ لَ ُك ْم َ ،وُْحيتَ َم ُل أَ ْن يَ ُكو َن الْ َم ْع َىنَ :وإِ ْذ أقسم ربكم وآىل بعزته وجالله وكربَيئه،
( َوإِ ْذ ََتَذَّ َن َربُّ ُك ْم ) أ ْ
ِ ِ
يام ِة ) .
كقوله تعاىل ( َوإِ ْذ َأتَذَّ َن َربُّ َ
ك لَيَ ْب َعثَ َّن َعلَْي ِه ْم إِىل يَ ْوم الْق َ
( لَئِ ْن َش َك ْرُُْت َْلَ ِزي َدنَّ ُك ْم ) أ ْي  :لَئِ ْن شكرمت نعميت عليكم ألزيدنكم منها .
قال الشوكاين  :واملعىن  :ألن شكرمت إنعامي عليكم مبا ذكر ألزيدنكم نعمة إىل نعمة تفضالً مين  .وقيل  :ألزيدنكم من طاعيت.
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األول أظهر  ،فالشكر سبب املزيد .
وقيل  :ألزيدنكم من الثواب  .و ّ
فإن الشكر قيد املوجود وصيد املفقود .
ِ
ِ
وها  ،فاملراد ابلكفر هنا كفر النعمة .
وها َو َج َح ْدمتُُ َ
( َولَئ ْن َك َف ْرُُْت ) أ ْي َ :ك َف ْرُمتُ النّ َع َم َو َس َْرتمتُُ َ
واملراد ابلكفر ِف قوله« :ولئن كفرمت» كفر النعمة وجحودها ،وعدم نسبتها إىل واهبها احلقيقي وهو هللا -تعاىل -كما قال قارون
إََِّّنا أُوتِيتُهُ َعلى ِعْل ٍم ِعْن ِدي وعدم استعماْلا فيما خلقت له ،إىل غري ذلك من وجوه االحنراف با عن احلق.
ِ
ك بِ َسْلبِ َها َعنْ ُه ْم َو ِع َقابِِه إِ ََّي ُه ْم َعلَى ُك ْف ِرَها .
( إِ َّن َعذ ِاِب لَ َ
ش ِدي ٌد ) َوذَل َ
بيِ
وقَ ْد جاء ِِف ْ ِ ِ
صيبُهُ ) .
احلَديث ( إِ َّن الْ َعْب َد لَيُ ْحَرُم الِّرْز َق ِاب َّلذنْ ِ ُ
َ ََ
 وِف هذا فضل الشكر :والشكر :هو القيام بطاعة املنعم اعرتافاً ابلقلب ،وثناء ابللسان ،وطاعة ابألركان.
اَّللِ).
(وَما بِ ُك ْم ِم ْن نِ ْع َم ٍة فَ ِم َن َّ
ابلقلب ،قال تعاىل َ
ث).
ك فَ َح ِّد ْ
(وأ ََّما بِنِ ْع َم ِة َربِّ َ
وابللسان ،قال تعاىل َ
ِ
ور) ،وحديث الباب.
يل ِم ْن ِعبَ ِاد َي َّ
(اع َملُوا َ
وابجلوارح ،قال تعاىل ْ
الش ُك ُ
آل َد ُاوَد ُش ْكراً َوقَل ٌ
وِف ذلك يقول الشاعر:
أفادتكم النعماءُ مين ثالثةً  ...يدي ولساّن والضمري احملجبا
فنعمة العني :أن ال ينظر با إال فيما يرضي هللا ،وشكر نعمة اليد أن ال يبطش با إال فيما يرضي هللا ،وشكر نعمة ِ
الرجل أن ال
ميشي با إال فيما يرضي هللا ،وشكر نعمة املال :أن ال يستعني به ويصرفه إال فيما يرضي هللا.
 كيف حتقيق الشكر؟أوَّلً :سؤال هللا ذلك.

ت َعلَ َّي).
(وقَ َ
ب أ َْوِز ْع ِين أَ ْن أَ ْش ُكَر نِ ْع َمتَ َ
ك الَِّيت أَنْ َع ْم َ
ال َر ِّ
كما قال تعاىل عن سليمانَ :
وقال  ملعاذ (َي معاذ ،ال تدعن دبر كل صالة أن تقول :اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) .رواه أبو داود

اثنياً :أن يعلم اإلنسان أن النعم إذا شكرت قرت وزادت.
يدنَّ ُك ْم).
(وإِ ْذ َأتَذَّ َن َربُّ ُك ْم لَئِ ْن َش َكْرُْمت َألَ ِز َ
قال تعاىلَ :

اثلثاً :أن يعلم اإلنسان أن هللا سيسأله يوم القيامة عن شكر نعمه.
(ُثَّ لَتُ ْسأَلُ َّن يَ ْوَمئِ ٍذ َع ِن النَّعِي ِم).
قال تعاىل ُ

قال ابن كثري :أي ُث لتسألن عن شكر ما أنعم هللا به عليكم من الصحة واألمن والرزق وغري ذلك ،ما ذا قابلتم به نعمه من

شكر وعبادة.

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

قال  ( انظروا إىل من هو أسفل منكم وال تنظروا إىل من هو فوقكم ،فإنه أجدر أن ال تزدروا نعمة هللا عليكم).
خامساً :تذكرها والتحدث با.

قال الشوكاين  :ذكر النعمة سبب ابعث على شكرها.
قال الغزايل  :إَّنا انسد طريق الشكر على اخللق جلهلهم بضروب النعم الظاهرة والباطنة ،واخلاصة والعامة.
 والشكر يكون من هللا لعبده ومن العبد لربه.14

ِ
ِِ
ف ْاآل ِ
فشكر العبد لربه كقوله تعاىل (ولََق ْد آتَي نَا لُْقما َن ِْ
َيت لَِق ْوٍم يَ ْش ُكُرو َن).
صِّر ُ
ْمةَ أ َِن ا ْش ُكْر ََّّلل) .وقوله تعاىل ( َك َذل َ
ك نُ َ
احلك َ
ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ور)
ع َخ ْرياً فَإ َّن َّ
(وم ْن تَطََّو َ
اَّللَ َشاكٌر َعل ٌيم) وقوله تعاىل (إ َّن َربَّنَا لَغَ ُفوٌر َش ُك ٌ
وشكر هللا لعبده كقوله تعاىل َ
ومعىن شكر هللا لعبده :هو أن يثيبه الثواب اجلزيل من عمله القليل ،فإنه يعطي العبد ويوفقه ملا يشكره عليه ،ويشكر القليل من
العمل والعطاء فال يستقله أن يشكره ،ويشكر احلسنة بعشر أمثاْلا إىل أضعاف مضاعفة ،وإذا ترك له شيئاً أعطاه أفضل منه،
رده عليه أضعافاً مضاعفة.
وإذا بذل له شيئاً ّ
ملا عقر سليمان اخليل غضباً له إذ شغلته عن ذكره ،فأراد أال تشغله مرة أخرى ،أعاضه عنها منت الريح.
وملا ترك الصحابة دَيرهم وخرجوا منها ِف مرضاته ،أعاضهم عنها أن ملّكهم الدنيا وفتحها عليهم.
وملا احتمل يوسف الصديق ضيق السجن شكر له ذلك أبن م ّكن له ِف األرض يتبوأ منها حيث يشاء.
 -فضائل الشكر:

أوَّلً :هللا أمر به.
ِ
ِ
ين).
قال تعاىل( :بَ ِل َّ
اَّللَ فَ ْ
اعبُ ْد َوُك ْن م َن الشَّاك ِر َ
اثنياً :التوبيخ على عدم الشكر.
ِ
ِ
ب أَفَال يَ ْش ُك ُرو َن).
(وَْلُْم ف َيها َمنَاف ُع َوَم َشا ِر ُ
قال تعاىلَ :

اثلثاً :الثناء على الشاكرين وأنه سبل الرسل.
وح إِنَّهُ َكا َن َعْبداً َش ُكوراً).
قال تعاىل( :ذُ ِّريَّةَ َم ْن َمحَْلنَا َم َع نُ ٍ
رابعاً :الشكر نفع للشاكر نفسه.
(وَم ْن يَ ْش ُكْر فَِإََّّنَا يَ ْش ُك ُر لِنَ ْف ِس ِه).
قال تعاىلَ :

خامساً :أن الشكر إذا صدر من املؤمنّي فهو مانع من نزول العذاب.
اَّللُ بِ َع َذابِ ُك ْم إِ ْن َش َكْرُْمت َو َآمْن تُ ْم).
(ما يَ ْف َع ُل َّ
قال تعاىلَ :
سادساً :أن الشكر سبب لزايدة النعم.
يدنَّ ُك ْم).
(وإِ ْذ َأتَذَّ َن َربُّ ُك ْم لَئِ ْن َش َكْرُْمت َألَ ِز َ
قال تعاىلَ :
سابعاً :أن الصفوة من عباد هللا يسألون هللا أن يوزعهم شكر نعمته.
ت َعلَ َّي).
(وقَ َ
ب أ َْوِز ْع ِين أَ ْن أَ ْش ُكَر نِ ْع َمتَ َ
ك الَِّيت أَنْ َع ْم َ
ال َر ِّ
قال تعاىل عن سليمانَ :
اثمناً :أن الشاكرين قليلون.
(ولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر النَّا ِس ال يَ ْش ُك ُرو َن).
قال تعاىلَ :
ور).
(وقَلِي ٌل ِم ْن ِعبَ ِاد َي َّ
الش ُك ُ
وقال تعاىلَ :
وهذا يدل على أَنم هم خواص هللا.

اتسعاً :أن هللا خلق اخللق من أجل الشكر.
ِ ِ
ِ
ص َار َواألَفْئِ َدةَ لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرون ) .
قال تعاىل ( َوا َّّللُ أ ْ
َخَر َج ُكم ّمن بُطُون أ َُّم َهات ُك ْم الَ تَ ْعلَ ُمو َن َشْيئاً َو َج َع َل لَ ُك ُم الْ َّس ْم َع َواألَبْ َ
فائدة :
ُسئِل بعض الصلحاء على شكر هللا تعاىل  ،فقال  :أن ال تتقوى بنِ َع ِم ِه على معاصيه.
وحكي َّ
علي؟ قال َ " :ي داود اآلن شكرتين .
أن داود  قال  :أي ِّ
رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة جمددة منك ّ
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ض َِ
قال ُموسى إِ ْن تَ ْك ُف ُروا أَنْ تُ ْم َوَم ْن ِِف ا ْْلَ ْر ِ
َجيعاً ) يعين والناس كلهم َجيعاً فإَّنا ضرر ذلك يعود على أنفسكم حبرماَنا اخلري
( َو َ

كله .
( فَِإ َّن ا ََّّللَ لَغَِِنٌّ ) أَي ُ :ه َو َغ ِين َع ْن ُش ْك ِر ِعبَ ِادهِ  ،وعن َجيع خلقه .
ِ
ني) له
 فاهلل غين عن كل ما سواه  ،غين ِف نفسه لكثرة ما عنده  ،غين عن خلقه  ،كما قال تعاىل (فَِإ َّن َّاَّللَ َغ ِين َع ِن الْ َعالَم َ
السماو ِ
ملك السموات واألرض  ،وخزائن السموات واألرض كلها بيده  ،كما قال تعاىل ِ ِ ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض) وقال تعاىل
(و ََّّلل َخَزائ ُن َّ َ َ
َ
(وإِ ْن ِم ْن َش ْي ٍء إَِّال ِعْن َد َان َخَزائِنُهُ َوَما نُنَ ِّزلُهُ إَِّال بَِق َد ٍر َم ْعلُ ٍوم)  ،فخزائنه عز وجل مأل  ،ال يغيضها كثرة اإلنفاق  ،وليس حباجة إىل
َ
خلقه  ،ال تنفعه طاعة الطائعني  ،وال تضره معصية العاصني  ،وكل شيء فقري إليه.
 قال ابن القيم :هو الغين بذاته الذي كل ما سواه ُمتاج إليه  ،وليس به حاجة إىل أحد. وقال السعدي :هو الغين بذاته ،الذي له الغىن التام املطلق ،من َجيع الوجوه ،واالعتبارات لكماله ،وكمال صفاته ،فال يتطرقإليها نقص بوجه من الوجوه ،وال ميكن أن يكون إال غنياً ،ألن غناه من لوازم ذاته ،كما ال يكون إال خالقاً قادراً رازقاً ُمسناً فال
حيتاج إىل أحد بوجه من الوجوه ،فهو الغين الذي بيده خزائن السماوات واألرض ،وخزائن الدنيا واآلخرة ،املغين َجيع خلقه غىن
عاماً.
قال :ومن كمال غناه :أنه مل يتخذ صاحبة وال ولداً وال شريكاً ِف امللك  ،وال ولياً من الذل.
وقال اخلطاِب :الغين :هو الذي استغىن عن اخللق وعن نصرهتم وأتييدهم مللكه ،فليست به حاجة إليهم ،وهم إليه فقراء ُمتاجون.
ُ
 فغىن هللا يتضمن شيئني :األول :الغىن الذاِت  ،لكثرة ما ميلكه  ،إذ كل شيء ملكه  ،والثاّن :الغىن عن الغري  ،فال حيتاج إىلأحد وغريه ُمتاج إليه.
 اآلاثر املرتتبة على معرفتنا بذا االسم:أوالً :إفراد هللا تعاىل ابلعبادة  ،ألنه سبحانه هو الغين الغىن املطلق  ،والغىن وصف له سبحانه ذاِت وما سواه من اخلالئق مفتقر
إليه  ،فاألمر كله له وامللك كله له  ،وَجيع اخللق مربوبون ِملوكون  ،فكيف يتخذ منهم معبوداً مع هللا تعاىل؟
اثنياً :االفتقار التام إىل هللا عز وجل  ،ألن الفقر صفة ذاتية مالزمة للعبد ِف َجيع أحيانه وال حول وال قوة إال ابهلل تعاىل  ،وال
يستغين عن ربه سبحانه طرفة عني  ،ألنه سبحانه الغين ذو الغىن املطلق الذي ال حيتاج إىل أحد  ،وكل أحد ُمتاج إليه.
اثلثاً :أن هذا االسم يثمر ِف قلب املؤمن الغىن القلِب كما ِف احلديث (ليس الغىن عن كثرة العرض ،ولكن الغىن غىن القلب) وهذا
يثمر االستغناء ابهلل تعاىل وحده عن الناس وعزة النفس  ،والتعفف والزهد مبا ِف أيدي الناس  ،وعدم التذلل ْلم وعدم التعلق
أبعطياهتم وإعانتهم  ،بل جيرد العبد تعلقه وقضاء حوائجه وطلب رزقه ابهلل الغين احلميد الكرمي الوهاب الذي ال تفىن خزائنه.
رابعاً :أن هللا غين عن عباده  ،ومع ذلك فهو ُمسن إليهم  ،رحيم بم  ،وهذا من كمال غناه وكرمه ورمحته.
أما العباد فإَنم حيسنون إىل بعضهم البعض لتعلق مصاحلهم بذلك إما عاجالً وإما آجالً.
 ومن غىن هللا أنه منزه عن الولد ،ألن الولد إَّنا حيتاج إليه والده ليساعده ويعينه على شؤونه وأموره ،وهللا سبحانه وتعاىل غين،الس َم َاوات َوَما ِِف األ َْر ِ
ض).
ين لَهُ َما ِِف َّ
اَّللُ َولَداً ُسْب َحانَهُ ُه َو الْغَِ ُّ
وقد أشار إىل ذلك بقوله (قَالُوا َّاختَ َذ ّ
محي ٌد ) وهو ْ ِ
( َِ
ود وإن كفره من كفره .
احلَمي ُد الْ َم ْح ُم ُ
ََُ
قال البقاعي  :وملا كان من حث على شيء وأاثب عليه أو َنى عنه وعاقب على فعله يكون لغرض له  ،بني أن هللا سبحانهمتعال عن أن يلحقه ضر أو نفع  ،وأن ضر ذلك ونفعه خاص ابلعبد فقال تعاىل حاكياً عنه { :وقال موسى} مرهباً ْلم معلماً
أن وابل الكفران خاص بصاحبه {إن تكفروا} والكفر  :تضييع حق النعمة جبحدها أو ما يقوم ِف العظم مقامه {أنتم ومن ِف
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األرض} وأكد بقوله َ{ :جيعاً} فضرره الحق بكم خاصة غري عائد على هللا شيء منه .

-وقال الرازي  :اعلم أن موسى عليه السالم ملا بني أن االشتغال ابلشكر يوجب تزايد اخلريات ِف الدنيا وِف اآلخرة  ،واالشتغال

بكفران النعم يوجب العذاب الشديد  ،وحصول اآلفات ِف الدنيا واآلخرة  ،بني بعده أن منافع الشكر ومضار الكفران ال تعود
إال إىل صاحب الشكر وصاحب الكفران أما املعبود واملشكور فإنه متعال عن أن ينتفع ابلشكر أو يستضر ابلكفران  ،فال جرم
َجيعا فَِإ َّن هللا لَغَِىن َِ
ِ
محي ٌد ) .
قال تعاىل ( َوقَ َ
وسى إِن تَ ْك ُف ُرواْ أَنتُ ْم َوَمن ِِف األرض َ ً
ال ُم َ
والغرض منه بيان أنه تع اىل إَّنا أمر بذه الطاعات ملنافع عائدة إىل العابد ال ملنافع عائدة إىل املعبود  ،والذي يدل على أن األمر
كذلك ما ذكره هللا ِف قوله ( إِ َّن هللا لَغَِىن )  .انتهى .
اَّللَ َغ ِين َعْن ُك ْم ) .
كقوله تعاىل ( إِ ْن تَ ْك ُف ُروا فَِإ َّن َّ
اَّلل َغ ِين َِ
محي ٌد ) .
استَ ْغ َىن َّ
وقوله ( فَ َك َف ُروا َوتَ َولَّْوا َو ْ
اَّللُ َو َُّ
ول َِّ ِ
َن أ ََّولَ ُكم و ِ
وِِف ِ
يح مسلِ ٍم َعن أَِِب َذ ٍر َعن رس ِ
ال ( ََي ِعبَ ِادي لَ ْو أ َّ
آخَرُك ْم َوإِنْ َس ُك ْم
يما يَْرِو ِيه َع ْن َربِِّه َعَّز َو َج َّل أَنَّهُ قَ َ
َ َ
ْ َُ
صح ِ ُ ْ ْ
َْ
اَّلل  ف َ
ِ
َن أ ََّولَ ُكم و ِ
وِجنَّ ُكم َكانُوا َعلَى أَتْ َقى قَ ْل ِ
ك ِِف ُمْل ِكي َشْي ئًاََ ،ي ِعبَ ِادي لَ ْو أ َّ
آخَرُك ْم َوإِنْ َس ُك ْم وجنكم
ب َر ُج ٍل واحد ِمْن ُك ْمَ ،ما َز َاد ذَل َ
َ ْ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك ِِف ُم ْلكي َشْي ئًاََ ،ي عبَادي لَ ْو أن أولكم وآخركم وإنسكم َوجنَّ ُك ْم قَ ُاموا
ص َذل َ
كانوا على أفجر قلب رجل واحد مْن ُك ْمَ ،ما نَ َق َ
ان مسأَلَته ،ما نَ َق ِ
ِِف ِ ٍ ِ ٍ
ٍ
ك ِم ْن ملكي شيئا إال كما ينقص املخيط إذا أدخل البحر )
ص ذَل َ
صعيد َواحد ،فَ َسأَلُ ِوّن ،فَأ َْعطَْي ُ
َ
ت ُك َّل إِنْ َس َ ْ َ ُ َ
َ
فسبحانه وتعاىل الغين احلميد.
الفوائد :

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

فضل الشكر .
أن الشكر سبب للمزيد .
رمحة هللا بعباده حيث يعطيهم على شكرهم زَيدة .
أن غين عن طاعة الطائعني .
أن من شكر فإَّنا يشكر لنفسه .
أن من كفر ومل يشكر فلن يضر شيئاً .

غىن هللا الكامل .

من أمساء هللا احلميد .
ُود والَّ ِذ ِ
ِِ
( أ ََل َيْتِ ُكم نَبأُ الَّ ِذين ِمن قَبلِ ُكم قَ وِم نُ ٍ ٍ
اَّلل جاء ْْتُم رسلُ ُهم ِبلْب يِنَا ِ
ت فَ َر ُّدوا
ين م ْن بَ ْعده ْم ََّل يَ ْعلَ ُم ُه ْم إََِّّل َُّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ّ
َْ ْ َ
َ ْ ْ ْ ْ
وح َو َعاد َوََث َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك ِمَّا تَ ْدعُونَنَا إِل َْيه ُم ِر ٍ
يب ) .
أَيْ ِديَ ُه ْم ِِف أَفْ َواه ِه ْم َوقَالُوا إِ َّّن َك َف ْرَّن ِِبَا أُ ْرسلْتُ ْم بِه َوإِ َّّن لَفي َش ٍّ
[ إبراهيم . ] 9 :
---------يرى بعض املفسرين أنه من تتمة كالم موسى -عليه السالم -فيكون املعىن  :أن موسى -عليه السالم -بعد أن ذكر قومه أبَيم
هللا -تعاىل ،-وبنعمه عليهم ،وبسننه -سبحانهِ -ف خلقه ...
بعد كل ذلك شرع ِف تذكريهم وختويفهم عن طريق ما حل ابملكذبني من قبلهم ،فقال ْلم -كما حكى القرآن عنه :-أََملْ ََيْتِ ُك ْم
َّ ِ
ين ِم ْن قَْبلِ ُك ْم....
نَبَ ُؤا الذ َ
ومنهم من يرى أن اآلية الكرمية كالم مستأنف ،واخلطاب فيه ألمة الرسول  فيكون املعىن :أن هللا -تعاىل -بعد أن بني للناس
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أنه قد أنزل كتابه على رسوله  إلخراجهم من الظلمات إىل النور ،وبني -سبحانه -أن له ما ِف السموات وما ِف األرض،
وهدد الكافرين ابلعذاب الشديد ،وحكى ما قاله موسى لقومه ...
َّ ِ
ِ
ين ِم ْن
بعد كل ذلك وجه -سبحانه -اخلطاب إىل مشركي مكة وإىل كل من كان على شاكلتهم فقال :أََملْ ََيْت ُك ْم نَبَ ُؤا الذ َ
قَ ْبلِ ُك ْم....
واختار هذا ابن املعىن ابن كثري .
قال الرازي  :وجيوز أن يكون خماطبة من هللا تعاىل على لسان موسى لقومه يذكرهم أمر القرون األوىل ،واملقصود إَّنا هو حصول

العربة أبحوال املتقدمني ،وهذا املقصود حاصل على التقديرين إال أن األكثرين ذهبوا إىل أنه ابتداء خماطبة لقوم الرسول .
ِ
( أ ََل َيْتِ ُكم نَبأُ الَّ ِذ ِ ِ
وح و َع ٍ
ُود  ) ...أي  :لقد علمتم َي أهل مكة ما حل بقوم نوح وعاد ومثود ،كما
اد َوََث َ
َْ ْ َ
ين م ْن قَ ْبل ُك ْم قَ ْوم نُ ٍ َ
َ

علمتم ما حل ابملكذبني من بعدهم كقوم لوط وقوم شعيب ،وكغريهم ِمن ال يعلم أحواْلم وعددهم إال هللا -تعاىل -وما دام األمر
كذلك فاعتربوا واتعظوا واتبعوا هذا الرسول الكرمي الذي جاء لسعادتكم ،لكي تنجوا من العذاب األليم الذي حل ابلظاملني من
قبلكم.
وَجلة جاء ْهتُم رسلُهم ِابلْب يِ ِ
نات مستأنفة ِف جواب سؤال مقدر ،كأنه قيل ما قصة هؤالء األقوام وما خربهم؟
َ ْ ُ ُ ُ ْ َّ
ِ
 واالستفهام ِف قوله ( أََملْ ََيْت ُك ْم  ) ..للتقرير ألَنم قد بلغتهم أخبارهم ،فقوم نوح بلغتهم أخبارهم بسبب خرب الطوفان الذيكان مشهورا بينهم ،وقوم عاد ومثود بلغتهم أخبارهم ألَنم من العرب ،ومساكنهم ِف بالدهم ،وهم ميرون على دَير قوم صاحل ِف
أسفارهم إىل بالد الشام للتجارة .واملراد ابلذين من بعدهم :أولئك األقوام الذين جاءوا من بعد قوم نوح وعاد ومثود ،كقوم إبراهيم
وقم لوط وغريهم.
قال البقاعي  ( :قوم ) أي نبأ قوم ( نوح ) وكانوا ملء األرض ( و ) نبأ ( عاد ) وكانوا أشد الناس أبداانً وأثبتهم جناانً ( و )

نبأ ( مثود ) وكانوا أقوى الناس على حنت الصخور وبناء القصور .
 قيل  :هذا من خطاب موسى لقومه  ،وقيل  :ابتداء خطاب من هللا ْلذه األمة واختاره ابن كثري .َّ ِ
ين ِم ْن بَ ْع ِد ِه ْم ) يعين من بعد هؤالء األمم الثالثة .
( َوالذ َ
( ََّل يَ ْعلَ ُم ُه ْم إََِّّل َّ
اَّللُ ) أي :ال يعلم عدد األقوام الذين جاءوا بعد قوم نوح وعاد ومثود وال يعلم ذواهتم وأحواْلم إال هللا تعاىل.
-قال القرطيب  :أي ال حيصي عددهم إال هللا  ،وال يعرف نسبهم إال هللا

 قال ابن عاشور  :االستفهام إنكاري ألَنم قد بلغتهم أخبارهم  ،فأما قوم نوح فقد تواتر خربهم بني األمم بسبب خربالطوفان  ،وأما عاد ومثود فهم من العرب ومساكنهم ِف بالدهم وهم ميرون عليها وُيرب بعضهم بعضاً با  ،قال تعاىل ( وسكنتم
ِف مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبني لكم كيف فعلنا بم ) وقال ( وإنكم لتمرون عليهم مصبحني وابلليل أفال تعقلون ) .
وغريهم من أمم انقرضوا وذهبت أخبارهم فال يعلمهم إال هللا ،
( والذين من بعدهم ) يشمل أهل مدين و
أصحاب الرس َ
َ
وقوم تُبّع َ
وهذا كقوله تعاىل ( وعاداً ومثودا وأصحاب الرس وقروانً بني ذلك كثرياً ) .
ومثل هذه اآلية قوله تعاىل ( أََمل َيْهتِِم نَبأُ الَّ ِذين ِمن قَبلِ ِهم قَوِم نُ ٍ ٍ
اب م ْدين والْم ْؤتَِف َك ِ
ود وقَوِم إِبْر ِاهيم ِوأ ْ ِ
ات أَتَْت ُه ْم
َْ ْ َ
ْ ْ ْ
َص َح َ َ َ َ ُ
َ
وح َو َعاد َوَمثُ َ َ ْ َ َ
ِ
ِ
رسلُهم ِابلْب يِنَ ِ
اَّللُ لِيَظْلِ َم ُه ْم َولَكن َكانُوا أَن ُف َس ُه ْم يَظْل ُمو َن ) .
ات فَ َما َكا َن َّ
ُ ُ ُ َّ
 النبأ هو اخلرب ،والنبأ أخص من اخلرب ،فكل نبأ خرب وليس كل خرب نبأ ،ألن النبأ ال يطلق إال على اخلرب اخلاص ،وهو اخلربالذي له خطب وشأن ،وهالكهم وهتديد ووعيدهم نبأ عظيم له شأن وخطب جسيم.
ت َعلَى َك َم ِال قُ ْد َرةِ هللا ،وعلى صرب أنبيائه ،وعلى شدة
وإَّنا كانت هذه األنباء عن هذه القرى أخبار ْلا خطب وشأن؛ ألَنا َدلَّ ْ
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بطشه وعدالته وإنصافه ،وإهالكه للظاملني ،وأن فيها من التخويف للموجودين من عذاب هللا وسخطه ما ينهاهم أن يقع منهم
ك ِم ْن أَنبَآئِ َها).
مثل ما وقع من األ َّولِني ،ولذا كان ْلا شأن وخطب؛ ولذا قال (نَ ُق ُّ
ص َعلَْي َ
وح) وما أصابم من الغرق العام جلميع أهل األرض ،إال من آمن بعبده ورسوله نوح ،عليه السالم.
(قَ ْوِم نُ ٍ
ِ
ِ
نوح و َشرحها ِف ٍ
وطول مكثِه فيهم
اَّللَِ ،
لنِب َّ
آَيت كثريةٍ من كتابِه ،ذَ َكَر َ
ني َّ
طغياَنم و َ
 وقد بََّ َاَّللُ قصةَ قوم ٍ َ َ َ َ
متردهم ،وشدةَ عصياَنم ِّ
اَّلل ِف ٍ
ِ
آَيت كثريةٍ مشهورةٍ.
َوُه ْم الَ يزدادو َن إال عُتُ ًّوا ،فأهلكهم َّ
اَّللُ هال ًكا مستأصالً ،وهذا ذَ َكَرهُ َُّ
اه ْم لِلن ِ
َّاس آيَةً).
كقولِه ( َوقَ ْوَم نُ ٍ
وح لَّ َّما َك َّذبُوا ُّ
اه ْم َو َج َعْلنَ ُ
الر ُس َل أَ ْغَرقْ نَ ُ
وكقولِه (ولََق ْد أَرسْلنا نُوحا إِ َىل قَوِم ِه فَلَبِ ِ
ِ
ٍ
َخ َذ ُه ُم الطُّوفَا ُن َوُه ْم ظَالِ ُمو َن).
َ
ث في ِه ْم أَلْ َ
ف َسنَة إِالَّ خَْس َ
ني َع ًاما فَأ َ
َ ََْ ً
ْ
(و َع ٍاد) كيف أهلكوا ابلريح العقيم ،ملا كذبوا هودا ،عليه السالم.
َ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرمي ِم).
ت َعلَْيه إَِّال َج َعلَْتهُ َك َّ
يح الْ َعق َيمَ .ما تَ َذ ُر م ْن َش ْيء أَتَ ْ
(وِِف َعاد إ ْذ أ َْر َسْلنَا َعلَْيه ُم ا ِّلر َ
كما قال تعاىل َ
ٍِ
صراً ِِف يَ ْوِم َْحن ٍ
اس َكأَ ََّنُْم أ َْع َج ُاز
ت َع ٌ
وقال تعاىل ( َك َّذبَ ْ
اد فَ َكْي َ
ص ْر َ
ف َكا َن َع َذ ِاِب َونُ ُذ ِر .إِ َّان أ َْر َسْلنَا َعلَْي ِه ْم ِرحياً َ
س ُم ْستَمّر .تَْن ِزعُ النَّ َ
ََنْ ٍل ُمْن َقعِ ٍر).
ِ
ٍِ
ٍ ِ ٍ
ص ْر َعى َكأ َََّنُْم
اد فَأ ُْهلِ ُكوا بِ ِر ٍ
(وأ ََّما َع ٌ
ص ٍر َعاتيَةَ .س َّخَرَها َعلَْي ِه ْم َسْب َع لَيَال َوَمثَانيَةَ أ َََّيم ُح ُسوماً فَََرتى الْ َق ْوَم ف َيها َ
صْر َ
يح َ
وقال تعاىل َ
أ َْع َج ُاز ََنْ ٍل َخا ِويٍَة).
ود) كيف أخذهتم الصيحة ملا كذبوا صاحلاً عليه السالم ،وعقروا الناقة.
(وَمثُ َ
َ
 وكانت مثود بعد عاد ،ومساكنهم مشهورة فيما بني احلجاز والشام إىل وادي القرى وما حوله ،وقد مر رسول هللا  علىقراهم ومساكنهم ،وهو ذاهب إىل تبوك سنة تسع.
قال تعاىل (وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا ِف دَيرهم جامثني).
ِ ِِ
ني).
َصبَ ُحوا ِِف َدا ِره ْم َجامث َ
َخ َذ ْهتُُم ا َّلر ْج َفةُ فَأ ْ
وقال تعاىل (فَأ َ
 قوله تعاىل (فأخذهتم الرجفة) قال الفراء والزجاج :هي الزلزلة الشديدة. قال الشنقيطي :الرجفة هي االضطراب الشديد ،أي :رجفت بم األرض واضطربت اضطراابً شديداً.وال منافاة :فالظاهر أن امللك ملا صاح بم اضطربت األرض من حتتهم فأهلكهم هللا بما َجيعاً.
وجنى هللا صاحلاً ومن معه:
قال تعاىل (فَلَ َّما جاء أَمرَان جنََّي نا ِ َّ ِ
ين َآمنُوا َم َعهُ بَِر ْمحٍَة ِّمنَّا).
َ ْ ُ َْ َ
صاحلًا َوالذ َ
( جاء ْْتُم رسلُ ُهم ِبلْب يِنَ ِ
ات ) يعين ابلدالالت الواضحات واملعجزات الباهرات  ،فبني كل رسول منهم ألمته طريق احلق وهداهم
َ َ ْ ُ ُ ْ َّ
إليه ليخرجهم من الظلمات إىل النور .
( فَ َردُّوا أَيْ ِديَ ُه ْم ِِف أَفْ َو ِاه ِه ْم ) اختلف ِف معناها على أقوال :
القول األول  :أن الضمري ِف ( أيديهم ) و ( أفواههم ) عائد على الذين جاءهتم الرسل .
وهو قول الطربي  ،وأِب حيان  ،والنحاس  ،والواحدي  ،والشوكاّن  ،وابن عاشور .

-قال أبو حيان  :والظاهر أ ّن األيدي هي اجلوارح  ،وأ ّن الضمري ِف أيديهم وِف أفواههم عائد على الذين جاءهتم الرسل.

ُث اختلفوا ِف سبب ذلك :
إما غيظاً ِما جاءت به الرسل .
أو تعجباً .
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أو تكذيباً ورداً واستبشاعاً ملا جاءت به الرسل .
وإما ضحكاً واستهزاء .
قال القرطيب ( فردوا أَيْ ِديَ ُه ْم ِف أَفْ َو ِاه ِه ْم } أي جعل أولئك القوم أيدي أنفسهم ِف أفواههم ليَعضُّوها غيظاً ِما جاء به الرسل ؛ضوا َعلَْي ُك ُم األ ََان ِم َل
إذ كان فيه تَسفيه أحالمهم  ،وشتم أصنامهم ؛ قاله ابن مسعود  ،ومثله قاله عبد الرمحن بن زيد  ،وقرأ َ { :ع ُّ
ِم َن الْغَْيظ ) .
وقال ابن عباس  :ملا مسعوا كتاب هللا عجبوا ورجعوا أبيديهم إىل أفواههم.
وردا لقوله؛
وقال أبو صاحل  :كانوا إذا قال ْلم نبيهم أان رسول هللا إليكم أشاروا أبصابعهم إىل أفواههم  :أ َِن اسكت ،تكذيباً لهًّ ،
وهذه األقوال الثالثة متقاربة املعىن.
والضمريان للكفار ؛ والقول األول أصحها .
ف الْعُلَ َماءُ ِِف َم ْع َىن َه ِذهِ ْاآليَِة الْ َك ِرميَِة :
قال الشنقيطي ْ :
اختَلَ َ
ِ
ِ
ت بِِه
فَ َق َ
َّار َج َعلُوا أَيْ ِد َي أَنْ ُف ِس ِه ْم ِِف أَفْ َو ِاه ِه ْم ; لِيَ َع ُّ
اها أَ َّن أُولَئِ َ
ضوا َعلَْي َها َغْيظًا َو َحنَ ًقا ل َما َجاءَ ْ
ال بَ ْع ُ
ض الْعُلَ َماء َ :م ْعنَ َ
ك الْ ُكف َ
الُّرسل ; إِ ْذ َكا َن فِي ِه تَس ِفيه أ ِ
َصنَ ِام ِه ْم .
َح َالم ِه ْم َ ،و َشْت ُم أ ْ
ْ ُ ْ
ُُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اىل ( َوإِ َذا
َوِِم َّْن قَ َ
ال بَ َذا الْ َق ْول َعْب ُد َّ
استَ َد َّل لَهُ ب َق ْوله تَ َع َ
اَّلل بْ ُن َم ْسعُود َ ،و َعْب ُد َّ
َسلَ َم َ ،و ْ
اختَ َارهُ ابْ ُن َج ِري ٍر َ ،و ْ
الر ْمحَ ِن بْ ُن َزيْد بْ ِن أ ْ
ضوا َعلَْي ُك ُم ْاألَ َان ِم َل ِم َن الْغَْي ِظ ) .
َخلَ ْوا َع ُّ
ِ ِ
اَّللِ َع ِجبُوا ور َجعُوا ِأبَيْ ِدي ِهم إِ َىل أَفْ و ِاه ِهم ِمن الْ َع َج ِ
ب.
ب َّ
وقال بعضهم  :أَ ََّنُْم لَ َّما َمسعُوا كتَا َ
ْ
ََ
َ ْ َ
َويُْرَوى َع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ
اس .
اَّللِ إِلَي ُكم  ،أَشاروا ِأبَصابِعِ ِهم إِ َىل أَفْ و ِاه ِهم أَ ِن اس ُكت تَك ِ
ْذيبًا لَهُ َوَرًّدا لَِق ْولِِه .
ال َْلُْم نَبِيُّ ُه ْم  :أ ََان َر ُس ُ
وقيل  :أ َََّنُْم َكانُوا إِذَا قَ َ
ْ ْ
َ ْ
ول َّ ْ ْ َ ُ َ ْ
صالِ ٍح .
َويُْرَوى َه َذا َع ْن أَِِب َ
َن معىن ْاآلي ِة أ َََّنُم رُّدوا علَى الُّرس ِل قَوَْلم وَك َّذبوهم ِأبَفْ و ِاه ِهم  ،فَالض ِ
َّمريُ ْاأل ََّو ُل لِ ُّلر ُس ِل َوالثَّ ِاّن لِْل ُكفَّا ِر َ ،و َعلَى َه َذا الْ َق ْوِل فَ
وقيل  :أ َّ َ ْ َ َ ْ َ َ
ُ ْ ُْ َ ُ ُ ْ َ ْ
«ِِف» ِمبَْع َىن الْبَ ِاء  .ويُروى َه َذا الْ َق ْو ُل َع ْن ُجمَا ِه ٍد  ،وقَتَ َادةَ  ،وُُمَ َّم ِد بْ ِن َك ْع ٍ
ب.
َ
َ
َ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك ِمَّا
قَ َ
ك بِتَ َم ِام الْ َك َالِم َ ،وُه َو قَ ْولُهُ تَ َع َ
اىل ( َوقَالُوا إِ َّان َك َفْرَان مبَا أ ُْرسْلتُ ْم بِه َوإِ َّان لَفي َش ٍّ
ال ابْ ُن َكثِ ٍري َ :ويُ َؤيِّ ُد َه َذا الْ َق ْو َل تَ ْفسريُ َذل َ
تَ ْدعُونَنَا إِلَْي ِه ُم ِر ٍ
يب ) .
اَّلل عْنه  :الظَّ ِ
ِ
اَّللُ تَ َعا َىل ; ِأل َّ
قَ َ
استَظْ َهَرهُ ابْ ُن َكثِ ٍري َرِمحَهُ َّ
اه ُر ِعْن ِدي ِخ َال ُ
َن الْ َعطْ َ
ف َما ْ
ال ُم َقيِّ ُدهُ َع َفا َُّ َ ُ
ف ِابلْ َوا ِو يَ ْقتَضي ُمغَايََرةَ َما بَ ْع َدهُ
لِما قَب لَه  ،فَي ُد ُّل علَى أَ َّن الْمراد بَِقولِِه  :فَرُّدوا أَي ِدي هم ْاآليةَ َغري التَّص ِري ِح ِابلتَّك ِ
ْذ ِ
اىل .
يب ِاب ْألَفْ َواهِ َ ،والْعِْل ُم ِعْن َد َّ
اَّللِ تَ َع َ
َ ُْ َ َ
َ ْ َ ُ ْ َ ُْ ْ
َُ َ ْ
ِ
يل  :الْ َم ْع َىن أ َّ
الر ُس ِل َرًّدا لَِق ْوْلِِ ْم .
َن الْ ُك َّف َار َج َعلُوا أَيْ ِديَ ُه ْم ِِف أَفْ َواهِ ُّ
َوق َ
ِ
الرس ِل علَى أَفْ واهِ ُّ ِ ِ
ِ
وه ْم َويَ ْقطَعُوا َك َال َم ُه ْم َ ،ويُْرَوى َه َذا َع ْن ُم َقاتِ ٍل  ( .أضواء البيان ) .
الر ُس ِل ليُ ْسكتُ ُ
َوق َ
يل َ :ج َع َل الْ ُك َّف ُار أَيْد َي ُّ ُ َ َ
أَناها ِف "الكشاف" إىل سبعة وِف بعضها بُع ٌد ،
 قال ابن عاشور  :معىن ( فردوا أيديهم ِف أفواههم ) حيتمل عدة وجوه َوأوالها ابالستخالص أن يكون املعىن  :أَنم وضعوا أيديهم على أفواههم إخفاء لشدة الضحك من كالم الرسل كراهية أن تظهر
دواخل أفواههم.
وذلك متثيل حلالة االستهزاء ابلرسل.
الرد  :مستعمل ِف معىن تكرير جعل األيدي ِف األفواه كما أشار إليه "الراغب".
و ّ
أي وضعوا أيديهم على األفواه ُث أزالوها ُث أعادوا وضعها فتلك اإلعادة َرّد ( .التحرير والتنوير ) .
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( َوقَالُوا إِ َّّن َك َف ْرَّن ِِبَا أ ُْر ِسلْتُ ْم بِ ِه ) أي  :قال املكذبون لرسلهم إان كفران مبا جئتم به من املعجزات والبينات.
ك ِِمَّا تَ ْدعُونَنَا إِلَْي ِه ُم ِر ٍ
يب ) وإان لفي شك كبري موقع ِف الريبة ِما تدعوننا إليه من اإلميان بوحدانية هللا ،وإبخالص
( َوإِ َّّن ل َِفي َش ٍّ
العبادة له .

الفوائد :

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11

العربة واالتعاظ مبا حصل لألمم املاضية املكذبة.
أن االعتبار مبا حصل لألمم السابقة يكون :بالك املكذبني ،وبنجاة املؤمنني.
أن هللا أهلك كثرياً من األمم.

شدة عقوبة هللا وبطشه ابملكذبني.

أن هللا ال يعجزه شيء.
أن هللا أرسل لكل أمة رسوالً يدعوهم إىل التوحيد وحيذرهم الشرك.
كثرة الرسل.

أن الرسل جاءت ابلبينات الواضحات على صدقهم.
أن هللا ال يعذب أحداً إال بعد قيام احلجة عليه.
أن الظلم والتكذيب سبب ْلالك األمم.

نفي الظلم عن هللا لكمال عدله.
ِ
ِ
ك ِ
َت رسلُهم أَِِف ا َِّ
ِ ِ
الس ِ
ماوات َو ْاْل َْر ِ
َّلل َش ٌّ
س ًّمى قالُوا إِ ْن
فاط ِر َّ
ض يَ ْدعُوُك ْم ليَ غْف َر لَ ُك ْم م ْن ذُنُوبِ ُك ْم َويُ َؤ ّخ َرُك ْم إَِل أ َ
( قال ْ ُ ُ ُ ْ
َج ٍل ُم َ
شر ِمثْ لُنا تُ ِري ُدو َن أَ ْن تَصدُّوّن َع َّما كا َن ي ْعب ُد آب ُؤّن فَأْتُوّن بِسلْ ٍ
طان ُمبِ ٍ
ش ٌر
َت ََلُ ْم ُر ُسلُ ُه ْم إِ ْن ََْن ُن إَِّلَّ بَ َ
ّي ( )10قال ْ
ُ
َُ
أَنْ تُ ْم إَِّلَّ بَ َ ٌ
ُ
اَّلل و َعلَى َِّ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِمثْ لُ ُكم و ِ
ٍ
ِ ِ
لك َّن َّ
اَّلل فَ لْيَ تَ َوَّك ِل ال ُْم ْؤِمنُو َن
سلْطان إَِّلَّ ِبِِ ْذن َّ َ
ْ َ
اَّللَ َيَُ ُّن َعلى َم ْن يَشاءُ م ْن عباده َوما كا َن لَنا أَ ْن ََنْتيَ ُك ْم ب ُ
اَّلل وقَ ْد هداّن سب لَنا ولَنَصِب َّن َعلى ما آذَي تموّن و َعلَى َِّ
ِ
اَّلل فَلْيَ تَ َوَّك ِل ال ُْمتَ َوّكِلُو َن (. ) )12
(َ )11وما لَنا أََّلَّ نَتَ َوَّك َل َعلَى َّ َ َ
َ ُْ ُ َ
ُُ َ ْ َ
[ إبراهيم . ] 12-10 :
------------َت رسلُهم أَِِف َِّ
اَّلل َش ٌّ
ك ) أي  :قال الرسل ألقوامهم على سبيل اإلنكار والتعجب من أقواْلم الباطلة :أِف وجود هللا تعاىل
( قال ْ ُ ُ ُ ْ
وِف وجوب إخالص العبادة له شك .
واملعىن :قال الرسل ألقوامهم على سبيل اإلنكار والتعجب من أقواْلم الباطلة :أِف وجود هللا -تعاىل -وِف وجوب إخالص العبادة
السماو ِ
له شك ،مع أنه -سبحانه -هو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض أي  :خالقهما ومبدعهما ومبدع ما فيهما على أحكم نظام ،وعلى
فاط ِر َّ
غري مثال سابق  ...وهو -سبحانه -فضال منه وكرما «يدعوكم» إىل اإلميان مبا جئناكم به من لدنه «ليغفر لكم» بسبب هذا
اإلميان «من ذنوبكم ويؤخركم» ِف هذه الدنيا «إىل أجل مسمى» أي :إىل وقت معلوم عنده تنتهي ابنتهائه أعماركم ،دون أن
يعاجلكم خالل حياتكم بعذاب االستئصال «رمحة بكم» وأمال ِف هدايتكم.
 قال ابن كثري  :وَه َذا َْحيتَ ِمل َشْي ئَ ْ ِني.
َ
ُ
أَح ِد ِِهَا  :أَِِف وج ِ
ِ
وده َشك .
َ
ُُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
اإلقْ را ِر بِِه ،فَِإ َّن ِاال ْعِرت َ ِ
لسلِيم ِة ،ولَ ِكن قَ ْد ي ع ِرض لِب ع ِ
ِ
ض َها َشك
اف بِه َ
ض ُروِري ِِف الْفطَ ِر ا َّ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ
َ
فَإ َّن الْفطََر َشاه َدةٌ ب ُو ُجوده َوَْجمبُولَةٌ َعلَى ْ َ
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ِِ ِ
ِ
الرسل تُرِش ُدهم إِ َىل طَ ِر ِيق مع ِرفَتِ ِه أبنه ِ
و ِْ
ِ
فاط ِر
ص ِل إِ َىل ُو ُجودهَ ،وْلََذا قَالَ ْ
َْ
اضطَر ٌ
اج إِ َىل النَّظَ ِر ِِف الدَّل ِيل الْ ُم َو ّ
ت َْلُُم ُّ ُ ُ ْ ُ ْ
اب ،فَتَ ْحتَ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
السماوات َو ْاأل َْر ِ
احلُ ُدوث واخللق والتسخري ظاهر عليهما ،فال بد
ض الذي خلقهما وابتدعهما َعلَى َغ ْري مثَال َسبَ َق ،فَإ َّن َش َواه َد ْ
َّ
ِ
اَّللُ َال إِلَهَ إَِّال هللا هو خالق كل شيء وإْله َوَملِي ُكهُ.
صانِ ٍع َوُه َو َّ
ْلما م ْن َ
ِِ
ِ
ِ ِِ ِ ِ
وب الْعِبادةِ لَه َشك ،وهو ا ْخلالِق ِجل ِمي ِع الْموجود ِ
َوال َْم ْع ََن الث ِ
اتَ ،وَال
َْ ُ َ
َّاين ِِ :ف قَ ْوْل ْم :أَِِف ا ََّّلل َشك أَ ْي أَِِف إِ َْليَّته َوتَ َفُّرده بِ ُو ُج ِ َ َ ُ
ََُ َ ُ َ
ِ ِ
ُّوَنَا
لصانِ ِعَ ،ولَ ِك ْن تَ ْعبُ ُد َم َعهُ َغ ْ َريهُ ِم َن الْ َو َسائِ ِط الَِّيت يَظُن َ
ت ُم ِقَّرةً ِاب َّ
يَ ْستَ ِح ُّق الْعِبَ َادةَ إَِّال ُه َو َو ْح َدهُ َال َش ِر َ
ب ْاألَُم ِم َكانَ ْ
يك لَهُ ،فَإ َّن َغال َ
اَّللِ ُزلْ َفى.
تَنْ َفعُ ُه ْم أَْو تُ َقِّرُبُْم ِم َن َّ
( ِ
الس ِ
ماوات َو ْاْل َْر ِ
ض ) أي  :خالقهما ومبدعهما ومبدع ما فيهما على أحكم نظام ،وعلى غري مثال سابق .
فاط ِر َّ
( يَ ْدعُوُك ْم ) سبحانه وتعاىل تكرماً منه إىل اإلميان .
( لِيَ غْ ِف َر لَ ُك ْم ) بسبب هذا اإلميان .
( ِم ْن ذُنُوبِ ُك ْم ) ِف الدار اآلخرة .
قيل  :للتبعيض .

ورجحه أبو حيان  .واختاره الطربي  ،وابن عطية  ،والبيضاوي .
وقيل  :زائدة .
أي ليغفر لكم ذنوبكم .
وهول قول أِب عبيدة  ،واختاره اخلازن .

قال الشوكاين  :قوله ( ومن ) ِف قوله «من ذنوبكم» قال أبو عبيدة :إَنا زائدة ،ووجه ذلك قوله -تعاىلِ -ف موضع آخر :إِ َّن
َّ ِ
الذنُوب َِ
َجيعاً وقال سيبويه :هي للتبعيض ،وجيوز أن يذكر البعض ويراد منه اجلميع ،وقيل التبعيض على حقيقته وال يلزم
اَّللَ يَ ْغفُر ُّ َ
من غفران الذنوب ألمة ُممد  غفران َجيعها لغريهم  ،وقيل هي للبدل ،أي :لتكون املغفرة بدال من الذنوب .
ِ
س ًّمى ) ِف هذه الدنيا ( إىل أجل مسمى ) أي :إىل وقت معلوم عنده تنتهي ابنتهائه أعماركم ،دون أن
( َويُ َؤ ّخ َرُك ْم إَِل أ َ
َج ٍل ُم َ
يعاجلكم خالل حياتكم بعذاب االستئصال رمحة بكم وأمالً ِف هدايتكم.
السماو ِ
وَجلة ِات َو ْاأل َْر ِ
ض جيء با كدليل على نفى الشك ِف وجوده سبحانه وِف وجوب إخالص العبادة له ،ألن
فاط ِر َّ
وجودمها على هذا النسق البديع يدل داللة قاطعة على أن ْلما خالقا قادرا حكيما ،الستحالة صدور تلك املخلوقات من غري
فاعل خمتار.
 ففيها أن املستحق للعبادة هو من ُيلق ،أما من هو عاجز عن اخللق فال يستحق أن يكون معبوداً ،وقد جرت العادة ِف القرآنالكرمي ِف آَيت كثرية أنه جيعل سبب العبادة اليت تُستحق به هو اخللق واإلبراز من العدم إىل الوجود ،فمن يربزكم من العدم إىل
الوجود ،ويوجدكم بعد أن كنتم عدماً هو هذا ربكم الذي يستحق أن تعبدوه وحده ،أما الذي حيتاج إىل من ُيلقه فهو عبد
مربوب فقري مثلكم.
ون َِّ
ض ِرب مثَل فَاستَ ِمعوا لَه إِ َّن الَّ ِذين تَ ْدعو َن ِمن ُد ِ
اجتَ َمعُوا لَهُ).
اَّلل لَ ْن َُيْلُ ُقوا ذُ َابابً َولَ ِو ْ
َّاس ُ َ َ ٌ ْ ُ ُ
َ ُ ْ
قال تعاىل َ
(َي أَيُّ َها الن ُ
وقال تعاىل (أَيُ ْش ِرُكو َن َما ال َُيْلُ ُق َشْيئاً َوُه ْم ُُيْلَ ُقو َن).
ِ
اَّللِ فَأَر ِوّن ما َذا خلَق الَّ ِذ ِ ِِ
ض ٍ
الل ُمبِ ٍ
ني).
ين م ْن ُدونه بَ ِل الظَّال ُمو َن ِِف َ
وقال تعاىل َ
(ه َذا َخْل ُق َّ ُ َ َ َ َ
 قال بعض العلماء :إَّنا نص هللا تعاىل على صفة اخللق دون غريها من الصفات ،ألن املشركني كانوا يعرتفون أن هللا خالقهم،كما قال تعاىل (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن هللا) وقال تعاىل (ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض ليقولن خلقهن العزيز
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العليم) ،وقيل :ليذكرهم بذلك نعمته عليهم.
اب إِب ر ِاهيم إِنَّه َكا َن ِص ِّديقاً نَّبِياً .إِ ْذ قَ َ ِ ِ
ِ
ت ِمل تَعب ُد ما َال يسمع وَال ي ب ِ
ِ
نك
ص ُر َوَال يُ ْغ ِين َع َ
ال ألَبِيه ََي أَبَ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ ُْ
(واذْ ُكْر ِِف الْكتَ ِ ْ َ َ ُ
ّ
وقال تعاىل َ
َشْيئاً).
ت ِمل تَعب ُد ما َال يسمع وَال ي ب ِ
ِ
نك َشْيئاً) أي ال ينفعك وال يدفع عنك ضرراً.
صُر َوَال يُ ْغ ِين َع َ
(َي أَبَ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ ُْ
فقوله َ
ال إِبْ َر ِاهي ُم ِألَبِ ِيه َوقَ ْوِم ِه إِن َِّين بََراء ِِّمَّا تَ ْعبُ ُدو َن * إَِّال الَّ ِذي فَطََرِّن).
(وإِ ْذ قَ َ
وكما قال تعاىل عن إبراهيم َ 
ِ
ِ
ت َو ْج ِه َي لِلَّ ِذي
ت قَ َ
س َاب ِز َغةً قَ َ
ال َه َذا َرِِّب َه َذآ أَ ْك َربُ فَلَ َّما أَفَلَ ْ
ال ََي قَ ْوم إِِّّن بَِريءٌ ِّمَّا تُ ْش ِرُكو َن ( )78إِِّّن َو َّج ْه ُ
( فَلَ َّما َرأَى الش ْ
َّم َ
ِ
ِ
ِ
فَطَر َّ ِ
ابتدع ُه َما على غري مثال سابق ،الذي هو اخلالق الرازق
لقهما و َ
ض َحني ًفا َوَما أ ََانْ م َن الْ ُم ْش ِرك َ
الس َم َاوات َواأل َْر َ
ني ) أي :خ ُ
َ
القادر النافع الضار.
فقوله (إال الذي فطرّن) ومل يقل إال هللا لفائدتني:
األوىل :اإلشارة إىل علة إفراد هللا ابلعبادة  ،ألنه كما أنه متفرد ابخللق  ،فيجب أن ينفرد ابلعبادة.
والثانية :اإلشارة إىل بطالن عبادة األصنام  ،وألَنا مل تفطركم حىت تعبدوها  ،ففيها تعليل للتوحيد اجلامع بني النفي واإلثبات.
 قال ابن القيم :الرب تبارك وتعاىل يدعو عباده ِف القرآن إىل معرفته من طريقني:أحدمها :النظر ِف مفعوالته ،والثاّن :التفكر ِف آَيته وتدبرها ،فتلك آَيته املشهودة ،وهذه آَيته املسموعة.
ض واختِ ِ
فالنوع األول كقوله (إِ َّن ِِف خْل ِق َّ ِ
ِِ
الف اللَّْي ِل والن َ ِ
ِ َّ ِ ِ
َّاس .) ...
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ ْ
َ
َ
َّهار َوالْ ُفْلك ال ِيت َْتري ِف الْبَ ْحر مبَا يَْن َف ُع الن َ
ٍ ِ
ضو ِ ِ
وقوله (إِ َّن ِِف خْل ِق َّ ِ
ُوِل ْاألَلْب ِ
اب) وهو كثري ِف القرآن.
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ ْ
َ
اختالف اللَّْي ِل َوالن َ
َّها ِر َآلَيت أل ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
آَيته).
اب أَنْ َزلْنَاهُ إِلَْي َ
والثاّن كقوله (أفَال يَتَ َدبَُّرو َن الْ ُق ْرآ َن) وقوله (أَفَلَ ْم يَدَّبَُّروا الْ َق ْوَل) وقوله (كتَ ٌ
ك ُمبَ َارٌك ليَدَّبَُّروا َ
( قالُوا إِ ْن أَنْ تم إَِّلَّ ب َ ِ
ص ُّدوّن َع َّما كا َن يَ ْعبُ ُد آب ُؤّن ) أي :قال الظاملون لرسلهم الذين جاءوا ْلدايتهم ،ما
ش ٌر مثْ لُنا تُ ِري ُدو َن أَ ْن تَ ُ
ُْ َ
أنتم إال بشر مثلنا ِف اْليئة والصورة واملأكل واملشرب ،تريدون مبا جئتموان به أن تصرفوان ومتنعوان عن عبادة اآلْلة اليت ورثنا عبادهتا

عن آابئنا .
وكأن هؤالء الظاملني بقوْلم هذا ،يرون أن الرسل ال يصح أن يكونوا من البشر ،وإَّنا يكونون من املالئكة.
وهذا من موانع اإلميان عند األمم املكذبة :
ِ
ِ
ِِ
كما قال تعاىل ( أَ َكا َن لِلن ِ
َّاس ) .
َّاس َع َجبًا أَ ْن أَْو َحْي نَا إ َىل َر ُج ٍل ّمْن ُه ْم أَ ْن أَنذر الن َ
ِ
ِ
وقد ب َّني تعاىل ِِف موا ِضع أُخر أ َّ ِ
ك.
يع ْاألَُم ِم َعجبُوا ِم ْن َذل َ
ََ
َن ََج َ
ََ َ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال ِِف َع َج ِ
ِِ
ك (أَ َكا َن لِلن ِ
ال (بَ ْل َع ِجبُوا أَ ْن َجاءَ ُه ْم
اس) َوقَ َ
قَ َ
ب قَ ْوم نَبِيِّنَا ِ م ْن ذَل َ
َّاس َع َجبًا أَ ْن أ َْو َحْي نَا إ َىل َر ُج ٍل منْ ُه ْم أَ ْن أَنْذر النَّ َ
ُمْن ِذٌر ِمْن ُه ْم).
ال ع ِن ْاألُم ِم َّ ِ ِ
ِ
ك ِأبَنَّه َكانَ ِ
اَّلل َغ ِين َِ
محي ٌد).
استَ ْغ َىن َّ
السابَِقة (ذَل َ ُ ْ
ت َأتْتي ِه ْم ُر ُسلُ ُه ْم ِابلْبَ يِّنَات فَ َقالُوا أَبَ َشٌر يَ ْه ُدونَنَا فَ َك َف ُروا َوتَ َولَّْوا َو ْ
َوقَ َ َ َ
اَّللُ َو َُّ
ال ( َك َّذبت َمثُود ِابلنُّ ُذ ِر فَ َقالُوا أَب َشرا ِمنَّا و ِ
اح ًدا نَتَّبِعُهُ).
َوقَ َ
َْ ُ
َ ً َ
ال (ولَئِن أَطَعتُم ب َشرا ِمثْلَ ُكم إِنَّ ُكم إِ ًذا َخل ِ
اس ُرو َن).
َ
ْ ْ
َوقَ َ َ ْ ْ ْ َ ً
َن ه َذا الْعجب ِمن إِرس ِال ب َش ٍر مانِ ٍع لِلن ِ ِ ِ ِ ِ ِِ
اس أَ ْن يُ ْؤِمنُوا إِ ْذ َجاءَ ُه ُم ا ْْلَُدى إَِّال أَ ْن قَالُوا
َو َ
صَّر َح ِأب َّ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ
َّاس م َن ْاإلميَان ب َق ْوله َ
(وَما َمنَ َع النَّ َ
اَّللُ بَ َشًرا َر ُس ًوال).
ث َّ
أَبَ َع َ
ِ
اَّلل  -ج َّل وع َال ِِ -ف آَي ٍ
ت َكثِ َريةٍ :أ َّ
ال ََيْ ُكلُو َن الطَّ َع َامَ ،وميَْ ُشو َن ِِف
آد َم إَِّال ُر ُس ًال ِم َن الْبَ َش ِرَ ،وُه ْم ِر َج ٌ
َن َّ
اَّللَ َما أ َْر َس َل لبَِين َ
ني َُّ َ َ َ
َوقَ ْد بََّ َ
َ
ِ
ِ
ِِ
ْاألَسو ِاق ،وي تَزَّوجو َن ،وَْحنو َذلِ َ ِ ِ ِ
اسأَلُوا أ َْه َل ال ِّذ ْك ِر
(وَما أ َْر َسْلنَا ِم ْن قَْبل َ
ك إَِّال ِر َج ًاال نُوحي إِلَْي ِه ْم فَ ْ
ك م ْن ص َفات الْبَ َش ِر ; َك َق ْوله تعاىل َ
ْ َ ََ َ ُ َ َ
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إِ ْن ُكْن تُ ْم َال تَ ْعلَ ُمو َن).
ِ
ِ
وحي إِلَي ِهم ِمن أَه ِل الْ ُقرى ،وقَولِِه :وما أَرسْلنَا قَب لَ َ ِ
ك إَِّال ِرج ًاال نُ ِ
ِِ
ني إَِّال إِ ََّنُْم لَيَأْ ُكلُو َن الطَّ َع َام
(وَما أ َْر َسْلنَا ِم ْن قَْبل َ
ك م َن الْ ُمْر َسل َ
ْ ْ ْ ْ َ َ ْ ََ ْ َ ْ
َ
َوقَ ْوله َ
َوميَْ ُشو َن ِِف ْاألَ ْس َو ِاق).
 قال القرطِب :لو جعل هللا الرسول إىل البشر ملكاً لفروا من مقاربته وما أنسوا به  ،ولداخلهم من الرعب واالتقاء له ما يكفهممن كالمه  ،ومينعهم عن سؤاله  ،فال تعم املصلحة  ،ولو نقله عن صورة املالئكة إىل مثل صورهتم لقالوا :لست ملكاً وإَّنا أنت
بشر فال نؤمن بك وعادوا إىل مثل حاْلم.
( فَأْتُوّن بِسل ٍ
ْطان ُمبِ ٍ
ّي ) أَ ْي َ :خا ِرٍق نَ ْق َِرت ُحهُ َعلَْي ُك ْم .
ُ
شر ِمثْ لُ ُكم ) أَي ِ :
يح أ ََان بَ َشٌر ِمثْلُ ُك ْم ِِف الْبَ َش ِريَِّة .
( قال ْ
َت ََلُ ْم ُر ُسلُ ُه ْم إِ ْن ََْن ُن إَِّلَّ بَ َ ٌ
ْ ْ َ
صح ٌ
ِ
اَّلل َيَُ ُّن َعلى من يشاء ِمن ِع ِ
بادهِ ) أ ْي ِ :اب ِّلر َسالَِة َوالنُّبُ َّوةِ .
( َولك َّن ََّ
َْ َ ُ ْ
( وما كا َن لَنا أَ ْن ََنْتِي ُكم بِسل ٍ
ْطان ) َعلَى َوفْ ِق َما َسأَلْتُ ْم .
َ
َ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
( إَِّلَّ ِبِِ ْذن َّ
ك.
اَّلل ) أَ ْي  :بَ ْع َد ُس َؤالنَا إِ ََّيهُ َوإِ ْذنه لَنَا ِِف َذل َ
ِ
اَّلل فَ لْي تَ وَّك ِل الْم ْؤِمنُو َن ) أَي ِِ :ف َِ
َجي ِع أ ُُموِرِه ْم .
ُ
ْ
( َو َعلَى َّ َ َ
( وما لَنا أََّلَّ نَت وَّكل َعلَى َِّ
َي َ :وَما ميَْنَ عُنَا ِم َن الت ََّوُّك ِل َعلَْي ِه .
َ
اَّلل ) أ ْ
ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضح َها َوأَبْيَن َها .
( َوقَ ْد َهداّن ُسبُ لَنا ) َوقَ ْد َه َد َاان ألَقْ َوم الطُُّرق َوأَْو َ
لس ِخي َف ِة .
السيِّ ِئ َوا ْألَفْ َع ِال ا َّ
ب َّن َعلى َما آذَيْتُ ُموّن ) أ ْي ِ :م َن الْ َك َالِم َّ
َولَنَ ْ
صِ َ
( و َعلَى َِّ
اَّلل ) ال على غريه .
َ
( فَ لْيَ تَ َوَّك ِل ال ُْمتَ َوّكِلُو َن ) فليعتمد املتوكلون .
صدق اعتماد القلب على هللا  -عز وجل ِ -ف استجالب املصاحل ،ودف ِع املضا ِّر من أمور
قال ابن رجب  :وحقيقة التوّكل :هو ُ
ِ ِ
ضر وال ينفع سواه.
مينع وال يَ ُّ
الدنيا واآلخرة ُكلّها ،وكلَةُ األمور كلّها إليه ،وحتقيق اإلميان أبنه ال يُعطي وال ُ
فضائل التوكل :

أوَّلً :أنه سبب لدخول اجلنة.
اان وعلَى رّبِِم ي ت وَّكلُو َن .الَّ ِذ ِ
ِ
قال تعاىل (إََِّّنَا الْمؤِمنو َن الَّ ِذين إِ َذا ذُكِر َّ ِ
ِ
يمو َن
ُْ ُ
ت قُلُ ُ
وبُْم َوإِ َذا تُليَ ْ
اَّللُ َوجلَ ْ
ت َعلَْي ِه ْم َ
ين يُق ُ
َ
َ
َ
آَيتُهُ َز َاد ْهتُْم إميَ ً َ َ َ ْ ََ َ
َّ ِ
ِ
ِ
ات ِعْن َد َرّبِِ ْم َوَم ْغ ِفَرةٌ َوِرْز ٌق َك ِرميٌ).
اه ْم يُْنف ُقو َن .أُولَئِ َ
ك ُه ُم الْ ُم ْؤمنُو َن َحقًّا َْلُْم َد َر َج ٌ
الص َالةَ َوِمَّا َرَزقْ نَ ُ
اجلن َِّة غُرفًا َت ِري ِمن َحتتِها ْاألَ َْنَار خالِ ِدين فِيها نِعم أَجر الْع ِاملِ َّ ِ
وقال تعاىل (والَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا َّ ِ ِ
ين
َّه ْم ِم َن َْ َ ْ
َ َ َ ََ
ُ َ َ َ َْ ُْ َ َ
ْ َْ
الصاحلَات لَنُبَ ِّوئَن ُ
ني .الذ َ
ص َربُوا َو َعلَى َرّبِِ ْم يَتَ َوَّكلُو َن).
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ين َآمنُوا َو َعلَى َرّبِِ ْم يَتَ َوَّكلُو َن).
وقال تعاىل (فَ َما أُوتِيتُ ْم ِم ْن َش ْيء فَ َمتَاعُ ْ
احلَيَاةِ الدُّنْيَا َوَما ِعْن َد َّ
اَّلل َخ ْريٌ َوأَبْ َقى للَّذ َ
وحلديث الباب.
وللحديث (يدخل اجلنة أقوام أفئدهتم مثل أفئدة الطري).
حكى النووي ِف هذا احلديث :أن املراد بؤالء القوم هم املتوكلون.
قيلِ :ف رقتها ولينها ،أي :أَنا ال حتتمل أشغال الدنيا فال يسعها الشيء وضده كالدنيا واآلخرة.
أو ِف التوكل كقلوب الطري تغدو خاصاً تروح بطاانً.
وقيل ِ :ف اخلوف واْليبة هلل ،فإن الطري أكثر احليوان خوفاً وفزعاً.
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قال النووي :قيل :مثلها ِف رقتها وضعفها ،كاحلديث اآلخر (أهل اليمن أرق قلوابً وأضعف أفئدة).
وقيلِ :ف اخلوف واْليبة ،والطري أكثر احليوان خوفاً وفزعاً ،كما قال هللا تعاىل (إَّنا ُيشى هللا من عباده العلماء) وكأن املراد قوم
غلب عليهم اخلوف كما جاء عن َجاعات من السلف ِف شدة خوفهم.
وقيل :املراد متوكلون.

اثنياً :أهل التوكل هم أهل ُمبة هللا عز وجل.
قال تعاىل (فَِإذَا عزمت فَت وَّكل علَى ِ
ب الْ ُمتَ َوّكِلِني).
اَّللَ ُِحي ُّ
اَّلل إِ َّن ّ
ََ ْ َ َ َ ْ َ ّ
اثلثاً :التوكل من شيم أنبياء هللا ورسله وأوليائه.
وح إِ ْذ قَ َ ِ ِ ِ ِ
ت اَّللِ فَعلَى ِ
ِ
ِ
ِ
ت).
(واتْ ُل َعلَْي ِه ْم نَبَأَ نُ ٍ
اَّلل تَ َوَّكْل ُ
ال ل َق ْومه ََي قَ ْوم إِن َكا َن َك َُرب َعلَْي ُكم َّم َقامي َوتَذْك ِريي ِآب ََي ّ َ ّ
قال تعاىل ِف نوح َ
وقال تعاىل عن هود (إِِّن تَوَّكْلت علَى ِ
ِ
ٍ
ِ
اصيتِها إِ َّن رِِب علَى ِصر ٍ
ِ
اط ُّم ْستَ ِقي ٍم).
اَّلل َرِِّب َوَربِّ ُكم َّما من َدآبَّة إِالَّ ُه َو آخ ٌذ بِنَ َ َ َ ّ َ
ّ َ ُ َ ّ
َ

رابعاً :أهل التوكل هم أهل اإلميان.
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
آَيتُهُ َز َاد ْهتُْم إِميَاانً َو َعلَى َرّبِِ ْم يَتَ َوَّكلُو َن).
ت قُلُوُبُْم َوإِذَا تُليَ ْ
اَّللُ َوجلَ ْ
ين إِذَا ذُكَر ّ
ت َعلَْي ِه ْم َ
قال تعاىل (إََّّنَا الْ ُم ْؤمنُو َن الذ َ
اَّللِ فَ ْليَ تَ َوَّك ِل الْ ُم ْؤِمنُو َن) أي :وعلى هللا وحده فليعتمد ولْيثق املؤمنون.
(و َعلَى َّ
وقال تعاىل َ
قال ابن القيم :فجعل التوكل شرطاً ِف اإلميان ،فدل على انتفاء اإلميان عند انتفائه ،وكلما قوي توكل العبد كان إميانه أقوى ،وإذا
ضعف اإلميان ضعف التوكل ،وإذا كان التوكل ضعيفاً كان دليالً على ضعف اإلميان وال بد.
خامساً :التوكل على هللا جملبة للرزق.

عن عمر  قال :قال رسول هللا ( لو أنكم تتوكلون على هللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري تغدو خاصاً وتروح بطاانً)
رواه الرتمذي.

الرزق .
ديث أصل ِف التوُّكل ،وأنَّه من أعظم األسباب اليت يُستجلب با ُ
قال ابن رجب  :وهذا احل ُ
التوكل – االستغفار – التقوى
سادساً :التفرغ للعبادة.
عن أِب هريرة .عن النِب  قال (إن هللا تعاىل يقولَ :ي ابن آدم! تفرغ لعبادِت أمأل صدرك غىن ،وأسد فقرك ،وإن ال تفعل
مألت يدك شغالً ومل أسد فقرك) رواه الرتمذي.

سابعاً :املتابعة بني احلج والعمرة.

عن عبد هللا بن مسعود .قال :قال َ( تبعوا بني احلج والعمرة ،فإَنما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكري خبث احلديد
والذهب والفضة) رواه الرتمذي.

اثمناً :صلة الرحم.

عن أِب هريرة .قال :قال ( من أحب أن يبسط له ِف رزقه وينسأ له ِف أثره فليصل رمحه) متفق عليه.

اتسعاً :اإلنفاق ِف سبيل هللا تعاىل.
ٍ
ِ
ِ
ِ
ني).
(وَما أَنْ َف ْقتُ ْم م ْن َش ْيء فَ ُه َو ُُيْل ُفهُ َوُه َو َخ ْريُ ا َّلرا ِزق َ
قال تعاىل َ
قال ابن كثري :أي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأابحه لكم فهو ُيلفه عليكم ِف الدنيا ابلبدل ،وِف اآلخرة ابجلزاء والثواب
كما ثبت ِف احلديث.
عاشراً :املهاجرة ِف سبيل هللا .قال تعاىل (ومن ي ه ِ
اَّللِ َِجي ْد ِِف ْاأل َْر ِ
ض ُمَرا َغماً َكثِرياً َو َس َعةً).
اجْر ِِف َسبِ ِيل َّ
ََ ْ َُ
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اْلادي عشر :املتوكلون ليس عليهم للشيطان سبيل.
َّ ِ
ِ
ين َآمنُوا َو َعلَى َرّبِِ ْم يَتَ َوَّكلُو َن).
س لَهُ ُسْلطَا ٌن َعلَى الذ َ
قال تعاىل (إنَّهُ لَْي َ
الثاين عشر :املتوكلون هللا حسبهم وكافيهم.
اَّللِ فَ ُه َو َح ْسبُهُ).
(وَمن يَتَ َوَّك ْل َعلَى َّ
قال تعاىل َ
قال بعض السلف :جعل هللا لكل عمل جزاء من جنسه ،وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده ،فقال (ومن يتوكل على هللا
فهو حسبه) ،ومل يقل :نؤته كذا وكذا من األجر ،كما قال ِف األعمال ،بل جعل نفسه سبحانه كاِف عبده املتوكل عليه ،وحسبه
وواقيه ،فلو توكل العبد على هللا حق توكله وكادته السموات واألرض ومن فيهن جلعل له خمرجاً ،وكفاه ونصره( .بدائع الفوائد).

الثالث عشر :أهل التوكل على هللا هم أهل العزة واالستعالء.
قال تعاىل (ومن ي ت وَّكل علَى ِ
اَّللَ َع ِز ٌيز َح ِك ٌيم).
اَّلل فَِإ َّن ّ
َ َ ََ َ ْ َ ّ

قال ِف اإلحياء :أي عزيز ال يذل من استجار به ،وال يضيع من الذ جبنابه والتجأ إىل زمامه ومحاه ،وحكيم ال يقصر عن تدبري
أمر من توكل على تدبريه.

الرابع عشر :ال توكل بدون إميان.
اَّللِ فَتَ َوَّكلُوا إِ ْن ُكْن تُ ْم ُم ْؤِمنِني).
(و َعلَى َّ
قال تعاىل َ
ِ
وقال تعاىل (إََِّّنَا الْمؤِمنو َن الَّ ِذين إِذَا ذُكِر َّ ِ
اان َو َعلَى َرّبِِ ْم يَتَ َوَّكلُو َن).
آَيتُهُ َز َاد ْهتُْم إِميَ ً
ُْ ُ
ت قُلُ ُ
وبُْم َوإِذَا تُليَ ْ
اَّللُ َوجلَ ْ
ت َعلَْي ِه ْم َ
َ
َ
ِ
ِ
(وَم ْن يُ ْش ِرْك ِاب ََّّلل فَ َكأَََّّنَا َخَّر م َن
قال شيخ اإلسالم :وما رجا أح ٌد خملوقاً أو توكل عليه إال خاب ظنه فيه ،فإنه مشرك ،قال تعاىل َ
َّ ِ
ِِ
الريح ِِف م َك ٍ
ان َس ِح ٍيق).
الس َماء فَتَ ْخطَُفهُ الطَّْريُ أ َْو َهتْ ِوي به ِّ ُ َ
وقال :من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على هللا.
وقال بعض العارفني :املتوكل كالطفل ال يعرف شيئاً َيوي إليه إال ثدي أمه ،كذلك املتوكل ال َيوي إال إىل ربه سبحانه.
وقال ابن القيم  -رمحه هللا -ولو توكل العبد على هللا حق توكله ِف إزالة جبل عن مكانه ،وكان مأموراً إبزالته ألزاله.
قيل حلامت األصم :على ما بنيت أمرك ِف التوكل؟ قال :على خصال أربعة:
علمت أن رزقي ال َيكله غريي  ...فاطمأنت به نفسي.
وعلمت أن عملي ال يعمله غريي  ...فأان مشغول به.
وعلمت أن املوت َيِت بغتة  ...فأان أابدره.
وعلمت أّن ال أخلو من عني هللا  ...فأان مستح ٍي منه.
قال بعض العلماء ال تتكلن على غري هللا فيكلك هللا إىل من اتكلت عليه.
قال منصور بن عمار :قلوب املتوكلني أوعية الرضا.
وقال بعضهم :عالمة التوكل انقطاع املطامع :أي ِف اخللق واألسباب.
 والتوكل َّل يناِف فعل اْلسباب.قال تعاىل ِ ِ ِ ِِ
َّخلَ ِة تُساقِ ْط َعلَي ِ
ك ُرطَبًا َجنِيًّا) مع أنه تعاىل لو أراد أسقطه ْلا بدون هز منها.
ْ
َ
(وُهّزي إلَْيك جب ْذ ِع الن ْ َ
ٍ ِ
ِ
اح ٍد و ْاد ُخلُوا ِمن أَبْو ٍ
اَّللِ ِمن
(وقَ َ
اب ُّمتَ َفِّرقٍَة َوَما أُ ْغ ِين َعن ُكم ِّم َن َّ
ال ََي بَِ َّ
ين الَ تَ ْد ُخلُوا من َابب َو َ
ومن أوضح األدلة قول يعقوب َ
ْ َ
ِِ ِ
ت َو َعلَْي ِه فَ ْليَ تَ َوَّك ِل الْ ُمتَ َوّكِلُو َن).
َش ْي ٍء إِ ِن ْ
احلُ ْك ُم إِالَّ َّّلل َعلَْيه تَ َوَّكْل ُ
ٍ ٍِ
ِ
ْم إِالَّ َِّّللِ َعلَْي ِه
اَّللِ ِمن َش ْي ٍء إِ ِن ْ
(وَما أُ ْغ ِين َعن ُكم ِّم َن َّ
(َي بَِ َّ
َ
ين الَ تَ ْد ُخلُوا من َابب َواحد) ُمافظة عليهم من العني ُث قال َ
احلُك ُ
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ت َو َعلَْي ِه فَ ْليَ تَ َوَّك ِل الْ ُمتَ َوّكِلُو َن).
تَ َوَّك ْل ُ
فقد أخذ ابلسبب واحليطة ،وصرح ابن االعتماد على هللا وحده.
قال ابن القيم أيضاً :فعلى حسن ظنك بربك ورجائك له ،يكون توكلك عليه ،ولذلك فسر بعضهم التوكل حبسن الظن ابهلل.
التحقيق :أن حسن الظن به يدعوه إىل التوكل عليه إذ ال يتصور التوكل على من ساء ظنه به ،وال التوكل على من ال يرجوه.
الفوائد :

 -1االنكار من يشك بوجود هللا مع اآلَيت الدالة على وجوده .

 -2اإلنكار والتعجب ِمن يشك ِف استحقاق هللا للعبودية والوحدانية مع أنه اخلالق الرازق احمليي املميت .
 -3وجوب اإلميان بوجود هللا .

 -4وجوب اإلميان بوحدانية هللا تعاىل .
ِ
السماو ِ
السمو ِ
ِ
ِ
ِ
ات واأل َْر ِ
َّ -5
ات َو ْاأل َْرض .
ض مل يُشارْكه أح ٌد ِف ذلك ل َق ْوله تعاىل :فَاط ِر َّ َ َ
أن هللا َعَّز َو َج َّل هو فاط ُر َّ َ
وحكْمتِه؛ حيث ابتدأ خْلق هذه َّ ِ
مال قُ ْدرته ِ
ظيم ِة وهذه األَْر ِ
ض على هذا النِّظ ِام البَدي ِع من َغ ْري أن يَ ْسبِ َق
َ َ
الس َموات َ
َ -6ك ُ َ
الع َ
َ
مثال َحيتذيه وي ْقتدي به ،ومعلوم َّ ِ
ع َّ
الصنْ َعة يُ ْش َه ُد له ابخلِْ َربة وال ُق ْد َرة؛ ألنَّه أَنْ َشأَ شيئًا ً
ٌ ْ َُ َ
أن ُمْبد َ
ٌ
جديدا َ
َّيءُ
وصار هذا الش ْ
السمو ِ
ِ ِ
ِ ِ
اجل ُ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ات واأل َْر ِ
ض
َ
ديد ُمْن تَظ ًما على متَام االنتظام وغايَة اإل ْحكام فإنَّه يُ ْش َهد له ابلكمال واخل ْ َربة ،ففي َك ْونه فاطَر َّ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
دليل على ال ُق ْد َرة وعلى احل ْك َمة؛ ألنَّه َخلَ َق ُهما على َغ ْري مثال َسبَ َق.
ٌ
السماو ِ
السمو ِ
َّ -7
ب الْ َع ْر ِش الْ َع ِظي ِم)
السْب ِع َوَر ُّ
ات ُمتَ َع ِّددةٌ ،وقد بيَّنها هللا تعاىل ِف آيٍَة أخرى َّأَنا َسْب ٌع ،وقال (قُ ْل َم ْن َر ُّ
ات َّ
ب َّ َ َ
أن َّ َ
س ،وهي سبع أَرضني ،والدليل من ال ُقر ِ
و َّأما األ َْرض ف ُذكَِرت م ْفَرَدةً ابعتبا ِر اجلِْن ِ
اَّللُ الَّ ِذي َخلَ َق َسْب َع
آن قَ ْوله تعاىل ( َّ
َْ ُ َ َ
ْ
ُ
ض ظُْلما طََّوقَه هللا َّإَيه ي وم ِ
ِ ِ
َمساو ٍ
ات َوِم َن ْاألَْر ِ
القيَ َام ِة ِم ْن َسْب ِع أََر ِضني.
ض ِمثْلَ ُه َّن) ومن ُّ
ُ ُ ُ َْ َ
السنَّةَ :م ِن اقْ تَطَ َع ش ْ ًربا م َن ْاأل َْر ِ ً
ََ
 -8رمحة هللا بعباده حيث يدعوهم إىل اإلميان ومغفرة الذنوب .
 -9طغيان الكفار وشدة عنادهم .

 -10من صفات الكفار تقليد اآلابء .

 -11أن هللا مين على من يشاء من عباده ابلرسالة والنبوة .
 -12حكمة هللا ِف اصطفاء بعض البشر .
 -13وجوب التوكل على هللا .

 -14أن أعظم من يقوي العبد ِف مواجهة الكفار توكله على ربه .
 -15ذكر الرسل نعمة هللا عليهم ابْلداية .
 -16أن اْلداية بيد هللا .
 -17سؤال هللا اْلداية .

 -18من أسباب االنتصار على األعداء الصرب .

 -19التأسي ابألنبياء ابلصرب على أذى األعداء .
 -20فضيلة الصرب .

 -21الصرب من عالمات اإلميان .
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ِ
ِ
ِ
ال الَّ ِذين َك َفروا لِرسلِ ِهم لَنُ ْخ ِرجنَّ ُكم ِمن أَر ِ
ّي ()13
( َوقَ َ
ضنَا أ َْو لَتَ عُ ُ
ود َّن ِِف ملَّتِنَا فَأ َْو َحى إِلَيْ ِه ْم َرُّبُ ْم لَنُ ْهل َك َّن الظَّال ِم َ
َ ْ ْ ْ
َ ُ ُُ ْ
ك لِمن َخ َ ِ
ولَنس ِكن نَّ ُكم ْاْلَر ِ
ِِ ِ
يد ( )14واستَ ْفتَحوا و َخاب ُك ُّل جبَّا ٍر َعنِ ٍ
اف و ِع ِ
يد (ِ )15م ْن
َُْ َ ُ ْ َ
َ ْ ُ َ َ
َ
ض م ْن بَ ْعده ْم َذل َ َ ْ
اف َم َقامي َو َخ َ َ
ِِ
يد ( )16ي تَج َّرعُهُ وََّل ي َك ُ ِ
ورائِِه جهنَّم ويس َقى ِمن م ٍاء ص ِد ٍ
ت ِمن ُك ِل م َكا ٍن وما ُهو ِِبَيِّ ٍ
ت َوِم ْن َوَرائِِه
ْ َ َ
اد يُسيغُهُ َو ََيْتيه ال َْم ْو ُ ْ ّ َ
َ َ َ َ
ََ َ َ ُ َُ ْ
ََ َ
ظ (. ) )17
اب غَلِي ٌ
َع َذ ٌ
[ إبراهيم . ] 17 -13 :
-------------ال الَّ ِذين َك َفروا لِرسلِ ِهم لَنُ ْخ ِرجنَّ ُكم ِمن أَر ِ
ت بِِه ْاألَُم ُم الْ َكافَِرةُ ُر ُسلَ ُه ْم ِم َن
( َوقَ َ
ود َّن ِِف ِملَّتِنَا) ُُيِْربُ تَ َع َ
ضنَا أ َْو لَتَ عُ ُ
اىل َع َّما تَ َوعَّ َد ْ
َ ْ ْ ْ
َ ُ ُُ ْ
اإل ْخر ِاج َم ْن أ َْر ِض ِهم والنَّ ْف ِي ِم ْن بَْ ِ
ِ
ني أَظْ ُه ِرِه ْم .
َْ
ْ َ
أي  :وقال الذين عتوا ِف الكفر -على سبيل التهديد -لرسلهم ،الذين جاءوا ْلدايتهم ،وهللا لنخرجنكم -أيها الرسل -من
أرضنا ،أو لتعودن ِف ديننا وملتنا.
واملعىن :ليكونن أحد األمرين ال ُمالة ،إما إخراجكم وإما عودكم إىل ملتنا  ( .أو ) هنا للتخيري .
وقيل  :إن ( أو ) هنا مبعىن ( إال ) واملعىن ( إال أن تعودوا ِف ملتنا ) واختاره الطربي .
ِ
ِ
ِِ ِ
الر ُسل ِابِْإل ْخر ِاج ِم ْن أ َْر ِض ِهم  ،والنَّ ْف ِي ِم ْن بَْ ِ
ني تَ َع َ
قال الشنقيطي  :بََّ َني أَظْ ُه ِره ْم إِ ْن َملْ
اىل ِِف َهذه اْآليَة الْ َك ِرميَة أَ َّن الْ ُكف َ
ْ َ
َ
َّار تَ َو َّع ُدوا ُّ َ
ت أُخر أَيضا علَى ب ع ِ ِ
ص ِِف ٍ
ِِ ِ
ص ًال ،
ك ُم َف َّ
ض ذَل َ
آَي َ َ ْ ً َ َ ْ
يَْ ُرتُكوا َما َجاءُوا به م َن الْ َو ْح ِي َ ،وقَ ْد نَ َّ َ
ب لَه ولِمن آمن به ( لَنخ ِرجنَّك َي شعي َّ ِ
ٍ
ك ِم ْن قَ ْريَتِنا ) .
َك َما قَ َ
ين َآمنُوا َم َع َ
ب َوالذ َ
ال قَ ْوُم ُش َعْي ُ َ َ ْ َ َ
ُ ْ َ َ َ ُ َْ ُ
ٍ
آل لُو ٍط ِم ْن قَ ْريَتِ ُك ْم ) .
َخ ِر ُجوا َ
وكما قال قَ ْوُم لُوط ( أ ْ
ِ
ك ِم َن ْاأل َْر ِ
اىل إِ ْخبَا ًرا َع ْن ُم ْش ِركِي قَُريْ ٍ
ك إَِّال قَلِ ًيال ) .
َوقَ َ
ض لِيُ ْخ ِر ُج َ
ال تَ َع َ
وك ِمْنها َوإِذاً َال يَْلبَ ثُو َن ِخالفَ َ
كادوا لَيَ ْستَفُّزونَ َ
ش ( َوإِ ْن ُ
اىل ( وإِ ْذ ميَْ ُكر بِ َّ ِ
ِ
ين ) .
َوقَ َ
اَّللُ َو َّ
وك أ َْو ُُيْ ِر ُجو َك َوميَْ ُك ُرو َن َوميَْ ُكُر َّ
وك أ َْو يَ ْقتُلُ َ
ين َك َف ُروا لِيُثْبِتُ َ
ُ َ
اَّللُ َخ ْريُ الْماك ِر َ
ك الذ َ
ال تَ َع َ َ
ِِ ِ
ِ
صرهُ ،و َج َعل لَهُ بِسبَ ِ
ص ًارا َوأَ ْع َوا ًان َو ُجْن ًدا يقاتلون ِف سبيل هللا
صْنعِ ِه تَ َع َ
ب ُخ ُروجه م ْن َم َّكةَ أَنْ َ
َوَكا َن م ْن ُ
َ
اىل أَنَّهُ أَظْ َهَر َر ُسولَهُ َونَ َ َ َ َ
ٍ
ٍ
تعاىل ،ومل يزل يرقيه تَع َ ِ
َخَر َجْتهَُ ،وَم َّك َن لَهُ فِ َيها ،وأرغم أنوف أعدائه منهم ومن َسائِِر
اىل م ْن َش ْيء إِ َىل َش ْيء َح َّىت فَتَ َح لَهُ َم َّكةَ الَِّيت أ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل َودينُهُ َعلَى َسائ ِر ْاأل َْد ََين ِِف َم َشا ِرق ْاأل َْر ِ
أَ ْه ِل ْاأل َْر ِ
ض َوَمغَا ِرِبَا ِِف أَيْ َس ِر
ت َكل َمةُ َّ
َّاس ِِف دي ِن َّ
اجاَ ،وظَ َهَر ْ
اَّلل أَفْ َو ً
ض َح َّىت َد َخ َل الن ُ
َزم ٍ
ان.
َ
 -قال الرازي  :والسبب فيه  :أن أهل احلق ِف كل زمان يكونون قليلني .وأهل الباطل يكونون كثريين والظلمة والفسقة يكونون

متعاونني متعاضدين ،فلهذه األسباب قدروا على هذه السفاهة .
ود َّن ِِف ِملَّتِنا يفيد بظاهره أن الرسل كانوا على ملة الكافرين ُث تركوها ،فإن العود معناه:
 والتعبري بقوله -سبحانه -أَْو لَتَ عُ ُالرجوع إىل الشيء بعد مفارقته .وهذا ُمال ،فإن األنبياء معصومون -حىت قبل النبوة -عن ارتكاب الكبائر ،فضال عن الشرك.
وقد أجيب عن ذلك إبجاابت منها:
منها  :أن اخلطاب وإن كان ِف الظاهر مع الرسل ،إال أن املقصود به أتباعهم املؤمنون ،الذين كانوا قبل اإلميان ابلرسل على دين
أقوامهم ،فكأَنم يقولون ْلؤالء األتباع :لقد كنتم على ملتنا ُث تركتموها ،فإما أن تعودوا إليها وإما أن خترجوا من دَيران ،إال أن
رءوس الكفر وجهوا اخلطاب إىل الرسل من ابب التغليب.

ومنها  :أن العود هنا مبعىن الصريورة ،إذ كثرياً ما يرد (عاد) مبعىن صار ،فيعمل عمل كان ،وال يستدعى الرجوع إىل حالة سابقة،
بل يستدعى االنتقال من حال سابقة إىل حال جديدة مستأنفة ،فيكون املعىن :لنخرجنكم من أرضنا أو لتصرين كفارا مثلنا.
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ومنها  :أن هذا القول من الكفار جار على تومههم وظنهم ،أن الرسل كانت قبل دعوى النبوة على ملتهم ،لسكوهتم قبل البعثة
عن اإلنكار عليهم ،فلهذا التوهم قالوا ما قالوا ،وهم كاذبون فيما قالوه.
 وقال ابن عطية  :و" العودة " أبداً إَّنا هي إىل حالة قد كانت  ،والرسل ما كانوا قط ِف ملة الكفر  ،فإَّنا املعىن  :لتعودن ِفسكوتكم عنا وكونكم أغفاالً  ،وذلك عند الكفار كون ِف ملتهم ( .احملرر ) .
 -وقال اخلازن  :قوله تعاىل ( وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن ِف ملتنا ) يعين ليكونن أحد األمرين إما

إخراجكم أيها الرسل من بالدان وأرضنا وإما عودكم ِف ملتنا.

فإن قلت  :هذا يوهم بظاهره أَنم كانوا على ملتهم ِف أول األمر حىت يعود فيها قلت  :معاذ هللا ولكن العود هنا مبعىن الصريورة

وهو كثري ِف كالم العرب  ،وفيه وجه آخر  ،وهو أن األنبياء عليهم الصالة والسالم قبل الرسالة مل يظهروا خالف أِمهم  ،فلما
أرسلوا إليهم أظهروا خمالفتهم ودعوا إىل هللا فقالوا ْلم  :لتعودن ِف ملتنا ظناً منهم أَنم كانوا على ملتهم ُث خالفوهم وإَجاع األمة
على أن الرسل من أول األمر إَّنا نشأوا على التوحيد ال يعرفون غريه  ( .التفسري ) .
ورد
 وقال الشوكاين  :وقد قيل  :إن "أو" ِف { أو لتعود ّن } مبعىن حىت  ،أو يعين  :إال أن تعودوا كما قاله بعض املفسرين ّ ،أبنه ال حاجة إىل ذلك  ،بل " أو " على اببا للتخيري بني أحد األمرين  ،وقد تق ّدم تفسري اآلية ِف سورة األعراف.
قيل  :والعود هنا مبعىن الصريورة لعصمة األنبياء عن أن يكونوا على ملة الكفر قبل النبوة وبعدها.
وقيل  :إن اخلطاب للرسل وملن آمن بم فغلب على أتباعهم ( فأوحى إِلَْي ِه ْم َرُّبُْم ) أي  :إىل الرسل ( لَنُ ْهلِ َك َّن الظاملني ) أي قال
( فتح القدير ) .
ْلم  :لنهلكن الظاملني.
َّك َي ُشعيب والَّ ِذين آمنُوا مع َ ِ ِ
ود َّن ِِف ِملَّتِنا ) .
وشبيه بذه اآلية قول قوم شعيب له ( لَنُ ْخ ِر َجن َ
ك م ْن قَ ْريَتنا أَْو لَتَ عُ ُ
َْ ُ َ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ض ِم ْن بَ ْع ِد ِه ْم ) بشارة عظيمة من هللا -تعاىل -لرسله ،ووعد ْلم
ّي َولَنُ ْسكنَ نَّ ُك ُم ْاْل َْر َ
( فَأ َْو َحى إِل َْي ِه ْم َرُّبُ ْم لَنُ ْهل َك َّن الظَّال ِم َ

ابلنصر على أعدائهم..
ِ
ِِ
ني الذين هددوكم
أي :فأوحى هللا -تعاىل -إىل الرسل -بعد أن قال ْلم الكافرون -ما قالوا :-أبشروا أيها الرسل لَنُ ْهل َك َّن الظَّالم َ
ِ
ض أي  :أرضهم ِم ْن بَ ْع ِد ِه ْم؛ أي :من بعد إهالكهم
ابإلخراج من الدَير ،أو ابلعودة إىل ملتهمَ ،ولَنُ ْسكنَ نَّ ُك ُم -أيها الرسلْ -األ َْر َ
واستئصال شأفتهم.
ِ
ال تعاىل ( ولََق ْد سب َق ِ ِ ِ ِ
ورو َن َوإِ َّن ُجْن َدان َْلُُم الْغالِبُو َن ) .
كما قَ َ
َ ََ ْ
ت َكل َمتُنا لعباد َان الْ ُمْر َسل َ
ني إِ ََّنُْم َْلُُم الْ َمْن ُ
صُ
اَّللَ قَ ِوي َع ِز ٌيز ) .
اَّللُ َألَ ْغلِ َ َّ
َوقَ َ
َب أَ َان َوُر ُسلِي إِ َّن َّ
ب َّ
ال تَ َع َ
اىل ( َكتَ َ
اىل ( َولََق ْد َكتَ ْبنا ِِف ا َّلزبُوِر ِم ْن بَ ْع ِد ال ِّذ ْكر أن األرض يرثها عبادي الصاحلون ) .
َوقَ َ
ال تَ َع َ
ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
قال موسى لَِقوِم ِه استعِينُوا ِاب ََّّللِ واصِربوا إِ َّن ْاألَر ِ ِ
ني ) .
ْ َْ
ض ََّّلل يُوِرثُها َم ْن يَشاءُ م ْن عباده َوالْعاقبَةُ لْل ُمتَّق َ
ْ َ
وقال تعاىل ( َ ُ
َ ُْ
ض ومغا ِربا الَِّيت ابرْكنا فِيها وَمتَّ ِ
احلُ ْسىن َعلى بَِين
ك ْ
َوقَ َ
ال تَ َع َ
اىل ( َوأ َْوَرثْنَا الْ َق ْوَم الَّ ِذي َن كانُوا يُ ْستَ ْ
ت َربِّ َ
َ ْ
ت َكل َم ُ
ض َع ُفو َن َمشا ِر َق ْاأل َْر ِ َ َ ََ
َ
إِسرائِ ِ
صنَ ُع فِْر َع ْو ُن َوقَ ْوُمهُ َوما كانُوا يَ ْع ِر ُشو َن ) .
ص َربُوا َوَد َّمْران َما كا َن يَ ْ
يل مبا َ
ْ َ
 -قال ابن عاشور :وإسكان األرض :التمكني منها وختويلها إَيهم ،كقوله (وأورثكم أرضهم ودَيرهم) واخلطاب ِف

{لنسكننكم} للرسل والذين آمنوا بم  ،فال يقتضي أن يسكن الرسول أبرض عدوه بل يكفي أن يكون له السلطان عليها وأن
يسكنها املؤمنون  ،كما مكن هللا لرسوله مكة وأرض احلجاز وأسكنها الذين آمنوا بعد فتحها.
ك ) أي  :ذلك النصر للرسل وإهالك الظاملني .
( ذَلِ َ
( لِمن َخ َ ِ
ي.
َْ
اف َم َقامي ) ملن خاف مقامه بني يد ّ
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اف و ِع ِ
يد ) وخاف عذاِب ووعيدي .
( َو َخ َ َ

اجلَ ِح َيم ِه َي الْ َمأْوى ) .
احلَياةَ ال ُّدنْيا فَِإ َّن ْ
اىل ( فَأ ََّما َم ْن طَغى َوآثََر ْ
َك َما قَ َ
ال تَ َع َ
وقَ َ ِ
خاف مقام ربِِه جنَّت ِ
ان ) .
ال ( َول َم ْن َ َ َ َّ َ
َ
-فضائل اخلوف :

أوالً :أنه من عالمات اإلميان.
ِِ
ِ
ني).
وه ْم َو َخافُون إِ ْن ُكنْ تُ ْم ُم ْؤمن َ
قال تعاىل (فَال َختَافُ ُ
اثنياً :مدح هللا أنبياءه ابخلوف منه.
ِِ
كما قال تعاىل (إِ ََّنُم َكانُوا يسا ِرعو َن ِِف ْ ِ
ني).
َُ ُ
اخلَْ َريات َويَ ْدعُونَنَا َر َغباً َوَرَهباً َوَكانُوا لَنَا َخاشع َ
ْ
اثلثاً :اخلوف من هللا جيعل اإلنسان ِف ظل العرش يوم القيامة.
ذكر النِب ِ ف حديث السبعة (ورجل طلبته امرأة ذات منصب وَجال فقال إّن أخاف هللا ،ورجل ذكر هللا خالياً ففاضت
عيناه) فاخلشية املوجبة لدمع العني تؤدي إىل أن النار ال متس العني يوم القيامة.
رابعاً :اخلوف سبب للنجاة من كل سوء
قال ( ثالث منجيات :وذكر منها :خشية هللا تعاىل ِف السر والعالنية).
خامساً :أثىن هللا على مالئكته بشدة خوفهم منه.
(وُه ْم ِم ْن َخ ْشيَتِ ِه ُم ْش ِف ُقو َن).
كما قال تعاىل َ
سادساً :من صفات الرجال العظماء.
الزَكاةِ َُيَافُو َن ي وماً تَتَ َقلَّ ِ ِ
الصالةِ َوإِيتَا ِء َّ
صا ُر).
قال تعاىل ( ِر َج ٌ
ال ال تُْل ِهي ِه ْم ِتَ َارةٌ َوال بَْي ٌع َع ْن ِذ ْك ِر َّ
اَّللِ َوإِقَ ِام َّ
وب َو ْاألَبْ َ
ب فيه الْ ُقلُ ُ
َْ
ُ
سابعاً :من صفات األبرار خوفهم من عدم القبول.
قال تعاىل َّ ِ
وبُْم َوِجلَةٌ أَ ََّنُْم إِ َىل َرّبِِ ْم َر ِاجعُو َن) أي :والذين يعطون ويعملون وُيافون أن ال يتقبل منهم.
ين يُ ْؤتُو َن َما آتَ ْوا َوقُلُ ُ
(والذ َ
َ
اثمناً :وعد هللا اخلائفني اجلنة.
كما قال تعاىل ِ
اف م َقام ربِِه جنَّتَ ِ
ان).
(ول َم ْن َخ َ َ َ َّ َ
َ
َتسعاً :أنه من صفات نبينا ُممد  وأصحابه.
قال ( إّن أخشاكم هلل وأتقاكم له) رواه مسلم.
وعن أنس قال (خطبنا رسول هللا  خطبة ما مسعت مثلها قط قال :لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً ولبكيتم كثرياً ،فغطى
أصحاب رسول هللا وجوههم وْلم خنني) متفق عليه.
عاشراً :من أسباب النجاة من النار.
قال ( عينان ال متسهما النار :عني ابتت حترس ِف سبيل هللا ،وعني بكت من خشية هللا) رواه الرتمذي.
وقد قال ( من خاف أدجل ومن أدجل بلغ املنزل ،أال إن سلعة هللا غالية ،أال إن سلعة هللا اجلنة).
احلادي عشر :اخلوف سبب للبعد عن املعاصي.
ِ ِ
ٍ
ٍ ِ
ني).
صَر ْ
َخ ُ
ف َعْنهُ يَ ْوَمئِذ فَ َق ْد َرمحَهُ َو َذل َ
ك الْ َف ْوُز الْ ُمبِ ُ
اب يَ ْوم َعظي ٍمَ .م ْن يُ ْ
صْي ُ
قال تعاىل (قُ ْل إِِّّن أ َ
اف إِ ْن َع َ
ت َرِِّب َع َذ َ
قال بعض السلف :إذا سكن اخلوف ِف القلب أحرق موضع الشهوات منه.
الثاّن عشر :سبب ِف إخالص العمل هلل.
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اف ِم ْن َربِّنَا يَ ْوماً َعبُوساً قَ ْمطَ ِريراً).
قال تعاىل (إََِّّنَا نُطْعِ ُم ُك ْم لَِو ْج ِه َّ
يد ِمْن ُك ْم َجَزاءً َوال ُش ُكوراً .إِ َّان ََنَ ُ
اَّللِ ال نُِر ُ
الثالث عشر :سبب لعلو اْلمة ِف العبادة.
ِ
اَف جنوبم ع ِن الْم ِ
اه ْم يُْن ِف ُقو َن).
قال تعاىل (تَتَ َج َ ُ ُ ُُْ َ َ َ
ضاج ِع يَ ْدعُو َن َرَّبُْم َخ ْوفاً َوطَ َمعاً َوِمَّا َرَزقْ نَ ُ
الرابع عشر :اخلوف جيعل العبد سائراً على طريق اْلداية.
قال ذو النون املصري :الناس على الطريق ما مل يزل عنهم اخلوف فإذا زال عنهم اخلوف ضلوا عن الطريق.
اخلامس عشر :اخلوف يضفي املهابة على صاحبه.
قال عمر بن عبدالعزيز رمحه هللا :من خاف هللا أخاف هللا منه كل شيء ،ومن مل ُيف هللا خاف من كل شيء.
وقال حيىي بن معاذ الرازي :على قدر حبك هلل حيبك اخللق ،وعلى قدر خوفك من هللا يهابك اخللق.
السادس عشر :اخلوف من أسباب قبول الدعاء:
قال تعاىل (وادعوه خوفاً وطمعاً إن رمحت هللا قريب من احملسنني).
السابع عشر :اخلوف من أسباب االنتفاع بكالم هللا تعاىل.
قال تعاىل (فذكر ابلقرآن من ُياف وعيد).
 من أقوال السلف:قال أبو سليمان الداراّن :ما فارق اخلوف قلباً إال خرب.
وقال حامت األصم :لكل شيء زينة ،وزينة العبادة اخلوف من هللا.
وقال عامر بن قيس :من خاف هللا أخاف هللا منه كل شيء ،ومن مل ُيف هللا أخافه هللا من كل شيء.
وحني سئل عطاء السليمي :ما هذا احلزن؟ قال وحيك؟ املوت ِف عنقي ،والقرب بييت ،وِف القيامة موقفي ،وعلى جسر جهنم
طريقي ،ال أدري ما يصنع ِب؟
وقال الفضيل :من خاف هللا دله اخلوف على كل خري.
وقال يزيد بن حوشب :ما رأيت أخوف من احلسن وعمر بن عبد العزيز كأن النار مل ختلق إال ْلما.
وقال السبكي رمحه هللا :ما خفت هللا يوما ،إال رأيت له اباب من احلكمة والعربة ما رأيته قط.
وقال حكيم :احلزن مينع الطعام ،واخلوف مينع الذنوب ،والرجاء يقوي على الطاعة ،وذكر املوت يزهد ِف الفضول.
وقال احلسن :الرجا واخلوف مطيتا املؤمن.
وقال إبراهيم التيمي :ينبغي ملن مل حيزن أن ُياف أن يكون من أهل النار ألن أهل اجلنة قالوا (احلمد هلل الذي أذهب عنا احلزن).
استَ ْفتَ ُحوا ) االستفتاح  :طلب الفتح وهو النصر  ،قال تعاىل ( إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ) .
( َو ْ
أَ ِي  :استَ ْنصر ِ
ت الُّر ُس ُل َرَّبَا َعلَى قَ ْوِم َها .
ْ ََ
ِ
قَالَهُ ابْ ُن َعبَّ ٍ
اس َوُجمَاه ٌد َوقَتَ َادة .

واستنصار الرسل ِف القرآن كثري :
ِ
ب انصرّن
كما قال تعاىل ( قَ َ
ب الَ تَ َذ ْر َعلَى األرض م َن الكافرين َد ََّيراً ) وقال موسى ( َربَّنَا اطمس ) وقال لوط ( َر ّ
وح َّر ّ
ال نُ ٌ
َعلَى القوم املفسدين ) وقال شعيب ( ربنا افتح بيننا وبني قومنا ابحلق ) .
وقيل  :استَ ْفتَح ِ
ت ْاأل َُم ُم َعلَى أَنْ ُف ِس َها .
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السماء أَ ِو ائْتنا بِع ٍ
ذاب أَلي ٍم ) .
َك َما قَالُوا ( اللَّ ُه َّم إِ ْن كا َن َه َذا ُه َو ْ
جارةً م َن َّ
َ
احلَ َّق م ْن عْند َك فَأ َْمطْر َعلَْينا ح َ
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ِ
عجل لنا قطنا ) .
وعلى حنو ما قالت قريش ( ّ
وقول أِب جهل  :اللهم أقطعنا للرحم وآَتان مبا ال يعرف فاحنه الغداة.
وكأَنم ملا قوي تكذيبهم وأذاهم ومل يعاجلوا ابلعقوبة  ،ظنوا أن ما جاؤوا به ابطل فاستفتحوا على سبيل التهكم واالستهزاء كقول
قوم نوح ( فأتنا مبا تعدان ) وقوم شعيب ( فأسقط علينا كسفاً ) وعاد ( وما حنن مبعذبني ) .
ِ
صَر .
استَ ْفتَ ُحوا َعلَى أَنْ ُفس ِه ْم يَ ْوَم بَ ْد ٍر واستفتح رسول هللا َ و ْ
َوُْحيتَ َم ُل أَ ْن يَ ُكو َن َه َذا ُمَرا ًدا َوَه َذا ُمَر ًاداَ ،ك َما أ َََّنُُم ْ
استَ ْن َ
اَّلل تَع َ ِ ِ
ني ( إِ ْن تَ ْستَ ْفتِ ُحوا فَ َق ْد جاءَ ُك ُم الْ َفْت ُح َوإِ ْن تَْن تَ ُهوا فَ ُه َو َخ ْريٌ لَ ُك ْم ) .
َوقَ َ
اىل لْل ُم ْش ِرك َ
ال َُّ َ
( و َخاب ُك ُّل جبَّا ٍر َعنِ ٍ
يد ) أي  :وخاب وخسر كل متجرب ِف نفسه عنيد معاند للحق .
َ َ
َ
اىل (أَلْ ِقيا ِِف جهنَّم ُك َّل َكفَّا ٍر عنِ ٍ
آخ ر فَأَلْ ِقياهُ ِِف الْع ِ
يب ،الَّ ِذي َج َعل َم َع َِّ ِ
يد َمنّ َ ٍاع لِْل َخ ِْري ُم ْعتَ ٍد ُم ِر ٍ
ذاب ال َّش ِدي ِد).
كقوله تَ َع َ
َ
َ
اَّلل إْلاً َ َ
ََ َ
َ
ِ
احل ِد ِ
ت بِ ُك ِّل جبار عنيد ) .
يث ( إِنَّهُ يُ ْؤتَى ِجبَ َهنَّ َم يَ ْوَم الْ ِقيَا َم ِة ،فَتُنَ ِادي ْ
اخلََالئِ َق ،فَتَ ُق ُ
ول :إِِّّن ُوّكْل ُ
َوِِف َْ
 قال الرازي  :اجلبار ههنا املتكرب على طاعة هللا وعبادته .ومنه قوله تعاىل ( وَمل ي ُكن جبَّاراً ع ِصيّاً ) .
ََْ َ َ
 وقال ابن عطية " :اجلبار" :املتعظم ِف نفسه ،الذي ال يرى ألحد عليه حقاً ،وقيل :معناه الذي جيرب الناس على ما يكرهون.قال القاضي أبو ُممد  :وهذا هو املفهوم من اللفظ  ،وعرب قتادة وغريه عن " اجلبار " أبنه الذي َيىب أن يقول  :ال إله إال هللا.
و" العنيد " الذي يعاند وال ينقاد .
( ِم ْن َوَرائِِه َج َهنَّ ُم ) وراء هنا مبعىن أمام .
ِ ٍ
صباً ) .
كقوله تَ َع َ
اىل ( َوكا َن َوراءَ ُه ْم َملِ ٌ
ك ََيْ ُخ ُذ ُك َّل َسفينَة َغ ْ
َوَكا َن ابْ ُن َعبَّ ٍ
ك.
اس يَ ْقَرُؤَهاَ :وَكا َن أ ََما َم ُه ْم َملِ ٌ
ِِ
ِ
يد جهنَّم ،أَي ِهي لَه ِابلْ ِمر ِ
ض َعلَْي َها غُ ُد ًّوا َو َع ِشيًّا إِ َىل يَ ْوِم التَّنَ ِاد .
أَ ْي ِم ْن َوَر ِاء ْ
صاد يَ ْس ُكنُ َها ُخمَلَّ ًدا يَ ْوَم الْ َم َعادَ ،ويُ ْعَر ُ
اجلَبَّا ِر الْ َعن َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ
أمساء النار :

اَّلسم اْلول  :اَلاوية .

َّت َم َوا ِزينُهُ *فَأ ُُّمهُ َها ِويَةٌ * َوَما أ َْد َر َاك َما
ورد ْ
ت هذه الكلمة ِف القرآن الكرمي مرة؛ وذلك ِف قوله تعاىل َ ﴿:وأ ََّما َم ْن َخف ْ
وقد َ
ِهيَ ْه * َانٌر َح ِامية ) .
قال الع َّالمة القرطِب رمحه هللا تعاىل ِف وجه متسيتهاِ ِ :
َّار َها ِويَةًِ ،ألَنَّهُ يُ ْه َوى فِ َيها َم َع بُ ْع ِد قَ ْع ِرَها .
"و ُمسّيَت الن ُ
َ

اَّلسم الثاين  :لظى .

كما ِف هذه اآلية ( َك َّال إِ َّنَا لَظَى ) .

مسيت بذلك ألَنا أشد النريان .
اَّلسم الثالث  :اْلطمة .

دت هذه الكلمة ِف القرآن مرتني؛ وذلك ِف قوله تعاىل:
ور ْ
وقد َ
احلُطَ َمةُ * َان ُر ا ََّّللِ الْ ُموقَ َدةُ *الَِّيت تَطَّلِ ُع َعلَى ْاألَفْئِدة ) .
احلُطَ َم ِة * َوَما أ َْد َر َاك َما ْ
( َك َّال لَيُ ْن بَ َذ َّن ِِف ْ
مسيت بذلك حلطمها ما يلقى فيها .
اَّلسم الرابع  :اجلحيم .

اجلَ ِح َيم ِه َي الْ َمأْ َوى ) .
احلَيَاةَ الدُّنْيَا *فَِإ َّن ْ
قال تعاىل ( أ ََّما َم ْن طَغَى * َوآثََر ْ
مسيت بذلك جلحيم حرها .
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اَّلسم اخلامس  :جهنم .
قال تعاىل ( إِ َّن جهنَّم َكانَ ِ
صاداً ) .
ََ َ ْ
ت مْر َ
مسيت بذلك لبعد قعرها .

اَّلسم السادس  :سقر .
ِ
قال تعاىل ( سأ ِ ِ
احةٌ لِْلبَ َشر ) .
َ ْ
ُصليه َس َقَر * َوَما أَ ْد َر َاك َما َس َق ُر *َال تُْبقي َوَال تَ َذ ُر *لََّو َ
مسيت بذلك ألَنا تذيب األرواح واألجساد .
اَّلسم السابع  :السعري .
قال تعاىل ( َوأ ََّما َم ْن أ ِ
صلَى َسعِ ًريا *إِنَّهُ َكا َن ِِف أ َْهلِ ِه َم ْس ُروراً ) .
ُوِتَ كِتَابَهُ َوَراءَ ظَ ْه ِرهِ *فَ َس ْو َ
ورا * َويَ ْ
ف يَ ْدعُو ثُبُ ً
مسيت بذلك الشتعال واتقاد وارتفاع ْلب انرها .
( ويس َقى ِمن م ٍاء ص ِد ٍ
يد ) هو من قيح ودم .
ْ َ َ
َُ ْ
يد ِم َن الْ َقْي ِح َوالدَِّم.
قَ َ
ال ُجمَا ِه ٌد َو ِع ْك ِرَمةَُّ :
الص ِد ُ
ال قَتادةُ :هو ما ي ِسيل ِمن َحل ِم ِه وِجْل ِدهِ ،وِِف ِرواي ٍة عْنهِ َّ :
يد ما َُيْرج ِمن جو ِ
ط الْ َقْي َح والدم.
ف الْ َكافِ ِر قَ ْد َخالَ َ
َ ََ َ ُ
الصد ُ َ ُ ُ ْ َ ْ
َوقَ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ ْ ْ َ
 قال ابن عطية  :و" الصديد " القيح والدم  ،وهو ما يسيل من أجساد أهل النار  ،قاله جماهد والضحاك.( يَتَ َج َّرعُهُ َوََّل يَ َكا ُد يُ ِسيغُهُ ) أي  :يبتلعه مرة بعد مرة ملرارته  ،وال يستسيغه لقبحه وكراهته .
ك مبِِطَْر ٍاق
َي  :يَتَ غَ َّ
َي يَ ْشَربُهُ قهرا وقسرا ال يضعه ِف فمه َح َّىت يَ ْ
ض ِربَهُ الْ َملَ ُ
صُ
صهُ َويَتَ َكَّرُههُ ،أ ْ
 قال ابن كثري  :قَ ْولُهُ ( يَتَ َجَّرعُهُ ) أ ْاىل ( وَْلم مق ِامع ِمن ح ِد ٍ
ِ ٍِ
يد ) ( وال يكاد ي ِسيغُه ) أي يزدرده لسوء طعمه ولونه وِر ِحي ِه وحرارتِِه أَو ب رِدهِ
َ َ ُُ ُ
م ْن َحديدَ ،ك َما قَا َل تَ َع َ َ ُْ َ ُ ْ َ
َ َ َ َ َ ْ َْ
الَّ ِذي َال يُ ْستَطَاعُ .
( وَيْتِ ِيه الْمو ُ ِ
ٍ
ِِ ٍ
َي ََ :يَْملُ له َجيع بدنه وجوارحه وأعضائه.
َْ
ََ
ت م ْن ُك ِّل َم َكان َوَما ُه َو ِبَيّت ) أ ْ
قال عمرو بن ميمون بن مهران :من كل عظم وعصب وعرق.
ال إِب ر ِاهيم التَّي ِميِ :من مو ِض ِع ُك ِل َشعرةٍ ،أَي ِمن جس ِدهِ ح َّىت ِمن أَطْر ِ
ِ
ِ
وقَ َ ِ
اف َش ْع ِرهِ.
ال ع ْك ِرَمةَُ :ح َّىت م ْن أَطَْراف َش ْع ِرهَِ ،وقَ َ ْ َ ُ ْ ُّ ْ َ ْ
َ
ّ َْ ْ ْ َ َ َ ْ َ
َّحا ُك ع ِن اب ِن عبَّا ٍس وَيْتِ ِيه الْموت ِمن ُك ِل م ٍ
كان قَا َل :أَنْواعُ الْع َذ ِ
اَّللُ با يوم القيامة ِف انر جهنم ،ليس
َوقَ َ
اب الَّ ِذي يُ َع ِّذبُهُ َّ
َ َ
ال الض َّ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ ّ َ
ِ
ِ
وت َأل َّ
َّف َعْن ُه ْم ِم ْن
َن َّ
اَّللَ تَ َع َ
اىل قَا َل ( َال يُ ْقضى َعلَْي ِه ْم فَيَ ُموتُوا َوال ُُيَف ُ
وتَ ،ولَك ْن َال ميَُ ُ
منها نوع إال َيتيه املوت مْنهُ لَْو َكا َن ميَُ ُ
ع ِ
ذابا ) .
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس  : أَنَّهُ ما من نَو ٍع من َهذه ْاألَنْو ِاع من الْع َذ ِ
َوَم ْع َىن َك َالِم ابْ ِن َعبَّ ٍ
ت،
اب إَِّال إِ َذا َوَرَد َعلَْيه اقْ تَ َ
وت مْنهُ لَْو َكا َن ميَُو ُ
ضى أَ ْن ميَُ َ
َ
َ ْ ْ ْ
َ
ولَ ِكنَّه َال مي ِ
ب والنَّ َك ِال ،وِْل َذا قال تعاىل ( وَيْتِ ِيه الْموت ِمن ُك ِل مكا ٍن وما هو ِمبَيِ ٍ
ِ
ِ
ت).
َ ُ َُ ُ
ََ
َ َ َْ ُ ْ ّ َ َ َُ ّ
وت ليَ ْخلُ َد ِِف َد َوام الْ َع َذا َ
وت فِ َيها َوالَ َْحييَا ) وقوله ( الَ يقضى
 قال الشوكاين  :واألوىل تفسري اآلية بعدم املوت حقيقة ملا ذكران من قوله سبحانه ( الَ ميَُ َُّف َعْن ُه ْم ّم ْن َع َذ ِابَا ) .
َعلَْي ِه ْم فَيَ ُموتُواْ َوالَ ُُيَف ُ
ظ ،أ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ظ ) أَي  :وله من بعد هذه ْ ِ
ظ ِم َن الَّ ِذي قَ ْب لَهُ،
ب َش ِدي ٌد أَ ْغلَ ُ
( َوم ْن َوَرائِه َع َذ ٌ
اب َ
احلَال َع َذ ٌ
َي ُم ْؤملٌ َ
آخ ُر َغلي ٌ ْ
اب غَلي ٌ ْ
ص ْع ٌ

َوأَ ْد َهى َوأ ََمُّر .
اىل عن شجرةِ َّ ِ
اجل ِحي ِم طَْلعها َكأَنَّه رُؤس الشَّي ِ
اط ِ
ني فَِإ ََّنُْم َآلكِلُو َن ِمْنها فَمالُِؤ َن
َوَه َذا َك َما قَ َ
الزقُّوم ( إِ ََّنا َش َجَرةٌ َختُْر ُج ِِف أ ْ
ُ
َص ِل َْ
ُُ ُ
ال تَ َع َ َ ْ َ َ َ
محي ٍم ُُثَّ إِ َّن مرِجعهم َِإل َىل ْ ِ
ِمْن ها الْبطُو َن ُُثَّ إِ َّن َْلم علَيها لَ َشوابً ِمن َِ
َخ َرب أ َََّنُم ََترةً ي ُكونُو َن ِِف أَ ْك ِل َزقُّ ٍوم ،و ََترةً ِِف ُشر ِ
ب
ُْ َ ْ
َ ُ
اجلَحي ِم ) فَأ ْ َ ْ َ َ
ْ ْ
ْ
َ َ
َْ َ ُ ْ
ِ
ِ
َِ
ك.
محي ٍمَ ،و ََت َرةً يَُرُّدو َن إىل جحيمِ ،عيَاذًا ِاب ََّّلل ِم ْن ذَل َ
33

ِِ
ِ
ظ ) وفيه وجهان  :األول  :أن املراد من العذاب الغليظ كونه دائماً غري
اب َغلِي ٌ
 -قال الرازي  :قوله تعاىل ( َومن َوَرآئه َع َذ ٌ

منقطع.
الثاّن  :أنه ِف كل وقت يستقبله يتلقى عذاابً أشد ِما قبله.
 ِف هذه اآلية نوع من أنواع عذاب الكفار ِف النار ،ومن عذابم:ِ
قال تعاىل َّ ِ
ك َْجن ِزي ُك َّل َك ُفوٍرَ .وُه ْم
َّف َعْن ُه ْم ِم ْن َع َذ ِابَا َك َذل َ
ين َك َف ُروا َْلُْم َان ُر َج َهن ََّم ال يُ ْق َ
ضى َعلَْي ِه ْم فَيَ ُموتُوا َوال ُُيَف ُ
(والذ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صاحلاً َغ ْ َري الَّذي ُكنَّا نَ ْع َم ُل أ ََوَملْ نُ َع ِّمْرُك ْم َما يَتَ َذ َّك ُر ف ِيه َم ْن تَ َذ َّكَر َو َجاءَ ُك ُم النَّذ ُير فَ ُذوقُوا فَ َما
صطَ ِر ُخو َن ف َيها َربَّنَا أ ْ
يَ ْ
َخ ِر ْجنَا نَ ْع َم ْل َ
لِلظَّالِ ِمني ِمن نَ ِ
ص ٍري).
َ ْ
ِ
ك لِيَ ْق ِ
ال إِنَّ ُك ْم َماكِثُو َن .لََق ْد ِجْئ نَا ُك ْم ِاب ْحلَِّق َولَ ِك َّن أَ ْكثََرُك ْم لِْل َح ِّق َكا ِرُهون).
ك قَ َ
ض َعلَْي نَا َربُّ َ
(و َان َد ْوا ََي َمال ُ
وقال تعاىل َ
وقال تعاىل (قَالُوا ربَّنا َغلَبت علَي نا ِش ْقوتُنا وُكنَّا قَوماً ِ
اخ َسأُوا فِ َيها َوال
َخ ِر ْجنَا ِمْن َها فَِإ ْن عُ ْد َان فَِإ َّان ظَالِ ُمو َن .قَ َ
َ َ َ ْ َ َْ َ َ َ ْ َ
ال ْ
نيَ .ربَّنَا أ ْ
ضالّ َ
تُ َكلِّم ِ
ون).
ُ
ِ
َّ ِ
احلِ َج َارةُ).
َّاس َو ْ
ين َآمنُوا قُوا أَنْ ُف َس ُك ْم َوأ َْهلي ُك ْم َانراً َوقُ ُ
وقال تعاىل َ
(َي أَيُّ َها الذ َ
ود َها الن ُ
ِ
س َس َقَر).
وقال تعاىل (يَ ْوَم يُ ْس َحبُو َن ِِف النَّا ِر َعلَى ُو ُجوه ِه ْم ذُوقُوا َم َّ
وقال تعاىل ( َك َّال إِ ََّنَا لَظَى .نََّزاعةً لِلشَّوى .تَ ْدعو من أَدب ر وتَوَّىل) .وقال تعاىل (تَ ْل َفح وجوههم النَّار وهم فِيها َك ِ
احلُو َن).
ُ ُ ُ َُُ ُ َُْ َ
ُ َ ْ ْ ََ َ َ
َ َ
ِ
وقال تعاىل (وقَ َ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ف َعنَّا ي وماً من الْع َذ ِ
ك َأتْتي ُك ْم ُر ُسلُ ُك ْم ِابلْبَ يِّنَات قَالُوا
اب .قَالُوا أ ََوَملْ تَ ُ
ين ِِف النَّا ِر خلََزنَة َج َهن ََّم ْادعُوا َربَّ ُك ْم ُُيَّف ْ َ ْ َ َ
ال الذ َ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ضالل).وقال تعاىل (إ َذا َرأَ ْهتُْم م ْن َم َكان بَعيد َمسعُوا َْلَا تَغَيُّظاً َوَزفرياًَ .وإ َذا أُلْ ُقوا مْن َها
ين إَّال ِِف َ
بَلَى قَالُوا فَ ْادعُوا َوَما ُد َعاءُ الْ َكاف ِر َ
ِ
ِ
ك ثُبُوراً .ال تَ ْدعُوا الْيَ ْوَم ثُبُوراً َوا ِحداً َو ْادعُوا ثُبُوراً َكثِرياً).
ني َد َع ْوا ُهنَال َ
َم َكاانً َ
ضيِّقاً ُم َقَّرن َ
وقال تعاىل (وس ُقوا ماء َِ
محيماً فَ َقطَّ َع أ َْم َعاءَ ُه ْم).
َُ ًَ
ِ ٍ
ِ
ِِ
ِ ِِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ت
اب َو َساءَ ْ
وقال تعاىل (إِ َّان أ َْعتَ ْد َان للظَّالم َ
س الشََّر ُ
ني َانراً أ َ
َحا َط ب ْم ُسَرادقُ َها َوإ ْن يَ ْستَغيثُوا يُغَاثُوا مبَاء َكالْ ُم ْهل يَ ْشوي الْ ُو ُجوهَ بْئ َ
ُم ْرتَ َفقاً).
ِ
ض ِري ٍع .ال يُ ْس ِم ُن َوال يُ ْغ ِين ِم ْن ُج ٍ
وع) .وقال تعاىل ( َك َّال إِ ََّنُْم َع ْن َرّبِِ ْم يَ ْوَمئِ ٍذ لَ َم ْح ُجوبُو َنُُ .ثَّ
ام إَِّال م ْن َ
س َْلُْم طَ َع ٌ
وقال تعاىل (لَْي َ
اجلَ ِحي ِم).
صالُوا ْ
إِ ََّنُْم لَ َ
ِ ِ
ِ
ت َخ ْرياً قَ ُّ
ط َه ْل َمَّر
صْب غَةً ُُثَّ يُ َق ُ
ال ََي ابْ َن َ
آد َم َه ْل َرأَيْ َ
وقال ( يُ ْؤتَى ِأبَنْ َع ِم أ َْه ِل الدُّنْيَا م ْن أ َْه ِل النَّا ِر يَ ْوَم الْقيَ َامة فَيُ ْ
صبَ ُغ ِِف النَّا ِر َ
ول الَ و َِّ
َش ِّد النَّا ِس ب ْؤساً ِِف الدُّنْيا ِمن أَه ِل ْ ِ
ك نَعِ ٌيم قَ ُّ
آد َم
صْب غَةً ِِف ْ
اجلَن َِّة فَيُ َق ُ
بَ .ويُ ْؤتَى ِأب َ
بِ َ
َ ْ ْ
ال لَهُ ََي ابْ َن َ
اجلَنَّة فَيُ ْ
اَّلل ََي َر ِّ
صبَ ُغ َ
ُ
ط فَيَ ُق ُ َ
ول الَ و َِّ
ت ِش َّدةً قَ ُّ
س قَ ُّ
ك ِش َّدةٌ قَ ُّ
ت بُ ْؤساً قَ ُّ
ط).
ط َه ْل َمَّر بِ َ
ط َوالَ َرأَيْ ُ
َه ْل َرأَيْ َ
اَّلل ََي َر ِّ
ب َما َمَّر ِِب بُ ُؤ ٌ
ط فَيَ ُق ُ َ
وعن أَِىب هري رةَ قَا َل ( ُكنَّا مع رس ِ
(ه َذا
اَّللُ َوَر ُسولُهُ أ َْعلَ ُم .قَ َ
َِّب « تَ ْد ُرو َن َما َه َذا» .قَ َ
اَّللِ  إِ ْذ َِمس َع َو ْجبَةً فَ َق َ
ال قُ ْلنَا َّ
ول َّ
ال النِ ُّ
ال َ
ََ َُ
َ ْ ُ َْ َ
ِ
ِ ِ
ني َخ ِريفاً فَ ُه َو يَ ْه ِوى ِِف النَّا ِر اآل َن َح َّىت انْتَ َهى إِ َىل قَ ْع ِرَها).
َح َجٌر ُرم َى بِه ِِف النَّا ِر ُمْن ُذ َسْبع َ
اَّللِ  ي ُق ُ ِ ِ
ِ
َّار إِ َىل َك ْعبَ ْي ِه َوِمْن ُه ْم َم ْن َأتْ ُخ ُذهُ إِ َىل ُح ْجَزتِِه َوِمْن ُه ْم َم ْن َأتْ ُخ ُذهُ إِ َىل
ِب َّ
وع ْن َمسَُرةَ أَنَّهُ َمس َع نَِ َّ
َ
َ
ول (إ َّن مْن ُه ْم َم ْن َأتْ ُخ ُذهُ الن ُ
عُنُ ِق ِه) رواه مسلم.
وقال ( إِ َّن أ َْهو َن أ َْه ِل النَّا ِر ع َذاابً من لَه نَعالَ ِن و ِشرا َك ِ
ان ِم ْن َان ٍر يَ ْغلِى ِمْن ُه َما ِد َماغُهُ َك َما يَ ْغلِى الْ ِم ْر َج ُل َما يََرى أ َّ
َش ُّد
َحداً أ َ
َن أ َ
َ َْ ُ ْ َ َ
َ
ِمْنهُ َع َذاابً َوإِنَّهُ أل َْه َوَُنُْم َع َذاابً) متفق عليه.
ِ
وه ِهم َكهي ئ ِة األُخ ُد ِ
ِ
ِ
ود ،لَ ْو
َّم َح َّىت يَص َري ِِف ُو ُج ْ َ ْ َ ْ
ُّموعُُُ ،ثَّ يَْب ُكو َن الد َ
وقال ( يُْر َس ُل الْبُ َكاءُ َعلَى أ َْه ِل النَّا ِر ،فَيَ ْب ُكو َن َح َّىت يَنْ َقط َع الد ُ
ِ
ت) رواه ابن ماجه.
ت فِ ِيه ُّ
الس ُف ُن َجلََر ْ
أ ُْرسلَ ْ
34

الفوائد :

-1
-2

شدة طغيان الكفار .

ِِ
اَّللِ ِِف ُر ُسلِ ِه َو ِعبَ ِادهِ.
وه ْم ِم ْن أ َْر ِض ِه ْم ؛ َوَه ِذهِ ِس َريةُ َّ
َّار ُّ
ني أَ ْن يَعُ ُ
الر ُس َل بَْ َ
ودوا ِِف ملَّت ِه ْم أ َْو ُُيْ ِر ُج ُ
َخ ََّري الْ ُكف ُ
ِ
ك).
أََال تَ َرى َإىل قَ ْوله تَ َع َ
اىل ( َوإِ ْن َكا ُدوا لَيَ ْستَفُّزونَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ٍ
ني ُُيْ ِر ُجك قَ ْوُمك.
َِّب ََ : ي لَْي تَِين ف َيها َج َذ ًعا ََ ،ي لَْي تَِين أَ ُكو ُن َحيًّا ح َ
َوِف َحديث َوَرقَةَ بْن نَ ْوفَل َوقَ ْولُهُ للنِ ِّ
ِ
ِ
ِ
ت أ ِِ
ِ
صًرا
ال  :أ ََو خمُْ ِرِج َّي ُه ْم ؟ قَ َ
قَ َ
َح ٌد مبثْ ِل َما جْئت بِه َّإال عُود َي َوأ ْ
ص ْرك نَ ْ
ِج َ ،وإِ ْن يُ ْد ِرْك ِين يَ ْوُمك أَنْ ُ
ال لَهُ َوَرقَةُ  :نَ َع ْم َ ،ملْ ََيْ َ
ُخر َ
ُم َؤزًَّرا.
ِ
ِ
ك َوَوقْ عُهُ ِم ْن النُّ ُف ِ
اىل ( َولَْو أ ََّان َكتَ ْب نَا َعلَْي ِه ْم أَ ْن
الر ُس ِل ِاب ْخلُُر ِ
وس ِِف قَ ْوله تَ َع َ
 -3فِ ِيه إ ْكَراهُ ُّ
َّم ِش َّدةُ ذَل َ
وج َع ْن أ َْرض ِه ْم َ ،وقَ ْد تَ َقد َ
اُقْ تُلُوا أَنْ ُفس ُكم أَو اُخرجوا ِمن ِدَي ِرُكم ما فَعلُوه َّإال قَلِيل ِمْن هم ) فَهو ِمن أَعظَِم وجوهِ ِْ ِ
يح ِة لِْل َم ْحظُوِر َ ،و ََيِِْت
َ ْ ْ ُْ ُ ْ َ ْ َ َ ُ
اإل ْكَراه الْ ُمبِ َ
ٌ ُ ْ َُ ْ ْ ُ ُ
ِ
اىل.
َّح ِل إ ْن َشاءَ َّ
اَّللُ تَ َع َ
ذَل َ
ك ِِف ُس َورةِ الن ْ
 -4نصر هللا لعباده املؤمنني .

-5
-6
-7
-8
-9
-10

هتديد لكل ظامل .
فضل اخلوف من هللا .
أن هللا مي ّكن أولياءه أرض كفار إذا خافوه وأطاعوه .
انتصار هللا لرسله .
بعض عذاب الكافر ِف النار  ،يسقى من صديد أهل النار .

أن الكافر ِف النار يتمىن املوت من شدة العذاب .
ِ ِ
( َّمثَل الَّ ِذين َك َفرواْ بِرّبِِم أَ ْعما َُلُم َكرم ٍ
ٍ ِ ٍ
َّت بِ ِه ِّ
ك ُه َو َّ
الضالَ ُل
اد ا ْشتَد ْ
سبُواْ َعلَى َش ْي ٍء َذلِ َ
ُ َ ُ َ ْ َ ْ ََ
الر ُ
يح ِِف يَ ْوم َعاصف َّلَّ يَ ْقد ُرو َن ِمَّا َك َ
الْبَ ِعي ُد (. ) )18
[ إبراهيم . ] 18 :
----------اد ا ْشتَد ْ ِ
( َّمثَل الَّ ِذين َك َفرواْ بِرّبِِم أَ ْعما َُلُم َكرم ٍ
الريح ِِف ي وٍم َع ِ
اص ٍ
اىل ِأل َْع َم ِال الكفار الذين
ضَربَهُ َّ
اَّللُ تَ َع َ
ف ) َه َذا َمثَ ٌل َ
َّت بِه ِّ ُ َ ْ
ُ َ ُ َ ْ َ ْ ََ
ِ
َس ٍ
اىل ( َمثَ ُل
ص ِح ٍ
َح َو َج َما َكانُوا إِلَْي َها ،فَ َق َ
ال تَ َع َ
يح ،فَ ْاَنَ َار ْ
ت َو َعد ُم َ
وها أ ْ
اس َ
عبدوا معه َغ ْ َريهَُ ،وَك َّذبُوا ُر ُسلَهَُ ،وبَنَ ْوا أَ ْع َما َْلُْم َعلَى َغ ِْري أ َ
َّ ِ
اَّللِ تعاىل ،ألَنم كانوا حيسبون أَنم كانوا َعلَى َش ْي ٍء
ين َك َف ُروا بَِرّبِِ ْم أ َْعما ُْلُْم ) أي مثل أعماْلم يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة إِ َذا طَلَبُوا ثَ َو َابَا ِم َن َّ
الذ َ
الرم ِاد إِذَا ا ْشتَد ِ
فَلَم َِجي ُدوا َشي ئًا ،وَال أَلْ َفوا حا ِص ًال إَِّال َكما ي تَح َّ ِ
الريح الْع ِ
اص َفةُ ( ِِف ي وٍم عا ِص ٍ
ف ) أي  :ذي ريح
ْ
َّت بِه ِّ ُ َ
َ ُ َ
ص ُل م َن ََّ
ْ َ ْ َ
َْ
ْ
شديدة عاصفة قوية ،فلم يقدروا على شيء من أعماْلم اليت كسبوا ِِف الدُّنْيَا إَِّال َك َما يَ ْق ِد ُرو َن َعلَى َجَْ ِع هذا الرماد ِف هذا اليوم .
اىل ( َوقَ ِد ْمنا إِىل َما َع ِملُوا ِم ْن َع َم ٍل فَ َج َعْلناهُ َهباءً َمْن ثُوراً ) .
َك َق ْولِِه تَ َع َ
لدنْيا َكمث ِل ِر ٍ ِ
وقوله تعاىل ( مثل ما ي ْن ِف ُقو َن ِِف ِ
ث قَ ْوٍم ظَلَ ُموا أَنْ ُف َس ُه ْم فَأ َْهلَ َكْتهُ َوما ظَلَ َم ُه ُم
هذهِ ْ
ت َحْر َ
احلَياةِ ا ُّ َ َ
يح فيها ِصر أَصابَ ْ
َُ َ ُ
اَّلل و ِ
لك ْن أَنْ ُف َس ُه ْم يَظْلِ ُمو َن ) .
َُّ َ
وقوله تعاىل ( والذين كفروا أ َْعما ُْلُم َكسر ٍ
اب بِِقي َع ٍة َْحي َسبُهُ الظمآن َمآءً حىت إِ َذا َجآءَهُ َملْ َِجي ْدهُ َشْيئاً ) .
َ ْ ََ
ِ
َّ ِ
ِ
ص َدقاتِ ُك ْم ِابلْ َم ِّن َو ْاألَذى َكالَّ ِذي يُْن ِف ُق مالَهُ ِرائءَ الن ِ
َّاس َوال يُ ْؤِم ُن ِاب ََّّللِ َوالْيَ ْوم ْاآل ِخ ِر
وقوله تَ َع َ
ين َآمنُوا َال تُْبطلُوا َ
اىل ( ََي أَيُّ َها الذ َ
35

ٍ ِ
اَّللُ ال يَ ْه ِدي الْ َق ْوَم الْكافِ ِرين ) .
صْلداً َال يَ ْق ِد ُرو َن َعلى َش ْي ٍء ِِمَّا َك َسبُوا َو َّ
ص ْفوان َعلَْيه تُر ٌ
اب فَأَصابَهُ وابِ ٌل فَََرتَكهُ َ
فَ َمثَلُهُ َك َمثَ ِل َ

 -املراد أبعمال الذين كفروا ِف اآلية الكرمية :ما كانوا يقومون به ِف الدنيا من أعمال حسنة  :كإطعام الطعام ،ومساعدة

احملتاجني ،وإكرام الضيف ،إىل غري ذلك من األعمال الطيبة.
والرماد :ما يتبقى من الشيء بعد احرتاق أصله ،كاملتبقي من اخلشب أو احلطب بعد احرتاقهما.
والعاصف :من العصف وهو اشتداد الريح ،وقوة هبوبا .

قال الرازي  :اعلم أن وجه املشابة بني هذا املثل وبني هذه األعمال ،هو أن الريح العاصف تطري الرماد وتفرق أجزاءه حبيث ال
يبقى لذلك الرماد أثر وال خرب ،فكذا ههنا أن كفرهم أبطل أعماْلم وأحبطها حبيث مل يبق من تلك األعمال معهم خرب وال أثر .
واملراد من هذه األعمال ما عملوه من أعمال الرب كالصدقة وصلة الرحم وبر الوالدين وإطعام اجلائع  ،وذلك ألَنا تصري ُمبطة
( الرازي ) .
ابطلة بسبب كفرهم  ،ولوال كفرهم النتفعوا با.
واملعَن  :حال أعمال الذين كفروا ِف حبوطها وذهابا وعدم انتفاعهم بشيء منها ِف اآلخرة ،كحال الرماد املكدس الذي أتت
عليه الرَيح العاصفة ،فمحقته وبددته ،ومزقته متزيقا ال يرجى معه اجتماع.
فاآلية الكرمية تشبيه بليغ ملا يعمله الكافرون ِف الدنيا من أعمال الرب واخلري.
ووجه الشبه  :الضياع والتفرق وعدم االنتفاع ِف كل ،فكما أن الريح العاصف تعل الرماد هباء منثوراً  ،فكذلك أعمال الكافرين
ِف اآلخرة تصري هباء منثورا ،ألَنا أعمال بنيت على غري أساس من اإلميان وإخالص العبادة هلل تعاىل .
من شروط قبول العمل اإلميان :ِ
كما قال تعاىل (من ع ِمل ِ ِ
َح َس ِن َما َكانُوا يَ ْع َملُو َن).
َّه ْم أَ ْجَرُه ْم ِأب ْ
صاحلاً م ْن ذَ َك ٍر أ َْو أُنْثَى َوُه َو ُم ْؤم ٌن فَلَنُ ْحيِيَ نَّهُ َحيَاةً طَيِّبَةً َولَنَ ْج ِزيَن ُ
َْ َ َ َ
ِ
الصاحل ِ
ِ
ضماً).
ات َوُه َو ُم ْؤِم ٌن فَال َُيَ ُ
اف ظُْلماً َوال َه ْ
(وَم ْن يَ ْع َم ْل م َن َّ َ
وقال تعاىل َ
وقال تعاىل (ومن ع ِمل ِ
اجلَنَّةَ يُْرَزقُو َن فِي َها بِغَ ِْري ِح َساب).
ك يَ ْد ُخلُو َن ْ
صاحلاً ِم ْن ذَ َك ٍر أ َْو أُنْثَى َوُه َو ُم ْؤِم ٌن فَأُولَئِ َ
ََ ْ َ َ َ
ِ ِ
سبُواْ َعلَى َش ْي ٍء ) بيان للمقصود من التشبيه  ،وهو أن هؤالء الكافرين ،ال يقدرون يوم القيامة  ،على
( َّلَّ يَ ْقد ُرو َن ِمَّا َك َ

االنتفاع بشيء ِما فعلوه ِف الدنيا من أفعال الرب واخلري ،ألن كفرهم أحبطها فذهب سدى دون أن يستفيدوا منها ثواابً  ،أو
ختفف عنهم عذاابً .
ك ُه َو ال َّ
ضالَ ُل الْبَ ِعي ُد ) أي  :اخلسران الكبري ؛ وإَّنا جعله كبرياً بعيداً لفوات استدراكه ابملوت .
( ذَلِ َ
 قال الشنقيطي  ... :وبني ِف موضع آخر أن احلكمة ِف ضربه لألمثال أن يتفكر الناس فيها فيفهوا الشيء بنظرة .ب هللا األمثال لِلنَّ ِ
ض ِرُبَا لِلنَّ ِ
اس لَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َذ َّك ُرو َن) .
اس لَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّك ُرو َن ) ونظريه قوله ( َويَ ْ
ك األمثال نَ ْ
وهو قوله ( َوتِْل َ
ض ِر ُ
وبني ِف موضع آخر أن األمثال ال يعقلها إال أهل العلم :
ض ِرُبَا لِلن ِ
َّاس َوَما يَ ْع ِقلُ َهآ إِالَّ العاملون ) .
ك األمثال نَ ْ
وهو قوله تعاىل ( َوتِْل َ
وبني ِف موضع آخر أن املثل املضروب جبعله هللا سبب هداية لقوم فهموه وسبب ضالل لقوم مل يفهموا حكمته :
وهو قوله ( فَأ ََّما الذين آمنُواْ فَي علَمو َن أَنَّه احلق ِمن َّرّبِِم وأ ََّما الذين َك َفرواْ فَي ُقولُو َن ماذَآ أَراد هللا بذا مثَالً ي ِ
ض ُّل بِِه َكثِرياً َويَ ْه ِدي بِِه
َ ََ
َ َْ ُ ُ
ُ َ
َ ُ
َْ
َكثِرياً وما ي ِ
ض ُّل بِِه إِالَّ الفاسقني ) .
ََ ُ
وبني ِف موضع آخر أنه تعاىل ال يستحي أن يضرب مثالً ما ولو كان املثل املضروب بعوضة فما فوقها قيل فما هو أصغر منها
ألنه يفوقها ِف الصغر وقيل فما فوقها أي فما هو أكرب منها :
وضةً فَ َما فَ ْوقَ َها ) .
وهو قوله ( إِ َّن هللا الَ يَ ْستَ ْحى أَن يَ ْ
ب َمثَالً َّما بَعُ َ
ض ِر َ
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ولذلك ضرب املثل ابلعنكبوت ِف قوله ( مثَل الذين اختذوا ِمن ُد ِ
ون هللا أَْولِيَآءَ َك َمثَ ِل العنكبوت اختذت بَْيتاً َوإِ َّن أَْوَه َن البيوت
َ ُ
ت العنكبوت لَْو َكانُواْ يَ ْعلَ ُمو َن ) .
لَبَ ْي ُ
ِ
َس َفاراً ) .
وضربه ابحلمار ِف قوله ( َك َمثَ ِل احلمار َْحيم ُل أ ْ
ث أ َْو تَْ ُرتْكهُ يَْل َهث ) .
وضربه ابلكلب ِف قوله ( فَ َمثَلُهُ َك َمثَ ِل الكلب إِن َْحت ِم ْل َعلَْي ِه يَْل َه ْ
الفوائد :

 -1بطالن أعمال الكفار يوم القيامة .
قال ابن القيم  :فشبه تعاىل أعمال الكفار ِف بطالَنا وعدم االنتفاع با برماد مرت عليه ريح شديدة ِف يوم عاصف فشبه
سبحانه أعماْلم ِف حبوطها وذهابا ابطال كاْلباء املنثور لكوَنا على غري أساس من اإلميان واإلحسان وكوَنا لغري هللا عز وجل
وعلى غري أمره برماد طريته الريح العاصف فال يقدر صاحبه على شيء منه وقت شدة حاجته إليه
فائدة 1 :

أن الكافر أعماله ابطلة وال تنفعه يوم القيامة .
(وقَ ِد ْمنَا إِ َىل َما َع ِملُوا ِم ْن َع َم ٍل فَ َج َعْلنَاهُ َهبَاءً َمْن ثُوراً).
كما قال تعاىل َ
ِ ِ
ٍ ِ
وقال تعاىل (مثَل الَّ ِذين َك َفروا بِرّبِِم أ َْعما ُْلم َكرم ٍاد ا ْشتَد ِ
الريح ِِف ي وٍم ع ِ
اص ٍ
ك ُه َو
ف ال يَ ْقد ُرو َن ِمَّا َك َسبُوا َعلَى َش ْيء ذَل َ
ْ
َّت بِه ِّ ُ َ ْ َ
َ ُ َ ُ َ ْ َ ُْ َ َ
يد).
الض ُ
َّالل الْبَعِ ُ
وقال تعاىل (والَّ ِذين َك َفروا أ َْعما ُْلُم َكسرا ٍ
اَّللَ ِعْن َدهُ فَ َوفَّاهُ ِح َسابَهُ َو َّ
ب بِِق َيع ٍة َْحي َسبُهُ الظَّ ْمآ ُن َماءً َح َّىت إِ َذا َجاءَهُ َملْ َِجي ْدهُ َشْيئاً َوَو َج َد َّ
اَّللُ
َ َ ُ َ ْ ََ
احلِس ِ
اب).
َس ِر ُ
يع ْ َ
ِ
ال  :والَّ ِذين جح ُدوا تَو ِح َ ِِ
ِِ
ِ
ضربه َّ ِ ِ
قال ابن جرير َ :وَه َذا َمثَ ٌل َ ََ ُاَّللُ أل َْع َمال أ َْه ِل الْ ُك ْف ِر به  ،فَ َق َ َ َ َ َ ْ
يد َرّب ْم َوَك َّذبُوا بَ َذا الْ ُقْرآن َوِمبَ ْن َجاءَ
ِِ
ِ
ِ
ول ِ :مثْل سر ٍ
وها { َكسر ٍ
اجلِ َريةِ َجَْ ُع َجا ٍر َ ،والْ َقاعُ َما انْبَ َس َط
اب {بِِق َيع ٍة} َوِه َي َجَْ ُع قَ ٍاع َ ،ك ْ
اب} يَ ُق ُ
بِه َ ،مثَ ُل أ َْع َماْل ُم الَِّيت َعملُ َ
ُ ََ
َ
ول  :يَظُ ُّن الْ َعطْ َشا ُن ِم َن الن ِ
ِم َن األ َْر ِ
اب ( َْحي َسبُهُ الظَّ ْمآ ُن َماءً ) يَ ُق ُ
َّاس َّ
َّس َع َ ،وفِ ِيه يَ ُكو ُن َّ
{ح َّىت إِذَا َجاءَهُ َملْ
السَر َ
السَر ُ
اب َماءً َ
ض َوات َ
ِِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
وها ِِف غُُروٍر َْ ،حي ِسبُو َن أ َََّنَا ُمْن ِجيَ تَ ُه ْم ِعْن َد
َِجي ْدهُ َشْي ئًا ) يَ ُق ُ
ول َ :ملْ َِجي ِد َّ
اب َشْي ئًا  ،فَ َك َذل َ
ك الْ َكاف ُرو َن ِاب ََّّلل م ْن أ َْع َماْل ُم الَِّيت َعملُ َ
السَر َ
ِ
ِ
ِِ
َِّ ِ
احلَا َج ِة إِ َىل َع َملِ ِه
ص َار إِ َىل ْ
اب  ،فَظَنَّهُ َماءً يَْرِو ِيه ِم ْن ظَ َمئِ ِه ؛ َح َّىت إِذَا َهلَ َ
ك َو َ
ب الظَّ ْمآ ُن الَّذي َرأَى ال َّسَر َ
اَّلل م ْن َع َذابه َ ،ك َما َحس َ
اَّللَ َه َذا الْ َكافُِر ِعْن َد َهالَكِ ِه
اَّللِ َ ،ملْ َِجي ْدهُ يَنْ َفعُهُ َشْي ئًا ؛ ِألَنَّهُ َكا َن َع َملُهُ َعلَى ُك ْف ٍر ِاب ََّّللِ َ ،وَو َج َد َّ
الَّ ِذي َكا َن يََرى أَنَّهُ َانفِعُهُ ِعْن َد َّ
ِابلْ ِمر ِ
ِ ِ ِ
ب أ َْع َمالِِه الَِّيت َع ِملَ َها ِِف الدُّنْيَا َ ،و َج َازاهُ ِبَا َجَزاءَهُ الَّ ِذي يَ ْستَ ِحقُّهُ َعلَْي ِه ِمْنهُ ( .التفسري ) .
َْ
صاد  ،فَ َوفَّاهُ يَ ْوَم الْقيَ َامة ح َسا َ
اب أعماْلم فإذا قَ ِدموا علَى َِّ
اىل لِْل ُكفَّا ِر ،ي ع ِولُو َن َعلَى ثَو ِ
اب أ َْع َماْلِِ ْم
ضَربَهُ َّ
اَّللُ تَ َع َ
وقال القرطيب َ :وَه َذا َمثَ ٌل َُ َ
اَّلل تَ َعا َىل َو َج ُدوا ثَ َو َ
َُّ
َ
ِ
ِ
ُُْمبطَةً ِابلْ ُك ْف ِر ،أَي َمل َِجي ُدوا َشي ئًا َكما َمل َِجي ْد ِ
احب ال َّسر ِ
اَّللَ ِعْن َدهُ) أَ ْي
وتَ ( .وَو َج َد َّ
ضا َال َماءَ ف َيها ،فَ ُه َو يَ ْهل ُ
اب إَِّال أ َْر ً
ك أ َْو ميَُ ُ
ْ َ ْ
ْ ْ
َ
َ
ص ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي َجَزاءَ َع َمله  ( .القرطِب ) .
َو َج َد ا ََّّللَ ِابلْمْر َ
صاد( .فَ َوفَّاهُ حسابَهُ) أ ْ
ِ
قال تعاىل عن يوم القيامة (وو ِضع الْ ِكتَاب فَرتى الْمج ِرِمني م ْش ِف ِق ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
صغِ َريةً
ُ ََ ُ ْ َ ُ َ
ني ِمَّا فيه َويَ ُقولُو َن ََي َويْلَتَ نَا َمال َه َذا الْكتَاب ال يُغَاد ُر َ
َُ َ
ِ
ِ
ِ
َحداً).
اها َوَو َج ُدوا َما َعملُوا َحاضراً َوال يَظْل ُم َربُّ َ
صَ
َوال َكبِ َريةً إَِّال أ ْ
َح َ
كأَ
وملا سئل النِب  عن عبد هللا بن ُج ْدعان -وكان يُ ْق ِري
الضيف ،ويَ ُف ُّ
َ
ك العاّن ،ويُطعم الطعام :-هل ينفعه ذلك؟ فقال :ال إِنَّهُ
ِ
ب ا ْغ ِفْر ِل َخ ِطيئَِيت يوم ال ِّدي ِن.
َملْ يَ ُق ْل يَ ْوًما من الد ْ
َّه ِرَ :ر ِّ
قال النووي :معىن احلديث أن ما كان يفعله من الصلة واإلطعام ووجوه املكارم ال ينفعه ِف اآلخرة ،لكونه كافراً ،وهو معىنقوله  رب اغفر ِل خطيئيت يوم الدين ،أي مل يكن مصدقاً ابلبعث ،ومن مل يصدق به كافر وال ينفعه عمل.
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ورا
قال الشنقيطي  :قَ ْولُهُ تَ َع َاىل ( َوَم ْن أ ََر َاد ْاآل ِخَرةَ َو َس َعى َْلَا َس ْعيَ َها َوُه َو ُم ْؤِم ٌن فَأُولَئِ َ
ك َكا َن َس ْعيُ ُه ْم َم ْش ُك ً
ِ
ِ
اب ْ ِ
يل َع ْن
َي ُم َو ِّح ٌد ََِّّللِ َج َّل َو َع َال َ ،غ ْريُ ُم ْش ِر ٍك بِِه َوَال َكافِ ٍر بِِه  ،فَِإ َّن َّ
اَّللَ يَ ْش ُك ُر َس ْعيَهُ ِ ،أبَ ْن يُثيبَهُ الث ََّو َ
قوله ( َوُه َو ُم ْؤم ٌن ) أ ْ
اجلَز َ
َع َملِ ِه الْ َقلِ ِيل .
الص ِ
ِ ِ ِ
اإلميَ ِ
احلَةَ َال تَ ْن َف ُع إَِّال َم َع ِْ
يل َعلَى أ َّ
ان ِاب ََّّللِ .
َن ْاأل َْع َم َال َّ
َوِف ْاآليَة الدَّل ُ
ِ
ِ
ِأل َّ
ك قَ ْولُهُ َ :وُه َو ُم ْؤِم ٌن .
َن الْ ُك ْفَر َسيِّئَةٌ َال تَ ْن َف ُع َم َع َها َح َسنَةٌ  ،ألَنَّهُ َشَر َط ِِف ذَل َ
اىل ه َذا ِِف آَي ٍ
ت َكثِ َريةٍ :
َوقَ ْد أ َْو َ
ض َح تَ َع َ َ
َ
َك َقولِِه ( ومن ي عمل ِمن َّ ِ
اجلَنَّةَ َوَال يُظْلَ ُمو َن نَِق ًريا ) .
ك يَ ْد ُخلُو َن ْ
ات ِم ْن ذَ َك ٍر أ َْو أُنْثَى َوُه َو ُم ْؤِم ٌن فَأُولَئِ َ
الصاحلَ َ
ْ ََ ْ َْ َ ْ َ
ِ
وقَولُه ( من ع ِمل ِ ِ
َح َس ِن َما َكانُوا يَ ْع َملُو َن ) .
َجَرُه ْم ِأب ْ
َّه ْم أ ْ
صاحلًا م ْن ذَ َك ٍر أ َْو أُنْثَى َوُه َو ُم ْؤم ٌن فَلَنُ ْحيِيَ نَّهُ َحيَاةً طَيِّبَةً َولَنَ ْج ِزيَن ُ
َ ْ ُ َْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجلَنَّةَ يُْرَزقُو َن ف َيها بِغَ ِْري
ك يَ ْد ُخلُو َن ْ
صاحلًا م ْن ذَ َك ٍر أ َْو أُنْثَى َوُه َو ُم ْؤم ٌن فَأُولَئ َ
َوقَ ْولُهُ ( َم ْن َعم َل َسيِّئَةً فََال ُْجيَزى إَِّال مثْلَ َها َوَم ْن َعم َل َ
ِ
ك ِمن ْاآلَي ِ
ِ ٍ
ت.
ح َساب ) إِ َىل َغ ِْري َذل َ َ َ
ِ
ِِ
وم ْفهوم ه ِذهِ ْاآلَي ِ
ك ; لَِف ْق ِد َشر ِط الْ َقب ِ
ول الَّ ِذي ُهو ِْ
اَّللَ إبِِ ْخ َال ٍ
ت  :أ َّ
اإلميَا ُن ِاب ََّّللِ َج َّل
اع َّ
ص َال يَنْ َفعُهُ ذَل َ
ني إِذَا أَطَ َ
َن َغ ْ َري الْ ُم ْؤمن َ
ََ ُ ُ َ
ْ ُ
َ
َ
( أضواء البيان ) .
َو َع َال .
ومن السنة :
ِ ِ ِ
صل َّ ِ
ِ
اَّللِ ابن ج ْدعا َن َكا َن ِِف ْ ِ ِ ِ ِ
ال (الَ يَْن َفعُهُ،
ني فَ َه ْل َذ َاك َانفِعُهُ قَ َ
ت ََي َر ُس َ
َع ْن َعائ َشةَ قَالَ ْ
ول َّ ْ ُ ُ َ
الرح َم َويُطْع ُم الْم ْسك َ
ت (قُ ْل ُ
اجلَاهليَّة يَ ُ
ب ا ْغ ِف ْر ِِل َخ ِطيئَِيت يَ ْوَم ال ِّدين) رواه مسلم .
إِنَّهُ َملْ يَ ُق ْل يَ ْوًما َر ِّ
قال النووي :معىن احلديث أن ما كان يفعله من الصلة واإلطعام ووجوه املكارم ال ينفعه ِف اآلخرة ،لكونه كافراً ،وهو معىن قوله

 : رب اغفر ِل خطيئيت يوم الدين ،أي مل يكن مصدقاً ابلبعث ،ومن مل يصدق به كافر وال ينفعه عمل  ،فمن شروط قبول
العمل اإلميان( .نووي).
فائدة 2 :
املراد أبعمال الذين كفروا ِف اآلية الكرمية :ما كانوا يقومون به ِف الدنيا من أعمال حسنة  :كإطعام الطعام ،ومساعدة احملتاجني،
وإكرام الضيف ،إىل غري ذلك من األعمال الطيبة.
فائدة 3 :

الكافر حال كفره ال تقبل ومردودة.
(وَما َمنَ َع ُه ْم أَن تُ ْقبَ َل ِمْن ُه ْم نَ َف َقا ُهتُْم إِالَّ أ َََّنُْم َك َف ُروا ِاب َّّللِ َوبَِر ُسولِِه) ،فإذا كانت الصدقة وهي نفع متعدي ال تقبل منه
قال تعاىل َ
فغريها من النفع اخلاص من ابب أوىل.
فائدة 4 :
أن يسلم وحيسن إسالمه ،فهنا يكتب له ما كان يعمله فضالً من هللا.

قال النووي :وذهب ابن بطال وغريه من احملققني إىل أن احلديث على ظاهره ،وأنه إذا أسلم الكافر ،ومات على اإلسالم يثاب
على ما فعله من اخلري ِف حال كفره ،واستدلوا حبديث أِب سعيد اخلدري قال :قال  :إذا أسلم الكافر ،فحسن إسالمه ،كتب
هللا تعاىل له كل حسنة َزلَفها ،وُما عنه كل سيئة زلفها ،وكان عمله بعد ذلك ،احلسنة بعشر أمثاْلا إىل سبعمائة ضعف ،والسيئة
مبثلها إال أن يتجاوز هللا عنها.
ول َِّ
َّث ِبا ِِف ْ ِ ِ ِ ِ
ص َدقٍَة أ َْو َعتَاقٍَة أ َْو
اَّللِ  أَي َر ُس َ
حلديث َح ِكيم بْن ِحَزام أَنَّهُ قَ َ
ال لَِر ُسوِل َّ
ت أ ُُموراً ُكْن ُ
اَّلل ( أ ََرأَيْ َ
اجلَاهليَّة م ْن َ
ت أ ََحتَن ُ َ
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ِِ ِ ِ
ول َِّ
ت ِم ْن َخ ٍْري ) متفق عليه .
ال َر ُس ُ
َجٌر فَ َق َ
َسلَ ْف َ
َسلَ ْم َ
صلَة َرح ٍم أَف َيها أ ْ
ت َعلَى َما أ ْ
اَّلل  : أ ْ
وحلديث ابن جدعان – وقد تقدم – ِف قوله  حينما سئل عنه وما يعمله من أعمال بر ِف اجلاهلية فقال  :ال ينفعه ذلك،
إنه مل يقل يوماً رب اغفر ِل خطيئيت يوم الدين .
قال ابن حزم  :وهذا حجة لنا عليهم قوية  ،ألن النِب  إَّنا جعل السبب ِف أن ما فعل ال ينفعه أنه مل يسلم  ،فصح أنه لو
أسلم لنفعه ذلك
(وَمن يَْرتَ ِد ْد ِمن ُك ْم َعن ِدينِ ِه
 فالكافر عمله الصاحل معلق إبسالمه ،موقوفة على إسالمه ،إن أسلم تقبل ،وإال ترد ،كما قال تعاىل َت َوُه َو َكافٌِر  ) ...فعلق حبوط عمله ابملوت على الكفر.
فَيَ ُم ْ
وقد قال  لعائشة ملا سألته عن ابن جدعان ما كان يصنعه من اخلري ،هل ينفعه؟ فقال :إنه مل يقل يوماً رب اغفر ِل خطيئيت
يوم الدين ،فدل على أنه لو قاْلا بعد أن أسلم نفعه ما عمله ِف الكفر.
فائدة 5 :

األعمال السيئة اليت عملها املرء حال كفره ُث أسلم .
إذا أسلم الكافر ظاهراً وابطناً غفر له الكفر الذي َتب منه ابإلسالم بال نزاع .
وهل تغفر له الذنوب اليت فعلها حال كفره ومل يتب منها  ،كأن يكون مصراً على ذنب أو ظلم أو فاحشة ؟
ِف ذلك قوالن :
القول اْلول  :يغفر له ابإلسالم َجيع ذنوبه اليت فعلها حال كفره ما َتب منه وما مل يتب منه .

أ-لقول تعاىل ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر ْلم ما قد سلف ) .
( يغفر ْلم ما قد سلف ) من كفرهم وذنوبم وخطاَيهم  ( .ابن كثري ) ،
ب-قوله ِ ف عمرو ابن العاص ( َي عمرو أما علمت أن اإلسالم يهدم ما قبله  ،وأن اْلجرة هتدم ما قبلها  ،وأن احلج يهدم
ما قبله ) .

قال النووي  :فيه عظيم موقع اإلسالم واْلجرة واحلج وأن كل واحد منها يهدم ما كان قبله من املعاصي .
ال رس ُ ِ
ِ
ِ
اَّللُ لَهُ ُك َّل َح َسنَ ٍة َكا َن أ َْزلََف َها ،
جَ -ع ْن أَِِب َسعِي ٍد ْ
ي قَ َ
ب َّ
ال  :قَ َ َ ُ
اخلُ ْد ِر ِّ
ول هللا  ( إ َذا أَ ْسلَ َم الْ َعْب ُد فَ َح ُس َن إ ْسالَُمهُ َ ،كتَ َ
و ُُِميت عْنه ُك ُّل سيِئ ٍة َكا َن أ َْزلََفها ُُ ،ثَّ َكا َن ب ع َد ذَلِ ِ
احلسنَةُ بِع ْشرةِ أ َْمثَ ِاْلَا إِ َىل سْب ِع ِمئَ ِة ِض ْع ٍ
لسيِّئَةُ مبِِثْلِ َها إِالَّ أَ ْن
ف َ ،وا َّ
َ
َ َ ْ َ ُ َ َّ
َْ
ك الْق َ
َ
َ
ص ُ
اص َ َ َ َْ ،
اَّللُ َعَّز َو َج َّل َعْن َها ) رواه النسائي .
يَتَ َج َاوَز َّ
اجل ِ
اَّلل أَنُؤ ِ ِ
َحسن ِمْن ُك ْم ِِف ِْ
اخذ
اهلِيَّة ؟ قَ َ
ال ( قَ َ
اَّلل قَ َ
دَ -ع ْن َعْبد َّ
اإل ْس َالم فَ َال يُ َؤ َ
ال أ َُانس ََ :ي َر ُسول َّ َ َ
اخ ُذ مبَا َعمْلنَا ِِف َْ
ال  :أ ََّما َم ْن أ ْ َ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
اهلِيَّة و ِْ
اإل ْس َالم )
بَا َ ،وَم ْن أ َ
َساءَ أُخ َذ ب َع َمله ِِف ا ْجلَ َ
اجل ِ
اهلِيَّ ِة .ومن أَساء ِِف ا ِإلسالَِم أ ُِخ َذ ِابأل ََّوِل و ِ
وِف رواية (  ...من أَحسن ِِف ا ِإلسالَِم َمل ي ؤ ِ ِ
اآلخ ِر ) .
ْ ْ َُ َ
ْ
اخ ْذ مبَا َعم َل ِِف َْ
َ
َْ ْ ََ
ََ ْ َ َ
ِِ
الص ِحيح فِ ِيه ما قَالَه ََج ِ
ِ
ُّخول ِِف ِْ
اإل ْس َالم
قال النووي َ :وأََّما َم ْع َىن ْ
احلَ ِديث فَ َّ
َ ُ ََ
اعة م ْن الْ ُم َح ّقق َ
ني أَ َّن الْ ُمَراد ِابِْإل ْح َسان ُهنَا الد ُ
ِ ِِ
ِ
ِ ِ
لص ِحيح " :
ص الْ ُقْرآن الْ َع ِزيز َو ْ
احلَ ِديث ا َّ
ِابلظَّاه ِر َوالْبَاطن ََج ًيعا َ ،وأَ ْن يَ ُكون ُم ْسل ًما َحقيقيًّا فَ َه َذا يُ ْغ َفر لَهُ َما َسلَف ِِف الْ ُك ْفر بِنَ ِّ
ِ
ِ
ِِ
ُّخول ِِف ِْ
ِْ
اإل ْس َالم بَِقْلبِ ِه .
اإل ْس َالم يَ ْهدم َما قَْبله " َوإبِِ َْجَ ِاع الْ ُم ْسلم َ
ني َ .والْ ُمَراد ِاب ِْإل َساءَة َع َدم الد ُ
القول الثاين  :أنه يغفر للكافر إذا أسلم كفره  ،والذنوب اليت منها  ،وإما إذا أسلم وهو مصر على كبائر دون الكفر فحكمه ِف
ذلك حكم أمثاله من أهل الكبائر .
قال ابن تيمية  :وهذا القول هو الذي تدل عليه األصول والنصوص .
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وقال  :الصحيح أنه إَّنا يغفر له ما َتب منه .
اجل ِ
اهلِيَّ ِة .ومن أَساء ِِف ا ِإلسالَِم أُ ِخ َذ ِابأل ََّوِل و ِ
ِ ِ
ِ
اآلخ ِر )
حلديث ابن مسعود السابق ( َم ْن أ ْ
ْ
َح َس َن ِِف ا ِإل ْسالَم َملْ يُ َؤا َخ ْذ مبَا َعم َل ِِف َْ
َ
ََ ْ َ َ
َّص علَى أَنَّه َّإَّنَا تُرفَع الْمؤاخ َذةُ ِابْألَ ْعم ِال الَِّيت فُعِلَت ِِف ح ِال ْ ِ ِ ِ
َح َس َن َال َع َّم ْن َال
ْ ُ َُ َ
اجلَاهليَّة َع َّم ْن أ ْ
قال ابن تيمية  :قَ ْد َد َّل َه َذا الن ُّ َ ُ
ْ َ
َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ب ِمْن َها فَلَ ْم ُْحي ِس ْن .
ُْحيس ُن ؛ َوإ ْن َملْ ُْحيس ْن أُخ َذ ِابْأل ََّول َو ْاآلخ ِر َوَم ْن َملْ يَتُ ْ
ٍ
ِِ
ف ) يَ ُد ُّل َعلَى أ َّ
ف ِمْنهُ َال
وقَ ْوله تَ َع َ
َن الْ ُمْن تَ ِه َي َع ْن َش ْيء يُ ْغ َفُر لَهُ َما قَ ْد َسلَ َ
ين َك َف ُروا إ ْن يَْن تَ ُهوا يُ ْغ َفْر َْلُْم َما قَ ْد َسلَ َ
اىل ( قُ ْل للَّذ َ
ٍ
( الفتاوى ) .
ف ِم ْن َغ ِْريهِ .
يَ ُد ُّل َعلَى أَ َّن الْ ُمنْ تَ ِه َي َع ْن َش ْيء يُ ْغ َف ُر لَهُ َما َسلَ َ
وأجاب اجلمهور عن احلديث أبجوبة :
اْلول  :أن اإلساءة ِف احلديث املراد با الكفر  ،فمن ارتد بعد إسالمه ومات على ذلك فإنه يعاقب على َجيع ما كان منه قبل
اإلسالم وبعده .
وهذا جواب البخاري  ،كما أشار إليه ابن حجر وأيّده .
وهو اختيار املازري  ،وابن اجلوزي .
صدق ِف إسالمه أبن يكون منقاداً ِف الظاهر غري معتقد
الثاين  :أن اإلساءة ِف احلديث املراد با النفاق  ،فإذا أسلم الكافر ومل ي ُ

لإلسالم بقلبه  ،فإنه يؤاخذ مبا كان منه ِف اجلاهلية .
وهذا جواب القرطِب  ،والنووي .
ِِ
الص ِحيح فِ ِيه ما قَالَه ََج ِ
ِ
ُّخول ِِف ِْ
ني أ َّ
اإل ْس َالم
قال النووي َ :وأ ََّما َم ْع َىن ْ
احلَ ِديث فَ َّ
َ ُ ََ
اعة م ْن الْ ُم َح ّقق َ
َن الْ ُمَراد ِابِْإل ْح َسان ُهنَا الد ُ
ِ ِِ
ِ
ِ ِ
الص ِحيح " :
ص الْ ُقْرآن الْ َع ِزيز َو ْ
احلَ ِديث َّ
ِابلظَّاه ِر َوالْبَاطن ََج ًيعا َ ،وأَ ْن يَ ُكون ُم ْسل ًما َحقيقيًّا فَ َه َذا يُ ْغ َفر لَهُ َما َسلَف ِِف الْ ُك ْفر بِنَ ِّ
اإلس َالم ي ه ِدم ما قَبله " وإبِِ َْجا ِع الْمسلِ ِمني  .والْمراد ِابِْإلساءةِ ع َدم الدُّخول ِِف اِْإلس َالم بَِقْلبِ ِه بل ي ُكون مْن َقادا ِِف الظَّ ِ
اهر
ُ ً
ََ َ
ُ
ِْ ْ َ ْ َ ْ
ْ
َْ َ
َ َ ُ ْ َ َ َُ
اجل ِ
ِ
ني َغري معتَ ِقد لِِْإلس َالِم بَِقْلبِ ِه ؛ فَه َذا منَافِق اب ٍق علَى ُك ْفره إبِِ َْج ِاع الْمسلِ ِمني  ،فَي ؤ ِ ِ
اهلِيَّة قَْبل إِظْ َهار
َ ُ َ َ
َ ُ ْ َ َُ َ
َّه َادتَ ْ ِ ْ ُ ْ
ْ
للش َ
اخذ مبَا َعم َل ِِف َْ
ِ
ص َورة ِْ
( شرح مسلم ) .
ارها ِألَنَّهُ ُم ْستَ ِمّر َعلَى ُك ْفره .
اإل ْس َالم َوِمبَا َعم َل بَ ْعد إِظْ َه َ
ُ
فائدة 6 :
انتفاع الكافر أبعمال اخلري واإلحسان ِف الدنيا .
دلت النصوص من الكتاب والسنة على أنه جيازى با ِف الدنيا صحة ِف البدن وسعة ِف الرزق والولد وحنو ذلك .
ف إِلَي ِهم أَعما َْلم فِيها وهم فِيها الَ ي بخسو َن  .أُولَئِ َّ ِ
ِ
ِ ِ
اآلخرةِ
ِ
يد ْ
قال تعاىل ( َمن َكا َن يُِر ُ
ْ َ
ك الذ َ
س َْلُْم ِف َ
احلَيَاةَ الدُّنْيَا َوزينَ تَ َها نُ َو ّ ْ ْ ْ َ ُْ َ َ ُ ْ َ ُْ َ ُ
ين لَْي َ
ِ
صنَ عُواْ فِ َيها َوَاب ِط ٌل َّما َكانُواْ يَ ْع َملُو َن ) .
َّار َو َحبِ َط َما َ
إالَّ الن ُ
ِ ِ
ِِ ِ
ث ِ
اآلخرةِ ِمن ن ِ
َّص ٍ
يب ) .
يد َحْر َ
اآلخَرةِ نَِزْد لَهُ ِِف َحْرثِِه َوَمن َكا َن يُِر ُ
يد َحْر َ
وقال تعاىل ( من َكا َن يُِر ُ
ث الدُّنْيَا نُؤته منْ َها َوَما لَهُ ِف َ
س ب ِن مالِ ٍ
اَّللَ َال يَظْلِ ُم ُم ْؤِمنًا َح َسنَةً يُ ْعطَى ِبَا ِِف الدُّنْيَا َوُْجيَزى ِبَا ْاآل ِخَرةَ َ ،وأ ََّما الْ َكافُِر
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
ك قَ َ
اَّللِ  ( إِ َّن َّ
ول َّ
و َع ْن أَنَ ِ ْ َ
ِ ِِ
ِِ
ضى إِ َىل ْاآل ِخَرةِ َملْ تَ ُك ْن لَهُ َح َسنَةٌ ُْجيَزى ِبَا ) رواه مسلم .
فَيُطْ َع ُم ِحبَ َسنَاته َما َع ِم َل بَا ََّّلل ِِف الدُّنْيَا َ ،ح َّىت إِذَا أَفْ َ
ِ
اَّلل تَع َاىل يد ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َّخر لَهُ َح َسنَاته ِِف اْآل ِخَرة ،
َوِِف ِرَوايَة ( إِ َّن الْ َكافر إِ َذا َعم َل َح َسنَة أُطْع َم بَا طُ ْع َمة م ْن الدُّنْيَا َ ،وأ ََّما الْ ُم ْؤمن فَِإ َّن َّ َ َ
ِ
اعته ) .
َويُ ْعقبهُ ِرْزقًا ِِف الدُّنْيَا َعلَى طَ َ
ََجع الْعلَماء علَى أ َّ ِ ِ
ات َعلَى ُك ْفره َال ثَ َواب لَهُ ِِف ْاآل ِخَرة َ ،وَال ُجيَ َازى فِ َيها بِ َش ْي ٍء ِم ْن َع َمله ِِف
قال النووي  :أ ْ َ َ ُ َ ََن الْ َكافر الَّذي َم َ
َي ِ :مبَا فَ َعلَهُ ُمتَ َقِّرًاب بِِه إِ َىل
احلَ ِديث ِأبَنَّهُ يُطْ َعم ِِف الدُّنْيَا ِمبَا َع ِملَهُ ِم ْن ْ
صَّر َح ِِف َه َذا ْ
الدُّنْيَا ُ ،متَ َقِّرًاب إِ َىل َّ
اَّلل تَ َع َ
اىل َ ،و َ
احلَ َسنَات  ،أ ْ
ِ
اىل ِِمَّا َال ي ْفتَ ِقر ِص َّحته إِ َىل النِّيَّة َ ،ك ِ
الضيَافَة َوتَ ْس ِهيل ْ
َّ
الرِحم َو َّ
اَّلل تَ َع َ
صلَ ِة َّ
الص َدقَة َوالْعِْتق َو ِّ
وها َ ،وأََّما الْ ُم ْؤمن فَيُد َ
اخلَْ َريات َوَْحن َ
َّخر لَهُ
َ
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ِ
ضا ِِف الدُّنْيَا َ ،وَال َمانِع ِم ْن َجَزائِِه ِبَا ِِف الدُّنْيَا َو ْاآل ِخَرة َ ،وقَ ْد َوَرَد
َح َسنَاته َوثَ َواب أ َْع َماله إِ َىل ْاآل ِخَرة َ ،وُْجيَزى ِبَا َم َع َذل َ
ك أَيْ ً
الش ْرع بِِه فَيَ ِجب اِ ْعتِ َقاده .
َّ

قال القاضي  :واألصل أن الكافر ال جيزى ِف اآلخرة على خري عمله ِف الدنيا ،وال يكتب له حسنة؛ ألن شرط الثواب واجلزاءعُ ِد َم وهو اإلميان ،لكن أخرب ِف هذا احلديث أنه من عدل هللا أنه قد جازاه با ِف الدنيا مبا أعطاه ورزقه وأطعمه خبالف املؤمن
الذى يدخر له حسناته ِف اآلخرة.
َن َه َذا الَّ ِذي ذَ َّكرَان أ َِدلَّتَهُ ِمن الْ ِكتَ ِ
اب َوال َّسنَ ِة ِم ْن أ َّ
قال الشنقيطي َ :و ْاعلَ ْم أ َّالصالِ ِح ِِف الدُّنْيَا :
َن الْ َكافَِر يَنْ تَ ِف ُع بِ َع َملِ ِه َّ
َ
َ
ِ
َكِ ِرب الْوالِ َديْ ِن  ،و ِصلَ ِة ا َّلرِح ِم  ،وإِ ْكرِام الضَّْي ِ
يس َع ِن الْمكْر ِ
اجلَا ِر َ ،والتَّ ْن ِف ِ
اىل َ ،ك َما
ف َو ْ
ك ُ ،كلِّ ِه ُم َقيَّ ٌد ِمبَ ِشيئَ ِة َّ
اَّللِ تَ َع َ
وب َوَْحن ِو َذل َ
َ
َ ُ
َ َ
ّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يد الْ َعاجلَةَ َع َّجْلنَا لَهُ ف َيها َما نَ َشاءُ ل َم ْن نُري ُد . ) ..
نَ َّ
ك ب َق ْوله ( َم ْن َكا َن يُر ُ
ص َعلَى ذَل َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
َن الْم َقيَّ َد ي ْق ِ
ت و ْاألَح ِاد ِ
يث  ،وقَ ْد تَ َقَّرر ِِف ْاأل ِ
ضي َعلَى الْ ُمطْلَ ِق َ ،وَال ِسيَّ َما إِذَا
ُ
ُصول أ َّ ُ َ
فَ َهذه ْاآليَةُ الْ َك ِرميَةُ ُم َقيِّ َدةٌ ل َما َوَرَد م َن ْاآل ََي َ َ
َ
َ
( أضواء البيان ) .
ب َك َما ُهنَا .
َّاحتَ َد ْ
ْم َو َّ
السبَ ُ
احلُك ُ
فائدة 7 :
أعمال السيئات واآلاثم اليت اقرتفوها حال كفرهم زَيدة على كفرهم .
الشك أن أهل الكفر ليسوا سواء فبعضهم أشد كفراً وجرماً من بعض .
ولذلك جاء ِف احلديث ِف قوله  ( إِ َّن أ َْد ََن أ َْه ِل النَّا ِر َع َذ ًااب يَْن تَعِل بِنَ ْعلَ ْ ِ
ني ِم ْن َان ٍر يَ ْغلِى ِد َماغُهُ ِم ْن َحَر َارةِ نَ ْعلَْي ِه ) .
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وقال  ( إِ َّن أ َْهو َن أ َْه ِل النَّا ِر ع َذااب من لَه نَعالَ ِن و ِشرا َك ِ
ان ِم ْن َان ٍر يَ ْغلى مْن ُه َما د َماغُهُ َك َما يَ ْغلى الْم ْر َج ُل َما يََرى أ َّ
َش ُّد
َح ًدا أ َ
َن أ َ
َ ً َْ ُ ْ َ َ
َ
ِمْنهُ َع َذ ًااب َوإِنَّهُ أل َْه َوَُنُْم َع َذ ًااب ) .
ب وُهو ُمنْ تَعِل بِنَ ْعلَ ْ ِ
ٍِ
ِ
ني يَ ْغلِى ِمنْ ُه َما ِد َماغُهُ ) .
ٌ
وقال  ( أَ ْه َو ُن أ َْه ِل النَّار َع َذ ًااب أَبُو طَال َ َ
احل ِديث وما أَ ْشب هه تَص ِريح بِتَ َفاو ِ
اجلَنَّة ُمتَ َفا ِوت َ .واَ ََّّلل أ َْعلَم .
ت َع َذاب أ َْهل النَّار َك َما أَ َّن نَعِ َيم أ َْهل ْ
قال النووي َ :وِِف َه َذا َْ َ َ َ َ ُ ْ
ُ
وهذا التفاوت ِف العذاب كان لتفاوت ما اكتسبوه من أعمال الشر واآلاثم والذنوب ابإلضافة إىل تفاوهتم ِف الكفر الذي
استوجبوا به اخللود ِف النار .
قال تعاىل ( وويل لِْلم ْش ِركِ َّ ِ
ين َال يُ ْؤتُو َن َّ
الزَكاةَ َوُه ْم ِابْآل ِخَرةِ ُه ْم َكافُِرو َن ) .
ََ ْ ٌ ُ َ
ني الذ َ

قال القرطيب  :وفيه داللة على أن الكافر يعذب بكفره مع منع وجوب الزكاة عليه .
ِ
وقال الشنقيطي  :قَ ِد استَ َد َّل ب عض علَم ِاء ْاأل ِ ِ ِ ِ ِ
اىل -
وع َّ
َّار ُخمَاطَبُو َن بُِف ُر ِ
الش ِر َيع ِة ; ِألَنَّهُ  -تَ َع َ
ُ
ُصول بَذه ْاآليَة الْ َك ِرميَة َعلَى أَ َّن الْ ُكف َ
ْ َْ ُ ُ َ
صَّرح ِِف َه ِذهِ ْاآلي ِة الْ َك ِرميَِة ِأب َََّنُم م ْش ِرُكو َن  ،وأ َََّنُم َكافِرو َن ِابْآل ِخرةِ  ،وقَ ْد تَوعَّ َد ُهم ِابلْويْ ِل َعلَى ِشركِ ِهم وُك ْف ِرِهم ِابْآل ِخرةِ  ،و َع َدمِ
ْ ُ
َ
ْ ْ َ ْ
َ َ
َ َ
َ َ َ ْ َ
َ ْ ُ
الزَكاةَ ِِف ْاآلي ِة ِهي َزَكاةُ الْم ِال الْمعروفَةُ  ،أَو َزَكاةُ ْاألَب َد ِان بِِفع ِل الطَّ ِ
اب الْمع ِ
اجتِنَ ِ
إِيتَائِ ِه ُم ا َّلزَكاةَ َ ،س َواءٌ قُ ْلنَا  :إِ َّن َّ
اصي .
َ
ْ
اعات َو ْ
ْ
ََ
ْ
َ َ ُْ
َ َ
ِ
قوله تعاىل ( ما سلَ َك ُكم ِِف س َقر قَالُوا َمل نَك ِمن الْم ِ
ك نُطْعِم الْ ِمس ِكني وُكنَّا ََنُوض مع ْ ِ ِ
ب بِيَ ْوِم
اخلَائض َ
صلّ َ
ْ ُ َ ُ َ
ني َوُكنَّا نُ َك ّذ ُ
ُ ََ
َ َ ْ ََ
ني َوَملْ نَ ُ ُ ْ َ َ
ِ
ِ
ني ) .
ال ّدي ِن َح َّىت أَ ََت َان الْيَق ُ
قال الشنقيطي  :فَصَّرح  -تَع َاىل  -عنْ هم م َق ِررا لَه أ َّ ِ
ِ
الص َالةِ ،
َّار َ -ع َد ُم َّ
َ ُ ْ ُ ًّ ُ
َ َ َ
َن م َن ْاألَ ْسبَاب الَِّيت َسلَ َكتْ ُه ْم ِِف َس َقَر  -أَ ْي أَ ْد َخلَتْ ُه ُم الن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب التَّكْذ ِ
ك َم َع الْ ُك ْف ِر بِسبَ ِ
و َع َد ُم إِطْ َع ِام الْ ِمس ِك ِ
يب بِيَ ْوم ال ّدي ِن .
ني َ ،و ْع َّد َذل َ
ْ
َ
َ
وقال الشوكاين  ... :وقيل هذان ُمموالن على الصالة الواجبة والصدقة الواجبة ألنه ال تعذيب على غري الواجب  ،وفيه دليل
على أن الكفار خماطبون ابلشرعيات .
َّ ِ
اَّللِ ِزْد َان ُهم َع َذااب فَو َق الْع َذ ِ
اب ) .
ص ُّدوا َع ْن َسبِ ِيل َّ
ْ ً ْ َ
ين َك َف ُروا َو َ
وقال تعاىل ( الذ َ
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قال ابن كثري  :أي عذاابً على كفرهم  ،وعذاابً على صدهم عن اتباع احلق .

قال  :وهذا دليل على تفاوت الكفار ِف عذابم كما يتفاوت املؤمنون ِف منازْلم ِف اجلنة ودرجاهتم .
اب ِألَج ِل إِ ْ ِِ
وقال الشنقيطي  ... :فَِإ َّن ه ِذهِ ِ ِ
يد فَ ْوقَهُ ُ :ه َو َع َذ ُابُْم َعلَى ُك ْف ِرِه ْم ِِف
اب الْ َم ِز ُ
الزََي َدةَ م َن الْ َع َذ ِ ْ
َ ّ
ض َالْل ْم َغ ْ َريُه ْم َ .والْ َع َذ ُ
ضلِّ َّ ِ
ِ ِِ
ِ
َضلُّوا َغريهم  :لِيح ِملُوا أَوَزارهم َك ِاملَةً ي وم الْ ِقيام ِة وِمن أَوَزا ِر الَّ ِذين ي ِ
ِ
وَنُْم بِغَ ِْري ِعْل ٍم .
ضلُّ َ
أَنْ ُفس ِه ْم ; بِ َدل ِيل قَ ْوله ِِف الْ ُم َ
ين أ َ ْ َُ ْ َ ْ
َْ َ َ َ َ ْ ْ
َُ
ْ َُ ْ
ني الذ َ
فائدة 8 :

املسلم إذا ارتد ومات على ردته حبط عمله وال إشكال .
لكن إذا عاد املرتد إىل اإلسالم ومل ميت على ردته  ،فما حكم عمله الذي عمله قبل ردته :
اختلف العلماء على قولني :

فقيل  :حيبط عمله الذي عمله قبل ردته  ( .فيجب أن يعيد احلج الذي حجه قبل ردته ) .
وهذا مذهب مالك وأبو حنيفة .
ِ
ك).
ت لَيَ ْحبَطَ َّن َع َملُ َ
لقوله تعاىل ( لَئ ْن أَ ْشَرْك َ

وقيل  :ال حيبط عمله .

وهذا مذهب اإلمام الشافعي وأحد قوِل الليث بن سعد ،واختاره ابن حزم.
ك حبِطَت أ َْعما ُْلم ِِف الدُّنْيا و ِ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ ِ
اآلخَرةِ ) .
لقوله تعاىل ( َوَمن يَْرتَد ْد من ُك ْم َعن دينه فَيَ ُم ْ
ت َوُه َو َكافٌر فَأ ُْولَئ َ َ ْ َ ُْ
َ َ
قال ابن جرير  :أي فيمت قبل أن يتوب من كفره فهم الذين حبطت أعماْلم .

وقال ابن حزم  :فصح نص قولنا من أنه ال حيبط عمله إن ارتد إال أبن ميوت وهو كافر .
وهذا الراجح .

الردة هل حتبط العمل مبجردها أم ال حتبط إال ابملوت على الكفر؟ والواجب محل ما
قال الشوكاين  :وقد اختلف أهل العلم ِف ّ

( فتح القدير ) .
أطلقته اآلَيت ِف غري هذا املوضع على ما ِف هذه اآلية من التقييد .
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ت أ َْع َما ُْلُْم ) .
قال الشنقيطي  :قَ ْولُهُ تَ َع َ
ت َوُه َو َكافٌر فَأُولَئِ َ
ك َحبِطَ ْ
اىل ( َوَم ْن يَْرتَد ْد مْن ُك ْم َع ْن دينه فَيَ ُم ْ
ِ
ِ ِِ
ِ
َن ِّ
َه ِذهِ ْاآليَةُ الْ َك ِرميَةُ تَ ُد ُّل َعلَى أ َّ
ت َوُه َو َكافٌِر.
الرَّدةَ َال ُْحتبِ ُ
ط الْ َع َم َل إَِّال بَِقْيد الْ َم ْوت َعلَى الْ ُك ْف ِر ،بِ َدل ِيل قَ ْوله :فَيَ ُم ْ
اإلس َالِم فَ ُك ُّل ما ع ِمل قَبل ِ ِ
َحبَطَْتهُ ِّ
َن ِّ
ُخ ُر تَ ُد ُّل َعلَى أ َّ
الرَّدةُ. ،
الرَّدةَ ُْحتبِ ُ
آَي ٌ
َوقَ ْد َجاءَ ْ
تأَ
الرَّدة أ ْ
ط الْ َع َم َل ُمطْلَ ًقاَ ،ولَْو َر َج َع إِ َىل ِْ ْ
ت َ
َ َ َ َْ ّ
ِِ ِ
ِ
ك).
َك َق ْولِِه تَ َع َ
ت لَيَ ْحبَطَ َّن َع َملُ َ
اىل ( َوَم ْن يَ ْك ُفْر ِابِْإلميَان فَ َق ْد َحبِ َط َع َملُهُ ) َوقَ ْوله ( لَئ ْن أَ ْشَرْك َ
ض الْمطْلَ ِق والْم َقيَّ ِد ،فَيحمل الْمطْلَق علَى الْم َقيَّ ِد ،فَتُ َقيَّ ُد ْاآلَيت الْمطْلَ َقةُ ِابلْمو ِ
ِ
اجلواب عن ه َذا أ َّ ِ ِ ِ
ت
َو ََْ ُ َ ْ َ
َْ
َ ُ ُ
ُ َْ ُ ُ ُ َ ُ
َن َهذه م ْن َم َسائ ِل تَ َع ُار ِ ُ َ ُ
ِِ
ِ
ِِ
ضى ْاأل ِ
ت ِْ
ول ،و َعلَْي ِه ِْ
اإلطْ َال ِقَ ،وقَ ْوُل
ف َمالِ ٌ
َعلَى الْ ُك ْف ِر َوَه َذا ُم ْقتَ َ
اإل َم ُام الشَّافع ُّي َوَم ْن َوافَ َقهَُ ،و َخالَ َ
َّم آ ََي َ
ك ِِف َهذه الْ َم ْسأَلَة َوقَد َ
ُ
ُص َ
الشَّافِعِ ِي ِِف ه ِذهِ الْمسأَلَِة أَجرى َعلَى ْاألُص ِ
اىل ( .دفع إيهام . ) ..
ولَ ،والْعِْل ُم ِعْن َد َّ
اَّللِ تَ َع َ
ّ َ َْ ْ
ُ
ك َع لَى ا َِّ
ت واْلَرض ِب ْْل ِّق إِن ي َ ِ
ْه ْب ُكم وَي ِ
( أَََلْ تَ َر أ َّ
َن َّ
َّلل بِ َع ِزي ٍز
اَّللَ َخلَ َق َّ
ْت ِبَل ٍْق َج ِدي ٍد (َ )19وَما ذَلِ َ
الس َما َوا ِ َ ْ َ
َ
شأْ يُذ ْ َ َ
(. ) )20

[ إبراهيم . ] 20-19 :
---------السماو ِ
( أَََلْ تَ َر أ َّ
َن َّ
ض ِب ْْل ِّق ) أي  :أمل تر أيها املخاطب بعني قلبك وتتأمل ببصريتك أن هللاَ العظيم اجلليل
ات َواْل َْر َ
اَّللَ َخلَ َق َّ َ َ
انفرد ابخللق واإلجياد ،وأنه خلق السماوات واألرض ليُس َّ
قهن
تدل بما على قدرته؟ قال املفسرون :أي مل ُيلقهن عبثاً وإَّنا خل َّ
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ألم ٍر عظيم .
 -قال القرطيب  :الرؤية هنا رؤية القلب ؛ ألن املعىن  :أمل ينته علمك إليه ؟.

فقوله ( ابحلق ) أي :وليس عبثاً  ،فإن هللا منزه عن العبث  ،فكل شيء أوجده هللا أوجده حلكمة  ،فاحلق ضد الباطل  ،فاهلل
خلقهما حلكم ابهرة  ،مل ُيلقهما ابطالً وال عبثاً وال لعباً
ِِ
َّ ِ
ِ
ين َك َف ُروا ِم َن النَّار).
(وَما َخلَ ْقنَا َّ
ض َوَما بَْي نَ ُه َما َاب ِط ًال ذَل َ
الس َماءَ َو ْاأل َْر َ
ك ظَ ُّن الذي َن َك َف ُروا فَ َويْ ٌل لّلَّذ َ
كما قال تعاىل َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ني).
(وَما َخلَ ْقنَا َّ
ني ( )16لَْو أََرْد َان أَن نَّتَّخ َذ َْلًْوا َّال َّختَ ْذ َانهُ من لَّ ُد َّان إِن ُكنَّا فَاعل َ
ض َوَما بَْي نَ ُه َما َالعبِ َ
الس َماءَ َو ْاألَْر َ
وقال تعاىل َ
ِ
وقال تعاىل (وما خلَ ْقنَا َّ ِ
امهَا إَِّال ِاب ْحلَِّق َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َرُه ْم َال يَ ْعلَ ُمون).
ني (َ )38ما َخلَ ْقنَ ُ
ض َوَما بَْي نَ ُه َما َالعبِ َ
ََ َ
الس َم َاوات َو ْاألَْر َ
ت َه َذا َاب ِطالً ) .
وقال تعاىل ( َربَّنَا َما َخلَ ْق َ
ِ
ك إَِّال ِاب ْحلَ ّق ) .
وقال تعاىل ( َما َخلَ َق ا ََّّللُ َذل َ

فمن اْلق الذي كان خلقهما من أجله :إقامة الربهان على أنه الواحد املعبود وحده جال وعال.
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ض فَِراشاً
اس ْاعبُ ُدوا َربَّ ُك ُم الَّذي َخلَ َق ُك ْم َوالَّذي َن م ْن قَْبل ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّ ُقو َن .الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاأل َْر َ
كما قال تعاىل َ
(َي أَيُّ َها النَّ ُ
السم ِاء ماء فَأَخرج بِِه ِمن الثَّمر ِ
ِ
و َّ ِ
ات ِرْزقاً لَ ُك ْم فَال َْت َعلُوا ََِّّللِ أَنْ َداداً َوأَنْتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن).
َ
الس َماءَ بنَاءً َوأَنْ َزَل م َن َّ َ َ ً ْ َ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
اىل َع َّما يُ ْش ِرُكو َن).
ض اب ْحلَ ّق تَ َع َ
(خلَ َق َّ
وقال تعاىل َ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
وملا بني تعاىل ِف أول سورة الفرقان  ،صفات من يستحق أن يعبد ومن ال يستحق  ،قال ِف صفات من يستحق العبادة (الَّ ِذي
ض وَمل ي ت ِ
ك ا َّ ِ
يك ِِف الْمْل ِ
ك َو َخلَ َق ُك َّل َش ْي ٍء فَ َق َّد َرهُ تَ ْق ِديراً).
َّخ ْذ َولَداً َوَملْ يَ ُك ْن لَهُ َش ِر ٌ
لَهُ ُم ْل ُ
لس َم َاوات َو ْاألَْر ِ َ ْ َ
ُ
واآلَيت ِف مثل ذلك كثرية تدل داللة واضحة على أنه تعاىل ما خلق السماوات واألرض وما بينهما إال خلقاً متلبساً ابحلق .

ومن اْلق الذي من أجله خلق السموات واْلرض  :تعليمه خللقه أنه تعاىل على كل شيء قدير  ،وأنه قد أحاط بكل شيء
(اَّلل الَّ ِذي خلَق سبع َمساوا ٍ
ت َوِم َن اْأل َْر ِ
اَّللَ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير
ض ِمثْلَ ُه َّن يَتَ نَ َّزُل ْاألَ ْم ُر بَْي نَ ُه َّن لِتَ ْعلَ ُموا أَ َّن َّ
علماً  ،كما قال تعاىل َُّ
َ َ َْ َ َ َ
َحاَ َط بِ ُك ِّل َش ْي ٍء ِعْلماً).
َوأَ َّن َّ
اَّللَ قَ ْد أ َ
ومن اْلق الذي من أجله خلق السماوات واْلرض وما بينهما :هو تكليف اخللق ،وابتالؤهم أيهم أحسن عمالً ُث جزاؤهم
ِِ
ِِ
على أعماْلم ،كما قال تعاىل (وهو الَّ ِذي خلَق ا َّ ِ
َح َس ُن
ض ِِف ستَّة أ َََّيٍم َوَكا َن َع ْر ُشهُ َعلَى الْ َماء ليَ ْب لَُوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
لس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
َ َ
ََُ
َع َمالً).
وملا ظن الكفار أن هللا خلق السماوات واألرض وما بينهما ابطالً  ،ال حلكمة تكليف وحساب وجزاء  ،هددهم ابلويل من النار
ِِ
َّ ِ
ِ
ين َك َف ُروا ِم َن
بسبب ذلك الظن السيئ فقال تعاىل ( َوَما َخلَ ْقنَا َّ
ض َوَما بَْي نَ ُه َما َاب ِطالً ذَل َ
الس َماءَ َو ْاألَْر َ
ين َك َف ُروا فَ َويْ ٌل للَّذ َ
ك ظَ ُّن الذ َ
النَّا ِر) .
وقد نزه تعاىل نفسه عن كونه خلق اخللق عبثاً  ،فقال تعاىل (أَفَ َح ِسْب تُ ْم أَََّّنَا َخلَ ْقنَا ُك ْم َعبَثاً َوأَنَّ ُك ْم إِلَْي نَا ال تُ ْر َجعُو َن .فَتَ َع َ
اىل ا ََّّللُ
ِ
اَّللُ) أي :تنزه وتعاظم وتقدس عن أن يكون خلقهم ال
اىل َّ
ب الْ َع ْر ِش الْ َك ِرِمي) .فقوله تعاىل (فَتَ َع َ
ك ا ْحلَ ُّق ال إِلَهَ إَِّال ُه َو َر ُّ
الْ َمل ُ
حلكمة.
 -ومن اْلق إثبات البعث  ،ألَنما من أعظم املخلوقات ،ومن قدر على خلق األعظم ،فهو على غريه قادر من ابب أحرى،

وأوضح هللا تعاىل هذا الربهان ِف آَيت كثرية:
ِ
ِ
س الذي َخلَ َق السماوات واألرض بَِقا ِد ٍر على أَن َُيْلُ َق
كقوله تعاىل ( َخلَْل ُق السماوات واألرض أَ ْك َربُ م ْن َخْلق الناس) وقوله (أ ََولَْي َ
ِمثْلَ ُهم بلى َوُه َو اخلالق العليم) ،وقوله (أ ََوَملْ يََرْوا أ َّ
َن هللا الذي َخلَ َق السماوات واألرض َوَملْ يَ ْع َي ِخبَْل ِق ِه َّن بَِقا ِد ٍر على أَن ُْحييِ َي املوتى
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بلى) ،وقوله (أ ََوَملْ يََرْوا أ َّ
َن هللا الذي َخلَ َق السماوات واألرض قَا ِدٌر على أَن َُيْلُ َق ِمثْلَ ُه ْم) ،وقوله( :أَأَنتُ ْم أَ َش ُّد َخ ْلقاً أَِم السمآء بَنَا َها
َرفَ َع مسَْ َك َها فَ َس َّو َاها) اآلية  ..إىل غري ذلك من اآلَيت.

-قال القامسي  :أَنا سيقت لبيان قدرته تعاىل على معاد األبدان يوم القيامة  ،أبنه خلق السماوات واألرض اليت هي أكرب من

خلق الناس  .أي  :أفليس الذي قدر على هذه السماوات ِف ارتفاعها واتساعها وعظمتها وما فيها من الكواكب الثوابت
والسيارات واآلَيت الباهرات  ،وهذه األرض مبا فيها من مهاد ووهاد وأوَتد وبراري وقفار وحبار وأشجار ونبات وحيوان على
اَّلل الَّ ِذي خلَق َّ ِ
اختالف أصنافها ومنافعها وأشكاْلا وألواَنا ( أََوَملْ يََرْوا أ َّ
ض َوَملْ يَ ْع َي ِخبَْل ِق ِه َّن بَِق ِاد ٍر َعلَى أَ ْن ُْحييِ َي
الس َم َاوات َو ْاألَْر َ
َ َ
َن ََّ
الْ َم ْوتَى بَلَى إِنَّهُ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير ) .
اإلنْسا ُن أ ََّان خلَ ْقنَاه ِمن نُطْ َف ٍة فَِإذَا هو خ ِ
ِ
ال َم ْن ُْحييِي الْعِظَ َام َوِه َي
ب لَنَا َمثَالً َونَ ِس َي َخْل َقهُ قَ َ
ني َو َ
ص ٌيم ُمبِ ٌ
َُ َ
ضَر َ
َ ُ ْ
وقال تعاىل ( أ ََوَملْ يََر ْ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخ َ ِ
س
َّج ِر ا ْأل ْ
َرم ٌيم قُ ْل ُْحييِ َيها الَّذي أَنْ َشأَ َها أ ََّوَل َمَّرةٍ َوُه َو بِ ُك ِّل َخْل ٍق َعل ٌيم الَّذي َج َع َل لَ ُك ْم م َن الش َ
ضر َانراً فَإ َذا أَنْتُ ْم مْنهُ تُوق ُدو َن أ ََولَْي َ
الَّ ِذي خلَق َّ ِ
اخلََّال ُق الْ َعلِ ُيم ) .
ض بَِق ِاد ٍر َعلَى أَ ْن َُيْلُ َق ِمثْلَ ُه ْم بَلَى َوُه َو ْ
الس َما َوات َو ْاأل َْر َ
َ َ
 الرؤية هنا قلبية( إِن ي َ ِ
ْه ْب ُكم وَي ِ
ْت ِبَل ٍْق َج ِدي ٍد ) قال ابن عباس  :أي مييتكم َي معشر الكفار  ،وُيلق قوماً غريكم  ،يكونون خرياً منكم
َ
شأْ يُذ ْ َ َ
وأطوع هلل .

قال اْللوسي  :واجلمهور على أنه من جنس اآلدميني .
ك َعلَى َِّ ِ
َي بِ َع ِظي ٍم َوَال ِمُْتَنِ ٍع بَ ْل ُه َو َس ْه ٌل َعلَْي ِه إِ َذا خالفتم أمره أن يذهبكم وَيت آبخرين على غري صفتكم.
( َوَما َذلِ َ
اَّلل ب َع ِزي ٍز) أ ْ
ِ
ٍِ
اَّللِ
احل ِمي ُد إِ ْن ي َشأْ ي ْذ ِهب ُكم وَيْ ِ
ك َعلَى َّ
اَّللِ َو َّ
س أَنْتُ ُم الْ ُف َقراءُ إِ َىل َّ
ت ِخبَْل ٍق َجديد َوما ذل َ
اَّللُ ُه َو الْغَِ ُّ
َ ُ ْ ْ ََ
ين َْ
كما قال تعاىل ( ََي أَيُّ َها النَّا ُ
بِ َع ِزي ٍز ) .
ال تعاىل ( َوإِ ْن تَتَ َولَّْوا يَ ْستَ ْب ِد ْل قَ ْوماً َغ ْ َريُك ْم ُُثَّ َال يَ ُكونُوا أَْمثالَ ُك ْم ) .
َوقَ َ
َّ ِ
اَّللُ بَِق ْوٍم ُِحيبُّ ُه ْم َوُِحيبُّونَهُ ) .
َوقَ َ
ف ََيِِْت َّ
ين َآمنُوا َم ْن يَْرتَ َّد ِمْن ُك ْم َع ْن ِدينِ ِه فَ َس ْو َ
ال تعاىل ( ََي أَيُّ َها الذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ك قَ ِديراً ) .
َوقَ َ
ين َوكا َن َّ
اَّللُ َعلى ذل َ
َّاس َو ََيْت آب َخ ِر َ
ال تعاىل ( إ ْن يَ َشأْ يُ ْذهْب ُك ْم أَيُّ َها الن ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ين ) اآلية ذكر تعاىل ِف هذه اآلية الكرمية
 قال الشنقيطي قوله تعاىل ِف سورة النساء (إن يَ َشأْ يُ ْذهْب ُك ْم أَيُّ َها الناس َو ََيْت آب َخ ِر َأنه إن شاء أذهب الناس املوجودين وقت نزوْلا ،وأتى بغريهم بدالً منهم ،وأقام الدليل على ذلك ِف موضع آخر ،وذلك الدليل
ِ
ِ
ِ
َنشأَ ُك ْم
ف ِمن بَ ْعد ُك ْم َّما يَ َشآءُ َك َمآ أ َ
هو أنه أذهب من كان قبلهم وجاء بم بدالً منهم وهو قوله تعاىل (إِن يَ َشأْ يُ ْذهْب ُك ْم َويَ ْستَ ْخل ْ
ِ ٍ
ِ
ين).
ّمن ذُ ِّريَّة قَ ْوم َ
آخ ِر َ
وذكر ِف موضع آخر :أَنم إن تولوا أبدل غريهم وأن أولئك املبدلني ال يكونون مثل املبدل منهم بل يكونون خرياً منهم ،وهو قوله
(وإِن تَتَ َولَّْواْ يَ ْستَ ْب ِد ْل قَ ْوماً َغ ْ َريُك ْم ُُثَّ الَ يكونوا أ َْمثَالَ ُكم).
تعاىل َ
ت ِخبْل ٍق ج ِد ٍ
ِ
ِ
يد َوَما ذلك َعلَى هللا
وذكر ِف موضع آخر :أن ذلك هني عليه غري صعب وهو قوله تعاىل ( إِن يَ َشأْ يُ ْذهْب ُك ْم َو ََيْ َ َ
بِ َع ِزي ٍز ) أي :ليس مبمتنع وال صعب.
الفوائد :

 .1أن اخلالق هو هللا .
 .2أن أعظم خملوقات هللا السماوات واألرض .
 .3أن الذي ُيلق هو املستحق للعبادة .
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 .4حكمة هللا ِف خلق السماوات واألرض .
 .5تنزيه هللا عن العبث .
 .6أن كل شيء خلقه هللا فهو حلكمة .
 .7قدرة هللا على تبديل من كفر مبؤمنني يكونوا أطوع وأتقى هلل .
 .8أن هللا ال يعجزه شيء .
 .9أن هللا على كل شيء قدير .
ذاب َِّ
( وب رُزوا َِِّ
قال الض ِ ِ
َّلل َِ
استَ ْك َبوا إِ َّّن ُكنَّا لَ ُك ْم تَبَعاً فَ َه ْل أَنْ تُ ْم ُمغْنُو َن َعنَّا ِم ْن َع ِ
اَّلل ِم ْن َش ْي ٍء قالُوا ل َْو
َجيعاً فَ َ
َ
ُّعفاءُ للَّذ َ
ين ْ ُ
َََ
ص َ ْبّن َما لَنا ِم ْن َِم ٍ
داّن َّ
يص (. ) )21
َه َ
َج ِز ْعنا أ َْم َ
اَّللُ ََلَ َديْنا ُك ْم َسواءٌ َعلَ ْينا أ َ
[ إبراهيم . ] 21 :
---------ِ ِِ ِ ِ
( وب رُزوا َِِّ
ت ْ ِ
َجيعاً ) يقو ُل تعاىل :وب رزوا أَي ب رز ِ
َّلل َِ
اجتَ َمعُوا لَهُ ِِف بَِرا ٍز ِم َن
َ َ َ ُ ْ ََ َ
اخلََالئ ُق ُكلُّ َها بَُّرَها َوفَاجُرَها ََّّلل الْ َواحد الْ َق َّها ِر ،أَ ِي ْ
َََ
ِ
ِ
ض وهو الْم َكا ُن الَّذي لَي ِ
َح ًدا .
س فيه َش ْيءٌ يَ ْس ُرتُ أ َ
ْاألَْر ِ َ ُ َ َ
ْ َ
 وبرز معناه ِف اللغة ظهر بعد اخلفاء  ،ومنه يقال للمكان الواسع  :الرباز لظهوره  ،وقيل ِف قوله ( َوتَ َرى األرض َاب ِرَزةً ) أي :ظاهرة ال يسرتها شيء  ،وامرأة برزة إذا كانت تظهر للناس.
ويقال  :برز فالن على أقرانه إذا فاقهم وسبقهم  ،وأصله ِف اخليل إذا سبق أحدها.
 -قال الرازي  :قوله تعاىل ( َوبََرُزواْ ) ورد بلفظ املاضي وإن كان معناه االستقبال  ،ألن كل ما أخرب هللا تعاىل عنه فهو صدق

وحق  ،فصار كأنه قد حصل ودخل ِف الوجود ونظريه قوله ( واندى أصحاب النار أصحاب اجلنة ) .

قال ا ُّ
لض َعفاءُ ) َوْه ُم ْاألَتْ بَاعُ والعوام .
( فَ َ
( لِلَّ ِذين استكْبوا ) لقادهتم وسادهتم وكربائهم لِلَّ ِذين استكْربوا عن ِعبادةِ َِّ
يك له وعن موافقة الرسل قالوا َْلُْم :
اَّلل َو ْح َدهُ َال َش ِر َ
َ ْ َ َُ َ ْ َ َ
َ ْ َ َُ
( إِ َّّن ُكنَّا لَ ُك ْم تَبَعاً ) أي  :كنا أتباعاً لكم أنمتر أبمركم ِف تكذيب الرسل عليهم السالم واإلعراض عن نصائحهم .
ذاب َِّ
اَّلل ِم ْن َشي ٍء ) أَي  :فَهل تَ ْدفَعو َن َعنَّا َشْي ئًا ِمن َع َذ ِ
( فَ َه ْل أَنْ تُ ْم ُمغْنُو َن َعنَّا ِم ْن َع ِ
اَّللِ َك َما ُكنْ تُ ْم تَعِ ُدونَنَا َومتَُنُّونَنَا .
اب َّ
ْ َْ ُ
ْ
ْ
اَّلل ََلَ َديْنا ُكم ) أي  :فَ َقالَ ِ
اَّللُ َْلََديْنا ُك ْم َولَ ِك ْن َح َّق َعلَْي نَا قَ ْو ُل َربِّنَاَ ،و َسْب َق فِينَا َوفِي ُك ْم قَ َد ُر
داان َّ
ت الْ َق َادةُ َْلُْم :لَ ْو َه َ
( قالُوا ل َْو َهد َاّن َُّ
ْ
ِ
اَّللِ ،وحق ِ
ِ
ين .
َّ َ َ ْ
َّت َكل َمةُ الْ َع َذاب َعلَى الْ َكاف ِر َ
 قال القرطيب  :أي لو هداان هللا إىل ا ِإلميان ْلديناكم إليه  ،وقيل  :لو هداان هللا إىل طريق اجلنة ْلديناكم إليها  ،وقيل  :لوجناان هللا من العذاب لنجيناكم منه.
ص َ ْبّن ) أي  :يستوي علينا اجلزع والصرب .
َج ِز ْعنا أَ ْم َ
( َسواءٌ َعلَْينا أ َ

 قال اخلازن  :واجلزع  ،أبلغ من احلزن ألنه يصرف اإلنسان عما هو بصدده  ،ويقطعه عنه .أدرك أهل ِ
اجلنة ببكائهم وتضرعهم إىل هللا فتعالواْ نبكي
 قال الطبي :إن أهل النار جيتمعون فيقول بعضهم لبعض :إَّنا َ ُونتضرع إىل هللا ،فبكوا فلما رأوا أن ذلك ال ينفعهم قالوا :تعالوا نصرب فصربوا صرباً مل يُر مثلُه ،فلما رأوا أنه ال ينفعهم قالوا ( َس َوآءٌ
ص َْربَان ) .
َج ِز ْعنَآ أ َْم َ
َعلَْي نَآ أ َ
يص ) أَي  :لَيس لَنا خ َال ِ
ِِ
ِ ِ
ص ْ َربَان َعلَْي ِه أَْو َج ِز ْعنَا ِمْنهُ.
( َما لَنا م ْن َم ٍ ْ ْ َ َ َ ٌ
ص ِمَّا َْحن ُن فيه إِ ْن َ
تنبيه :
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َّ ِ
اهر أ َّ ِ ِ
اج َعةَ ِِف النَّا ِر بعد دخوْلم إليها .
َن َهذه الْ ُمَر َ
قال ابن كثري َ :والظ ُ
حاجو َن ِِف النَّا ِر فَي ُقو ُل الضُّعفاء لِلَّ ِذين استَكْربوا إِ َّان ُكنَّا لَ ُكم تَبعاً فَهل أَنْتُم م ْغنُو َن عنَّا نَ ِ
صيباً ِم َن النَّا ِر
كما قال تعاىل ( َوإِ ْذ يَتَ ُّ
َ
َ
ْ َ َْ ْ ُ
َ ُ َ ْ َُ
ِ
َ َّ ِ
اَّلل قَ ْد ح َكم بني الْعِ ِ
باد ) .
استَك َْربُوا إِ َّان ُكل فيها إِ َّن ََّ َ َ َْ َ
ين ْ
قال الذ َ
اجلِ ِّن َواِْإلنْ ِ
ُختَها َح َّىت إِ َذا َّادا َرُكوا
ت ِم ْن قَْبلِ ُك ْم ِم َن ْ
َوقَ َ
ال تَ َع َ
ت أَُّمةٌ لَ َعنَ ْ
س ِِف النَّا ِر ُكلَّما َد َخلَ ْ
اىل ( قا َل ْاد ُخلُوا ِِف أ َُم ٍم قَ ْد َخلَ ْ
تأْ
ِ
ِِ
ِ
قال لِ ُك ٍل ِضع ٌ ِ
ِ ِ
فِيها َِ
واله ْم
ُواله ْم َربَّنا ه ُؤالء أ َ
ف َولك ْن َال تَ ْعلَ ُمو َن َوقالَ ْ
َجيعاً قالَ ْ
تأْ
ت أُ ُ
َضلُّوان فَآهت ْم َعذاابً ض ْعفاً م َن النَّا ِر َ ّ ْ
ُخر ُاه ْم أل ُ
ِ
ض ٍل فَ ُذوقُوا الْعذاب ِمبا ُكنْ تُم تَك ِ
ْسبُو َن ) .
ُخرا ُه ْم فَما كا َن لَ ُك ْم َعلَْينا ِم ْن فَ ْ
أل ْ
َ َ
ْ
ِِ ِ
ني ِمن الْع ِ
ذاب َوالْ َعْن ُه ْم لَ ْعناً َكبِرياً ) .
َوقَ َ
ال تَ َع َ
َضلُّو َان َّ
سادتَنا َوُك َرباءَان فَأ َ
اىل ( َربَّنا إِ َّان أَطَ ْعنا َ
السبِ َيال َربَّنا آهت ْم ض ْع َف ْ ِ َ َ
وأَ َّما ُُتَ ِ
ش ِر :
اص ُم ُه ْم ِِف ال َْم ْح َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول الَّذين استُ ْ ِ
ِ ِِ
ض ُه ْم إِىل بَ ْع ٍ
استَك َْربُوا لَ ْوال
فَ َق َ
ال تَ َع َ
اىل ( َولَْو تَرى إِذ الظَّال ُمو َن َم ْوقُوفُو َن عْن َد َرّب ْم يَْرج ُع بَ ْع ُ
ين ْ
ض الْ َق ْوَل يَ ُق ُ َ ْ
ضع ُفوا للَّذ َ
ضعِ ُفوا أ ََحنن ص َددان ُكم ع ِن ا ْْلدى ب ع َد إِ ْذ جاء ُكم بل ُكْن تم جم ِرِمني و َ َّ ِ
ِِ
أَنْتم لَ ُكنَّا مؤِمنِني َ َّ ِ
ين
ين ا ْستُ ْ
ُْ َ
ْ ُ َ ْ ْ َ ُ َْ
ُْ
قال الذ َ
َ ْ َ ْ ُ ْ ُْ َ َ
ين ا ْستَك َْربُوا للَّذ َ
قال الذ َ
است ْ ِ ِ ِ
ِ
ذاب َو َج َعْلنَا
ُْ
ين ْ
استَك َْربُوا بَ ْل َمكُْر اللَّْي ِل َوالنَّها ِر إِ ْذ َأتُْم ُرونَنا أَ ْن نَ ْك ُفَر ِاب ََّّلل َوَْجن َع َل لَهُ أَنْداداً َوأَ َسُّروا النَّدا َمةَ لَ َّما َرأ َُوا الْ َع َ
ضع ُفوا للَّذ َ
ِ
ِ
َّ
ين َك َف ُروا َه ْل ُْجيَزْو َن إَِّال َما كانُوا يَ ْع َملُو َن ) .
ْاألَ ْغ َ
الل ِِف أَ ْعناق الذ َ
الفوائد :
 .1إثبات احلشر .
 .2أن َجيع البشر حيشرون .
 .3ال يستطيع أحد أن ُيتفي أو يفر من هللا .
 .4من أنواع عذاب الكفار اجملادلة بني األتباع واملتبوعني زَيدة ِف احلسرة واحلزن .
 .5ال مفر من عذاب هللا يوم القيامة .
 .6هتديد الكفار بيوم القيام ة .
الش ْيطَا ُن ل ََّما قُ ِ
ال َّ
ض َي اْلَ ْم ُر إِ َّن َّ
يل َعلَ ْي ُكم ِّمن ُسلْطَا ٍن إَِّلَّ أَن
( َوقَ َ
اَّللَ َو َع َد ُك ْم َو ْع َد ا ْْلَ ِّق َوَو َعدتُّ ُك ْم فَأَ ْخلَ ْفتُ ُك ْم َوَما َكا َن ِ َ
َدعوتُ ُكم فَاستجب تم ِيل فَالَ تَلُوموِين ولُومواْ أَن ُفس ُكم َّما أ ََّنْ ِِبُ ِ
ت ِِبَآ أَ ْشرْكتُم ِ
ون ِمن قَ ْب ُل إِ َّن
ص ِرِخ َّي إِِّين َك َف ْر ُ
ص ِرخ ُك ْم َوَما أَنتُ ْم ِِبُ ْ
ْ
ُ َ ُ
َْ ْ َْ َُْ ْ
َ ُ
َ
ِ
َّات َتْ ِري ِمن َتْتِها اْل َْنَار َخالِ ِد ِ
ات جن ٍ
ب أَلِيم ( )22وأُ ْد ِخل الَّ ِذين آمنُواْ و َع ِملُواْ َّ ِ ِ
يها ِبِِ ْذ ِن َرّبِِ ْم
ين ف َ
َ
الظَّال ِم َ
الصاْلَ َ
ُ
ّي ََلُ ْم َع َذا ٌ ٌ
َ
َ َ َ َ َ
ِ
يها َسالَ ٌم (. ) )23
َِتيَّ تُ ُه ْم ف َ
[ إبراهيم . ] 23 -22 :
--------------قال الرازي  :اعلم أنه تعاىل ملا ذكر املناظرة اليت وقعت بني الرؤساء واألتباع من كفرة اإلنس  ،أردفها ابملناظرة اليت وقعت بني

الشيطان وبني أتباعه من اإلنس .
ال َّ
الش ْيطَا ُن ) قال املفسرون  :يعين به إِبليس .
( َوقَ َ
( لَ َّما قُ ِ
ض َي اْل َْم ُر ) أي  :دخل أهل اجلنة اجلنة  ،وأهل النار النار .
قال املفسرون  :إذا استقر أهل اجلنة ِف اجلنة  ،وأهل النار ِف النار  ،أخذ أهل النار ِف لوم إبليس وتقريعه فيقوم ِف النار فيما
بينهم خطيباً .

 قال ابن كثري ُ :يرب تعاىل عما خاطب به إبليس أتباعه بعد ما قَضى ا ََّّلل بني ِعبا ِدهِ ،فَأ َْدخل الْم ْؤِمنِني ْ َِس َك َن
ََ ُ َ
اجلَنَّاتَ ،وأ ْ
َ ُ َْ َ َ
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ِ ِ ِِ
الْ َكافِ ِرين الد ِ
يد ُه ْم ُحْزًان إِ َىل ُحْزَِنِ ْمَ ،و َغْب نًا إِ َىل َغْبنِ ِه ْمَ ،و َح ْسَرةً إِ َىل َح ْسَرِهتِ ْم .
س لَ َعنَهُ هللا يومئذ َخ ِطيبًا لِيَ ِز َ
َ َ
َّرَكات  ،فَ َق َام فيه ْم إبْلي ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
( إِ َّن َّ
َّجاةَ َوال َّس َال َمةََ ،وَكا َن َو ْع ًدا حقاً وخرباً صدقاً .
َي َ :علَى أَلْسنَة ُر ُسلهَ ،وَو َع َد ُك ْم ِِف اتّبَاع ِه ُم الن َ
اَّللَ َو َع َد ُك ْم َو ْع َد ا ْْلَ ِّق ) أ ْ
( َوَو َعدتُّ ُك ْم فَأَ ْخلَ ْفتُ ُك ْم ) أي  :وعدتكم أن ال بعث  ،وال ثواب  ،وال عقاب  ،فكذبتكم وأخلفتكم الوعد .
اىل ( يَعِ ُد ُه ْم َوميَُنِّي ِه ْم َوما يَعِ ُد ُه ُم الشَّْيطا ُن إَِّال غُ ُروراً ) .
َك َما قَ َ
ال َّ
اَّللُ تَ َع َ
( وما َكا َن ِيل َعلَ ْي ُكم ِمن سلْطَ ٍ
ان ) أي  :قدرة ومكنة وتسلط وقهر فأقهركم على الكفر واملعاصي وأجلئكم إليها .
ّ ُ
ََ
َ
استَ َج ْب تُ ْم ِيل ) إال دعائي إَيكم إىل الضاللة ابلوسوسة والتزيني فاستجبتم ِل ابختياركم .
( إَِّلَّ أَن َد َع ْوتُ ُك ْم فَ ْ
س ُكم ) يعين ما كان مين إال الدعاء والوسوسة  ،وكنتم مسعتم دالئل هللا وشاهدمت جميء أنبياء هللا تعاىل
( فَالَ تَلُوُم ِوين َول ُ
ُومواْ أَن ُف َ

فكان من الواجب عليكم أن ال تغرتوا بقوِل وال تلتفتوا إِل فلما رجحتم قوِل على الدالئل الظاهرة كان اللوم عليكم ال علي ِف
هذا الباب.
( َّما أ ََّنْ ِِبُ ِ
ص ِرِخ َّي ) ما أان مبغيثكم وما أنتم مبغيثي .
ص ِرخ ُك ْم َوَما أَنتُ ْم ِِبُ ْ
ْ
ِ
ت ِِبَآ أَ ْشرْكتُم ِ
ون من قَ ْب ُل ) أي  :كفرت إبشراككم ِل مع هللا ِف الطاعة .
( إِِّين َك َف ْر ُ
َ ُ
ت أَ ْن أَ ُكو َن َش ِري ًكا ََِّّللِ َعَّز َو َج َّل .
ال ابْ ُن َج ِري ٍر يَ ُق ُ
قال ابن كثري َ :وقَ َ
ول  :إِِّّن َج َح ْد ُ
الر ِاج ُح .
َوَه َذا الَّ ِذي قَالَهُ ُه َو َّ
ِ
ون َِّ
ِِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ض ُّل ِِمَّن ي ْدعوا ِمن ُد ِ
َّاس
َك َما قَ َ
ال تَ َع َ
اىلَ :وَم ْن أَ َ ْ َ ُ ْ
اَّلل َم ْن َال يَ ْستَج ُ
يب لَهُ إىل يَ ْوم الْقيا َمة َوُه ْم َع ْن ُدعائه ْم غافلُو َن َوإذا ُحشَر الن ُ
ِ ِ ِِ ِ
ِ
بادهتِِ ْم َويَ ُكونُو َن َعلَْي ِه ْم ِضدًّا ) .
ين ) قال ( َك َّال َسيَ ْك ُف ُرو َن بِع َ
كانُوا َْلُْم أ َْعداءً َوكانُوا بعبا َدهت ْم كاف ِر َ
قال الرازي  :قوله تعاىل ( إِِّّن َك َفرت ِمبَا أَ ْشرْكتُم ِون ِمن قَْب ُل ) فيه قوالن :
ُْ
َ ُ
األول  :إَنا مصدرية واملعىن  :كفرت إبشراككم إَيي مع هللا تعاىل ِف الطاعة  ،واملعىن  :أنه جحد ما كان يعتقده أولئك األتباع
من كون إبليس شريكاً هلل تعاىل ِف تدبري هذا العامل وكفر به  ،أو يكون املعىن أَنم كانوا يطيعون الشيطان ِف أعمال الشر كما
كانوا قد يطيعون هللا ِف أعمال اخلري وهذا هو املراد ابإلشراك.
والثاّن  :وهو قول الفراء أن املعىن أن إبليس قال  :إّن كفرت ابهلل الذي أشركتموّن به من قبل كفركم  ،واملعىن  :أنه كان كفره
قبل كفر أولئك األتباع
فرت مبا أشركتمون ِمن قبل ) فيه وجهان :
 قال املاوردي  :قوله تعاىل ( إّن ك ُأحدِها  :إّن كفرت اليوم مبا كنتم ِف الدنيا تدعونه ِل من الشرك ابهلل تعاىل  ،قاله ابن حبر.
الثاين  :إّن كفرت قبلكم مبا أشركتموّن من بعد  ،ألن كفر إبليس قبل كفرهم.

-قال اخلازن  :قوله تعاىل ( إّن كفرت مبا أشركتمون من قبل ) يعين كفرت جبعلكم إَيي شريكاً كله ِف عبادته وتربأت من ذلك

واملعىن أن إبليس جحد ما يعتقده الكفار فيه  ،من كونه شريكاً هلل وتربأ من ذلك .
( إِ َّن الظَّالِ ِمّي ََلم َع َذ ِ
يم ) بسبب ظلهم وهو كفرهم ابهلل تعاىل وشركهم به سبحانه .
ٌ
اب أَل ٌ
َ ُْ

هذه اخلطبة من ابليس هل للكافرين فقط أم للكافرين والعصاة ؟
للكافرين فقط لقوله ( ملا قضي األمر . ) ...
َّ ِ
آمنُوا) بقلوبم.
ين َ
(والذ َ
َ
(و َع ِملُوا َّ ِ
اْل ِ
ات) أي :وعملوا األعمال الصاحلات من واجبات ومستحبات.
الص َ
َ
 واإلميان إذا أفرد ومل يذكر معه (وعملوا الصاحلات) فإنه يشمل َجيع خصال الدين من اعتقادات وعمليات ،وأما إذا عُطف47

العمل الصاحل على اإلميان كقوله (والذين آمنوا وعملوا الصاحلات) فإن اإلميان حينئذ ينصرف إىل ركنه األكرب األعظم وهو
االعتقاد القلِب ،وهو إميان القلب واعتقاده وانقياده بشهادة أن ال إله إال هللا وأن ُممداً رسول هللا ،وبكل ما جيب اإلميان به.
 والعمل الصاحل ال يكون صاحلاً إال بشرطني:الشرط األول :أن يكون خالصاً هلل ،قال ( إَّنا األعمال ابلنيات وإَّنا لكل امر ٍئ ما نوى) متفق عليه.
الشرط الثاّن :أن يكون متابعاً للنِب  ،لقوله ( من عمل عمالً ليس عليه أمران فهو رد) رواه مسلم.
( جنَّ ٍ
ات ) اجلنات َجع جنة ،واجلنة ِف لغة العرب :البستان ،ألن أشجاره امللتفة تن الداخل فيه ،وجاء إطالق اجلنة على
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(وَد َخ َل َجنَّتَهُ َوُه َو ظَاملٌ لنَ ْفسه).
اب ْ
البستان ِف القرآن ِف قوله (إِ َّان بَلَ ْو َان ُه ْم َك َما بَلَ ْو َان أ ْ
َص َح َ
اجلَنَّة) أي البستان ،وِف قوله َ
َْت ِري ِمن َْحتتِ َها األَ َْنَ ُار )
وأما ِف االصطالح :فهي الدار اليت أعدها هللا ألوليائه ،فيها ماال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر.
 قوله تعاىل (جنات) دليل على أن اجلنات أنوع ،كما قال تعاىل (وملن خاف مقام ربه جنتان) ُث قال تعاىل (ومن دوَنماجنتان) وقال ( جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ،وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما).
 قال الشيخ ابن عثيمني( :جنات) ابجلمع ،وأحياانً يقال ابإلفراد (جنة) ،فإذا كانت ابإلفراد فاملراد با مطلق اجلنس ،وإذا قيلتابجلمع فاملراد با أنواع اجلنات.
ِ ِ
ار) أي من حتت أشجارها ،قال ابن اجلوزي :أي من حتت شجرها ال من حتت أرضها.
( َتْ ِري م ْن َتْت َها ا ْْل َْنَ ُ
 قال ابن عاشور :وأكمل ُماسن اجلنات جرَين املياه ِف خالْلا وذلك شيء اجتمع البشر كلهم على أنه من أنفس املناظر ألنِف املاء طبيعة احلياة وألن الناظر يرى منظراً بديعاً وشيئاً لذيذاً.
 قال ابن القيم :وهذا يدل على أمور:أحدها :وجود األَنار فيها .الثاّن :أَنا جارية ال واقفة .الثالثة :أَنا حتت غرفهم وقصورهم وبساتينهم كما هو املعهود ِف أَنار
الدنيا.
اجلنَّ ِة الَِّيت و ِع َد الْمتَّ ُقو َن فِيها أ ََْنَار ِمن م ٍاء َغ ِري ِ
آس ٍن وأ ََْنَ ٌار ِم ْن لََ ٍ
َب َملْ يَتَ غََّْري
َ ٌ ْ َ ْ
(مثَ ُل َْ
 وهذه األَنار جاء تسميتها ِف قوله تعاىل ََ
ُ
ُ
ٍِ
ِ
ِ
ص ّف ًى).
طَ ْع ُمهُ َوأ ََْنَاٌر م ْن خَْ ٍر لَ َّذة للشَّا ِربِ َ
ني َوأ ََْنَ ٌار م ْن َع َس ٍل ُم َ
 قال ابن القيم :فذكر سبحانه هذه األجناس األربعة ونفى عن كل واحد منها اآلفة اليت تعرض له ِف الدنيا.فآفة املاء أن َيسن وَيجن من طول مكثه ،وآفة اللَب أن يتغري طعمه إىل احلموضة وأن يصري قارصاً ،وآفة اخلمر كراهة مذاقها
املناِف للذة شربا ،وآفة العسل عدم تصفيته ،وهذا من آَيت الرب سبحانه وتعاىل أن تري أَنار من أجناس مل تر العادة ِف
الدنيا إبجرائها وجيريها ِف غري أخدود وينفي عنها اآلفات اليت متنع كمال اللذة با كما ينفي عن خر اجلنة َجيع آفات خر الدنيا
من الصداع والغول واللغو.
 وهذه األَنار ال تنضب وال تنقص ،وتري من غري أخدود.قال ابن القيم ِف النونية:
ِ
الفيضان
أَنارها ِف غري أخدود جرت  ...سبحان ِمسكها عن
( َخالِ ِد ِ
يها ) وهذا من أعظم متام النعيم ،أن أهل اجلنة خالدون فيها أبد اآلبدين.
ين ف َ
َ
 قال النسفي :اخللد واخللود البقاء الدائم الذي ال ينقطع. وقال ابن اجلوزي :واخللود :البقاء الدائم الذي ال انقطاع له.48

 قال ابن عاشور :وقوله (وهم فيها خالدون) احرتاس ِمن تَ َوُّهم االنقطاع مبا تعودوا من انقطاع اللذات ِف الدنيا ألن َجيعاللذات ِف الدنيا معرضة للزوال وذلك ينغصها عند املنعم عليه كما قال أبو طيب:
أشد الغم عندي ِف سرور َّ ...
ُّ
حتق َق عنه صاحبُه انتقاالً.
(وُه ْم فِ َيها َخالِ ُدو َن) وهذا من أعظم النعيم وبه يتم النعيم ،ألن أكرب ما ينكد اللذائذ ،وينغص
 قال الشنقيطي :قوله تعاىل َاللذات ،أن يعلم صاحبها أنه زائل عنها ،وأَنا زائلة عنه ،فكل نعيم بعده موت فليس بنعيم ،والنعيم إذا تيقن صاحبه االنتقال عنه
صار غماً.
فالفكرة ابلزوال تكدر اللذات احلاضرة ،ولذا كان النِب َ يمرهم أن يكثروا من ذكر املوت ،ويقال للموت :هاذم اللذات ،ألن
من تذكره ضاعت عليه لذته اليت هو فيها ،ألنه يقطعها ،وْلذا قال (خالدين فيها) ال يزول عنهم ذلك النعيم فتتكدر غبطتهم.
وقال ( يناد مناد :إن لكم أن تصحوا فال تسقموا أبداً ،وإن لكم أن حتيوا فال متوتوا أبداً ،وإن لكم أن تشبوا فال هترموا أبداً،
وإن لكم أن تنعموا فال تيأسوا أبداً) رواه مسلم.
وقال ( إذا دخل أهل اجلنة اجلنة ،وأهل النار النار ،فيؤتى ابملوت على شكل كبش فيذبح ،فيقالَ :ي أهل اجلنة خلود فال
موت  ) ...متفق عليه.
 قال ابن القيمَ :جع سبحانه ِف هذه البشارة بني نعيم البدن ابجلنات وما فيها من األَنار والثمار ونعيم النفس ابألزواجاملطهرة ،ونعيم القلب وقرة العني مبعرفة دوام هذا العيش أبد اآلابد وعدم انقطاعه.
( ِبِِ ْذ ِن َرّبِِ ْم ) أبمر ربم .
اجلن َِّة س َالم ،أَي يسلِّم ب عضهم علَى ب ع ٍ ِ
َن َِحتيَّةَ أَه ِل ْ ِ
ِ
يها َسالَ ٌم ) أي :أ َّ
كَ ،ويُ َسلِّ ُمو َن َعلَى الْ َم َالئِ َك ِة،
ض بِ َذل َ
ْ
( َِتيَّ تُ ُه ْم ف َ
اجلَنَّة ِِف َْ َ ٌ ْ ُ َ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ
ِ
ِ
ك.
َوتُ َسلّ ُم َعلَْي ِه ُم الْ َم َالئِ َكةُ بِ َذل َ
ِِ ِ
ِ
(حتيَّتُهم ي وم ي ْل َقونَهُ س َال ٌم ،وقَولِِه (والْم َالئِ َكةُ ي ْد ُخلُو َن َعلَْي ِهم ِمن ُك ِل اب ٍ
ب َس َال ٌم
ني تَ َع َ
َوقَ ْد بََّ َ
اىل َه َذا ِِف َم َواض َع أ َ
ْ ْ ّ َ
َ
ُخَرَ ،ك َق ْوله َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ
َْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
يما إَِّال قِ ًيال َس َال ًما َس َال ًما)َ .وقَ ْولِِه
َعلَْي ُك ْم)َ ،وقَ ْوله (َال يَ ْس َمعُو َن ف َيها لَ ْغ ًوا إَّال َس َال ًما ْاآليَةَ) َوقَ ْوله َ(ال يَ ْس َمعُو َن ف َيها لَ ْغ ًوا َوَال َأتْث ً
ِ
ك ِمن ْاآلَي ِ
(س َالم قَوًال ِمن ر ٍ ِ
ت.
َ ٌ ْ َّْ
ب َرحي ٍم) إِ َىل َغ ِْري ذَل َ َ َ
 قال املاوردي  :أن حتية أهل اجلنة إذا تالقوا فيها السالمة  ،وهو قول اجلمهور.الفوائد :

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

تربؤ الشيطان من أتباعه يوم القيامة .
هذا التربؤ زَيدة ِف حسرهتم وعذابم .
إقرار الشيطان يوم القيامة أن وعد هللا حق .
هتديد للظاملني الذي ظلموا أنفسهم ابلشرك بعذاب أليم .
فضل اإلميان ابهلل .
أن اإلميان ال بد معه من العمل الصاحل .
أن مأوى أهل اإلميان اجلنة .
فضل العمل الصاحل .
احلرص على أن يكون العمل صاحلاً  :إخالصاً هلل ومتابعة للرسول . 
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-10
-11
-12
-13
-14

من نعيم اجلنة األَنار اليت تري من حتت قصورها .
من أعظم نعيم اجلنة اخللود فيها .
أنه ال خلود ِف الدنيا .
أن أعظم عيب عيبت به الدنيا زواْلا .

أن حتية أهل اجلنة السالم .
اَّلل مثَالً َكلِمةً طَيِبةً َك َ ٍ
الس َماء ( )24تُ ْؤِت أُ ُكلَ َها ُك َّل ِح ٍ
ّي ِبِِ ْذ ِن َرِّبَا
ت َوفَ ْرعُ َها ِِف َّ
( أَََلْ تَ َر َك ْي َ
َصلُ َها َاثبِ ٌ
ف َ
ش َجرة طَيِّبَ ٍة أ ْ
ض َر َ
َ َّ
ب َُّ َ
اَّلل اْلَمثَ َ ِ
س لَعلَّهم يََتَ َذَ َّك ُرونََ ( )25ومثل َكلِم ٍة َخبِيثَ ٍة َك َ ٍ ٍ
َّت ِمن فَ ْو ِق اْل َْر ِ
ض َما ََلَا ِمن قَ َرا ٍر
َويَ ْ
اجتُ ث ْ
ش َج َرة َخبِيثَة ْ
ب َُّ ْ
ض ِر ُ
ال للنَّا ِ َ ُ ْ
ََ ُ َ
(. ) )26

[ إبراهيم . ] 26 -24 :
--------------

ِ
اَّلل مثَالً َكلِمةً طَيِبةً َك َ ٍ
السعداء وأَحوال َاألَشقياءَ فيما
َصلُ َها  ) ....ملا بني هللا تعاىل أَحوال
( أَََلْ تَ َر َك ْي َ
ف َ
ش َجرة طَيِّبَ ٍة أ ْ
ض َر َ
َ َّ
ب َُّ َ
تقدم ،ضرب لكل من الفريقني مثال يتميز به عن صاحبه ،فقال عز ِم ْن قائل ُياطب كل من يصلح للخطاب من أَصحاب
العقول الراجحة:
ش َج َرةٍ طَيِّبَ ٍة) أَي  :أَمل تعلم أَيها العاقل الفطن كيف بني هللا للناس مثال يعرفون به
ب هللاُ َمثَ ًال َكلِ َمةً طَيَّ بَةً َك َ
(أَََلْ تَ َر َك ْي َ
ف َ
ض َر َ
منزلة كلمة التوحيد ِف ا ِإلسالم ،حيث شبهها بشجرة طيبة أَصلها ضارب بعروقه ِف األَرض ،وفرعها -أَي أَعالها -متجه إِىل
ِ
السماء ،تعطى مثرها ِف كل وقت وقَّته هللا ِإلمثارها إبِذن خالقها ومربيها.
فاملراد ابلكلمة الطيبة هي شهادة أَال إِله إِال هللا اليت هي األَساس األَول ل ِإلسالم .
وهذا ما أَخرجه البيهقي وغريه عن ابن عباس.
َص ِّم أََنا القرآن الكرمي ،فِإنه أَصل يتفرع عليه كل خري ِف الدنيا واآلخرة ،وقد شبهها هللا تبارك تعاىل ابلشجرة الطيبة،
وعن األ َ
واملراد با عند َجهور املفسرين النخلة ،وبه أَخذ ابن عباس وابن مسعود.
-قال اخلازن  ( :كلمة طيبة ) هي قول ال إله إال هللا ِف قول ابن عباس وَجهور املفسرين .

ويؤيد ما رواه الشيخان وغريها عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما ،قال :كنت عند النِب  فَأُتِى جبُ َّمار فأَكل منه وقال :إِن
من الشجر شجرة ال يسقط ورقها ،وإَِنا َمثَ ُل املسلم ،فحدثوّن ما هي؟ فوقع الناس ِف شجر البوادي  ،قال عبد هللا :ووقع ِف
ِ
هم ورأَيت أَاب بكر وعمر ال
نفسى أََنا النخلة فأردت أَن أَقول هي النخلة ،فإذا أَان أصغر القوم -وكنت عاشر عشرة َأان أَ ْحدثُ ْ
يتكلمان ،فكرهت أَن أتكلم واستحييتُُ :ث قالوا :حدثنا ما هي َي رسول هللا؟ قال :هي النخلة ،قال عبد هللا :فحدثت أَِب مبا
ب إِ َّىل من كذا كذا .وعند ابن حبان ِف صحيحه :أَحسبه قال :من محُْر النَّعم .وا ِإلبل
وقع ِف نفسى فقال :ألَن تكون قُلتها أح ُّ
احلمراءُ كانت أَحب أَموال العرب إِليهم وأنْ َفسها.
وقيل :هي كل شجرة مثمرة طيبة الثمار واملنظر والرائحة .وقيل غري ذلك.
وأَرجح هذه األَقوال أَوْلا وهو كوَنا النخلة .
ووجه تشبيه الكلمة الطيبة بلنخلة  :أَن أَصل تلك الكلمة وهو ا ِإلميان اثبت ِف قلب املؤمن كثبوت جذور النخلة ِف األَرض،
وأَن ما يتفرع منها ويبىن عليها من األَعمال الصاحلة واألَفعال الزكية يرفع إِىل السماءَ ،ويصعد إِىل هللا تعاىل ،كما قال جل شأْنه:
ِ
ِ ِ
الصالِ ُح يَْرفَعُهُ) وأَن ما يرتتب على ذلك من ثواب هللا تعاىل ورضاه دائم دوام مثرها ،واالنتفاع
ب َوالْ َع َم ُل َّ
(إِلَْيه يَ ْ
ص َع ُد الْ َكل ُم الطَّيّ ُ
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با ِف كل وقت ،فِإن مثر النخيل يؤكل أَبدا :ليال وَنارا صي ًفا وشتاءً ،فيؤكل منها اجلمار والبلح ،والبسر والرطب والتمر ،وكل
نتاجها خري وبركة من بعد أَن تغرس إِىل أَن تف وتيبس ،بل بعد أَن تقطع قطعا تُ ْستَ ْعمل ِف مصاحل الناس ومرافقهم ،ولن ترى
شيئا منها مهمال أَبدا ،وكم من الناس يقيمون ِف بيوت تعتمد على جذوع النخل وجريده ،ويعيشون على التمر كما تعيش إِبلهم
علي النوى ،وِف الصحيحني عن عائشة رضي هللا عنها" :إِن كنا آل ُممد لنمكث شهرين ما نُوقد انرا ،إ ْن مها إِال األس ِ
ودان:
ْ
ً
التمر واملاءُ".
وكذلك املؤمن القوى واملسلم احلق ،كله خري وبركة أَينما حل وارحتل :لنفسه وعشريته وأُمتهِ ،ف حياته وبعد ِماته ،ومن هنا فسرت
الكلمة الطيبة ابملؤمن كما قال بعض السلف ،فما أَروع هذا التشبيه املقتبس من مشكاة النور اإلْلي.
قال الرازي  :قوله تعاىل ( َوفَ ْرعُ َها ِِف السمآء ) وهذا الوصف يدل على كمال حال تلك الشجرة من وجهني :األول  :أن ارتفاع األغصان وقوهتا ِف التصاعد يدل على ثبات األصل ورسوخ العروق.
والثاّن  :أَنا مىت كانت متصاعدة مرتفعة كانت بعيدة عن عفوانت األرض وقاذورات األبنية فكانت مثراهتا نقية ظاهرة طيبة عن
َجيع الشوائب.
قال ابن اجلوزي  :فأما احلكمة ِف متثيل ا ِإلميان ابلنخلة  ،فمن أوجه :أحدها  :أَنا شديدة الثبوت  ،فشبِّه ثبات ا ِإلميان ِف قلب املؤمن بثباهتا.
فشبِّه ارتفاع عمل املؤمن ابرتفاع فروعها.
والثاّن  :أَنا شديدة االرتفاع ُ ،
فشبِّه ما يكسب املؤمن من بركة ا ِإلميان وثوابه ِف كل وقت بثمرهتا اجملتناة ِف كل حني على
والثالث  :أن مثرهتا أتِت كل حني ُ ،
ِ
اختالف صنوفها  ،فاملؤمن كلما قال  :ال إِله إِال هللا ِ ،
السماء ُ ،ث جاءه خريها ومنفعتها.
ت إِىل
صع َد ْ
َ
والرابع  :أَنا أشبهُ الشجر اب ِإلنسان  ،فإن كل شجرة يقطع رأسها تتشعب غصوَنا من جوانبها  ،إِال هي  ،إِذا قُطع رأسها
يبست  ،وألَنا ال حتمل حىت تلقَّح  ،وألَنا فضلة تربة آدم  فيما يُروى.
وقال اخلازن  :وقال العلماء  :ووجه احلكمة ِف متثيل هذه الكلمة اليت هي كلمة اإلخالص وأصل اإلميان ابلنخلة حاصل منأوجه :
أحدمها  :أن كلمة اإلخالص شديدة الثبوت ِف قلب املؤمن كثبوت أصل النخلة ِف األرض.
الوجه الثاّن  :أن هذه الكلمة ترفع عمل املؤمن إىل السماء.
كما قال تعاىل ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه ) وكذلك فرع النخلة الذي هو عال ِف السماء.
الوجه الثالث  :أن مثر النخلة َيِت ِف كل حني ووقت وكذلك ما يكسبه املؤمن من األعمال الصاحلة ِف كل وقت وحني بربكة
هذه الكلمة  ،فاملؤمن كلما قال  :ال إله إال هللا صعدت إىل السماء وجاءته بركتها وثوابا وخريها ومنفعتها.
الوجه الرابع  :أن النخلة شبيهة ابإلنسان ِف غالب األمر ألَنا خلقت من فضله طينة آدم وأَنا إذا قطع رأسها متوت كاآلدمي
خبالف سائر الشجر فإنه إذا قطع نبت  ،وأَنا ال حتمل حىت تلقح بطلع الذكر.
الوجه اخلامس ِ :ف وجه احلكمة ِف متثيل اإلميان ابلشجر على اإلطالق ألن الشجرة ال تسمى شجرة إال بثالثة أشياء  :عرق
راسخ  ،وأصل اثبت  ،وفرع قائم  ،وكذلك اإلميان ال يتم إال بثالثة أشياء  :تصديق ابلقلب  ،وقول ابللسان  ،وعمل ابألبدان .
-وقال ابن كثري  :والظاهر من السياق  :أن املؤمن مثله كمثل شجرة  ،ال يزال يوجد منها مثر ِف كل وقت من صيف أو شتاء ،

أو ليل أو َنار  ،كذلك املؤمن ال يزال يرفع له عمل صاحل آانء الليل وأطراف النهار ِف كل وقت وحني.
قال ابن حجر  :قوله (  ...وإَنا مثل املسلم ) وجه التشبيه بني النخلة واملؤمن  ...جاء عند البزار عن جماهد عن ابن عمر.
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قال :قال رسول هللا ( مثل املؤمن مثل النخلة ،ما أَتك منها نفعك) وإسناد صحيح ،وقد أفصح ابملقصود أبوجز عبارة.
أما من زعم  :أن موقع التشبيه بني املسلم والنخلة من جهة كون النخلة إذا قطع رأسها ماتت ،أو ألَنا ال حتمل حىت تلقح ،أو
ألَنا متوت إذا غرقت ،أو ألن لطلعها رائحة مين اآلدمي ،أو ألَنا تعشق ،أو ألَنا تشرب من أعالها ،فكلها أوجه ضعيفة( .الفتح)
ّ

وقال النووي :قال العلماء وشبه النخلة ابملسلم ِف كثرة خريها ودوام ظلها وطيب مثرها ووجوده على الدوام ،فإنه من حني أن
يطلع مثرها ال يزال يؤكل منه حىت ييبس وبعد أن ييبس يتخذ منه منافع كثرية ،ومن خشبها وورقها وأغصاَنا فيستعمل جذوعاً
وحطباً وعصياً ُ ...ث َجال نباهتا وحسن هيئة مثرها ،فهي منافع كلها وخري وَجال كما أن املؤمن خري كله من كثرة طاعاته
ومكارم أخالقه.
ال لِلنَّا ِ
ب َّ
س ل ََعلَّ ُه ْم يَتَ َذ َّك ُرو َن ) تنبيه على شأْن األَمثال وعظيم فائدهتاِ ،ف تلية احلقائق وتنويرها ،عوان على
اَّللُ اْلَ ْمثَ َ
( َويَ ْ
ض ِر ُ

التبصري والتذكري ،ودوام النظر والتدبر ِف كتاب هللا احلكيم.

-قال الشوكاين  :يتفكرون أحوال املبدأ واملعاد  ،وبدائع صنعه سبحانه الدالة على وجوده ووحدانيته  ،وِف ضرب األمثال زَيدة

تذكري وتفهيم وتصوير للمعاّن.
ثل َكلِ َم ٍة َخبِيثَ ٍة ) وهي كلمة الكفر والشرك .
( َوَم ُ
ش َج َرةٍ َخبِيثَ ٍة ) أي  :قبيحة ال نفع فيها ،وال خري يرجى منها  ،خبيثة املطعم  ،كشجرة احلنظل وحنوها .
( َك َ
قيل :شجرة الثوم ،وقيل :شجرة الشوك  ...وقيل كل شجر ال يطيب له مثر ،وِف رواية عن ابن عباس أَنا شجرة مل ختلق على
األرض ...
-قال ابن عطية :قال أكثر املفسرين هي شجرة احلنظل  ...والظاهر أن التشبيه وقع بشجرة غري معينة جامعة لتلك األوصاف

اليت وصفها هللا با.
َّت ِمن فَ ْو ِق اْل َْر ِ
ض ) أي  :اقتلعت واستؤصلت من فوق األرض  ،واالجتثاث قطع الشيء .
اجتُ ث ْ
( ْ
وهذا ِف مقابلة قوله" :أصلها اثبت" وقال" :من فوق األَرض" ألَن عروقها قريبة من الفوق فكأََنا فوق.
قال الرازي ِ ( :من فَ ْو ِق األرض) معناه :ليس ْلا أصل وال عرق ،فكذلك الشرك ابهلل تعاىل ليس له حجة وال ثبات وال قوة.( َما ََلَا ِمن قَ َرا ٍر ) أَي :ليس ْلذه الشجرة اخلبيثة من ثبات ِف األَرض وال استقرار ،إِذ ليس ْلا أَصل اثبت وال فرع صاعد،
وكذلك الكافر ال خري فيه :ال يصعد له قول طيب وال عمل صاحل ،إِذ ليس ْلما عنده أَساس يبنيان عليه ،فهذا َو ْجهُ تشبيه
الكافر ابلشجرة اخلبيثة.
قال املاوردي  :وتشبيه الكلمة اخلبيثة بذه الشجرة اليت ليس ْلا أصل يبقى  ،وال مثر جيتىن أن الكافر ليس له عمل ِف األرضيبقى  ،وال ذكر ِف السماء يرقى.

قال ابن اجلوزي  :ومعىن تشبيه الكافر بذه الشجرة أنه ال يصعد للكافر عمل صاحل  ،وال قول طيب  ،وال لقوله أصل اثبت.اَّللُ الَّ ِذين آمنُواْ ِبلْ َقو ِل الثَّابِ ِ
ت َّ
ت ِِف ا ْْلَيَاةِ الدُّنْيَا ) أي  :مدة حياهتم .
( يُثَبِّ ُ
ْ
َ َ
أي  :يثبت هللا -تعاىل -الذين آمنوا ابلقول الثابت أي  :الصادق الذي ال شك فيهِ ،ف احلياة الدنيا ،أبن جيعلهم متمسكني
ابحلق ،اثبتني عليه دون أن يصرفهم عن ذلك ترغيب أو ترهيب.
فال يضرهم الفنت وال تشككهم الشبهات  .فالعبد حباجة إىل تثبيت هللا تعاىل .
كان  يكثر أن يقول َ :ي مقلب القلوب ثبت قلِب على طاعتك .
ول (إِ َّن قُلُوب ب ِين آدم ُكلَّها بني إِصب ع ِ ِ
الر ْمحَ ِن َك َق ْل ٍ
اَّللِ بْ َن َع ْم ِرو بْ ِن الْ َع ِ
ب
اَّللِ  يَ ُق ُ
ول أَنَّهُ َِمس َع َر ُس َ
اص يَ ُق ُ
ول َّ
َعْب َد َّ
َصابِ ِع َّ
َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ َ ْ
ني م ْن أ َ
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ٍِ
ول َِّ
ِ
ك).
ث يَ َشاءُ»ُُ .ثَّ قَ َال َر ُس ُ
صِّر ْ
صِّر َ
صِّرفُهُ َحْي ُ
اعتِ َ
ف قُلُوبَنَا َعلَى طَ َ
ف الْ ُقلُوب َ
اَّلل ( اللَّ ُه َّم ُم َ
َواحد يُ َ
ِ
وب ثَبِت قَ ْلِِب علَى ِدينِك» .فَ ُق ْلت َي رس َ ِ
ول َِّ
ِ
ك َوِمبَا
ال ( َكا َن َر ُس ُ
َع ْن أَنَس قَ َ
ول ا ََّّلل َآمنَّا بِ َ
َ
ب الْ ُقلُ ِ ّ ْ
َ
ُ َ َُ
اَّلل  يُكْث ُر أَ ْن يَ ُقوَل َ
«َي ُم َقلّ َ
ني ِمن أَصابِ ِع َِّ ِ
ِ
ف يَ َشاء).
اف َعلَْي نَا قَ َ
ت بِِه فَ َه ْل َختَ ُ
اَّلل يُ َقلّبُ َها َكْي َ
وب بَْ َ
جْئ َ
ني أ ْ
َصبُ َع ْ ِ ْ َ
ال  :نَ َع ْم إِ َّن الْ ُقلُ َ
وقال الراسخون ِف العلم ( ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ) .
ومن أسباب الثبات  :تدبر قصص األنبياء .
احلَ ُّق َوَم ْو ِعظَةٌ َوِذ ْكَرى لِْل ُم ْؤِمنِني).
ت بِِه فُ َؤا َد َك َو َجاءَ َك ِِف َه ِذهِ ْ
(وُك ًّال نَ ُق ُّ
ك ِم ْن أَنْبَ ِاء ُّ
ص َعلَْي َ
الر ُس ِل َما نُثَبِّ ُ
قال تعاىل َ
ومنها  :االكثار من تالوة القرآن
اح َدةً َك َذلِ ِ
قال تعاىل (وقَا َل الَّ ِذين َك َفروا لَوال نُ ِزَل علَي ِه الْ ُقرآ ُن َجُْلَةً و ِ
ت بِِه فُ َؤ َاد َك َوَرتَّ ْلنَاهُ تَ ْرتِيالً).
َ
ك لنُثَبِّ َ
َ ُ ْ ّ َْ ْ
َ
َ
ألنه يزرع اإلميان ويزكي النفس ابلصلة ابهلل.
ألن تلك اآلَيت تنزل برداً وسالماً على قلب املؤمن الذي تعصف به رَيح الفتنة ،فيطمئن قلبه بذكر هللا.
يقوم األوضاع من حوله ،و املوازين اليت هتيئ له احلكم
ألنه يزود املسلم ابلتصورات والقيم الصحيحة اليت يستطيع من خالْلا أن ّ
على األمور ،فال يضطرب حكمه ،وال تتناقض أقواله.
ألنه يرد على الشبهات اليت يثريها أعداء اإلسالم من الكفار واملنافقني.
( وِِف ا ِ
ْلخ َرةِ ) أي بعد املوت وذلك ِف القرب الذي هو أول منزل من منازل اآلخرة ،وِف مواقف القيامة ،فال يتلعثمون إذا سئلوا
َ

عن معتقدهم هناك ،وال تدهشهم األهوال .
عن الرباء بن عازب أن رسول هللا  قال ( املسلم إذا سئل ِف القرب شهد أن ال إله إال هللا وأن ُممداً رسول هللا فذلك قوله:
يثبت هللا الذين آمنوا ابلقول الثابت ِف احلياة الدنيا وِف اآلخرة ) متفق عليه .
( وي ِ
ض ُّل َّ
اَّللُ ) بعدله عن القول الثابت وعن احلق .
َُ
ِ
ّي ) ابلكفر والشرك بسبب ظلمهم وكفرهم ( وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) .
( الظَّال ِم َ
( َويَ ْف َع ُل َّ
شاء ) ال راد حلكمه وال معقب لقضائه .
اَّللُ َما يَ َ
الفوائد :

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

ضرب األمثال ِف القرآن بتشبيه األمور املعنوية أبشياء حسية لتقريب املعاّن والبيان .
تشبيه الكلمة الطيبة بشجرة طيبة .
احلث على اإلسالم واإلخالص .
تشبيه الكلمة اخلبيثة ( الكفر والشرك ) ِف عدم ثباهتا وبطالَنا وزواْلا بشجرة خبيثة ال ثبات وال قرار وال خري .
أن احلكمة من ضرب االمثال للناس ألجل أن يتذكروا .
تثبيت هللا ألهل اإلميان ابلدنيا بسبب إمياَنم .
أن التثبيت من هللا .
وجوب سؤال هللا الثبات على الدين احلق .
أن هللا يثبت أهل اإلميان ِف اآلخرة ِف القرب وما بعده .
إثبات عذاب القرب .
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اَّلل ُك ْفرا وأَحلُّواْ قَ ومهم َدار الْب وا ِر ( )28جهنَّم يصلَو َنَا وبِئْس الْ َقرار ( )29وجعلُواْ ِِّ
ِ
َّ ِ
ِ
ادا
َّلل أَن َد ً
َ ََ
ََ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ
( أَََلْ تَ َر إِ ََل الذ َ
ين بَ َّدلُواْ ن ْع َمةَ َّ ً َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ
ضلُّواْ َعن سبِيلِ ِه قُل تََتَّ عواْ فَِإ َّن م ِ
لِّي ِ
ص َريُك ْم إِ ََل النَّا ِر () )30
ْ ُ
ُ
َ
َ
[ إبراهيم . ] 30-28 :
------------( أَََل تَر إِ ََل الَّ ِذين ب َّدلُواْ نِعمةَ َِّ
اَّلل ُك ْف ًرا َوأَ َحلُّواْ قَ ْوَم ُه ْم َد َار الْبَ َوا ِر ) هذا خطاب لرسول هللا  أو لكل من يصلح له  ،وهو
ََ
َْ
ْ َ
ُممدا 
تعجيب من حال الكفار حيث جعلوا بدل نعمة هللا عليهم الكفر أي  :بدل شكرها الكفر  ،با  ،وذلك بتكذيبهم ً
حني بعثه هللا منهم  ،وأنعم عليهم به  ،وقد ذهب َجهور املفسرين إىل أَنم كفار مكة وأن اآلية نزلت فيهم( .الشوكاّن)

قال ابن اجلوزي  :قال املفسرون  :وتبديلهم نعمة هللا كفراً ،أن هللا أنعم عليهم برسوله  ،وأسكنهم َحَرمه ،فكفروا ابهلل وبرسوله،ودع ْوا قومهم إِىل الكفر به .
َ
وقال ابن عاشور  :ونعمة هللا اليت بدلوها هي نعمة أن ّبو ُأهم حرمه  ،وأمنهم ِف سفرهم وإقامتهم  ،وجعل أفئدة الناس هتويإليهم  ،وسلمهم ِما أصاب غريهم من احلروب والغارات والعدوان  ،فكفروا مبن وهبهم هذه النعم وعبدوا احلجارة ُ ،ث أنعم هللا
عليهم أبن بعث فيهم أفضل أنبيائه صلى هللا عليهم َجيعاً وهداهم إىل احلق  ،وهيّأ ْلم أسباب السيادة والنجاة ِف الدنيا واآلخرة ،
فب ّدلو شكر ذلك ابلكفر به  ،فنعمة هللا الكربى هي رسالة ُممد  ودعوة إبراهيم وبنيّته عليهم السالم.
وقومهم  :هم الذين اتبعوهم ِف مالزمة الكفر حىت ماتوا كفاراً  ،فهم أحق أبن يضافوا إليهم.
ِ َّ ِ
ي  :قَولُه أََمل تَر إِ َىل الَّ ِذين ب َّدلُوا نِعمت َِّ
ِِ
ِ
ين َخَر ُجوا البوار اْلالك ،ابر
اَّلل ُك ْفراً أََملْ تَ ْعلَ ْمَ ،ك َق ْوله :أََملْ تَ َر َكْي َ
َ َ َْ َ
ف أََملْ تَ َر إ َىل الذ َ
قا َل الْبُ َخار ُّ ْ ُ ْ َ
ِِ
ني.
يبور بورا ،وقَ ْوماً بُوراً َهالك َ
ِ َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ ِ
َّار
اَّللِ ُك ْفراً قَ َ
ت َّ
ين بَ َّدلُوا ن ْع َم َ
الُ :ه ْم ُكف ُ
َحدَّثَنَا َعل ُّي بْ ُن َعْبد ا ََّّللَ ،حدَّثَنَا ُس ْفيَا ُن َع ْن َع ْم ٍرو َع ْن َعطَاءَ .مس َع ابْ ُن عباس أََملْ تَ َر إ َىل الذ َ
أ َْه ِل َم َّكةَ .
ِ ِِ
ِ
ني َونِ ْع َمةً لِلنَّ ِ
اس ،فَ َم ْن قَبِلَ َها َوقَ َام بِ ُش ْك ِرَها َد َخ َل
يع الْ ُكفَّا ِر ،فَِإ َّن َّ
اَّللَ تَ َع َ
اىل بَ َع َ
ث ُُمَ َّم ًدا َ ر ْمحَةً لْل َعالم َ
َوإِ ْن َكا َن الْ َم ْع َىن يَعُ ُّم ََج َ
َّار
ْ
اجلَنَّةََ ،وَم ْن َرَّد َها َوَك َفَرَها َد َخ َل الن َ
َحلُّواْ قَ ْوَم ُه ْم َد َار الْبَ َوا ِر ) أي  :كانوا سبباً ِف إنزال قومهم دار اْلالك واخلسران .
( َوأ َ
والبوار  :اْلالك واخلسران .
واإلحالل با اإلنزال فيها  ،واملراد ابإلحالل التسبب فيه  ،أي كانوا سبباً حللول قومهم بدار البوار  ،وهي جهنم ِف اآلخرة ،
ومواقع القتل واخلزي ِف الدنيا مثل  :موقع بدر .
ِ
س الْ َق َر ُار ) بيان لدار بوارهم وهالكهم أي  :جهنم يصلون حرها وسعريها ،وبئس القرار قرارهم فيها.
َّم يَ ْ
( َج َهن َ
صلَ ْو َنَا َوب ْئ َ
(جهنم) :اسم من أمساء النار ،مسيت بذلك لبعد قعرها أو لغلظ أمرها.
( وجعلُوا َِِّ
َّلل أَنْداداً لِي ِ
ضلُّوا َع ْن َسبِيلِ ِه ) أي  :أن هؤالء اخلاسرين مل يكتفوا مبقابلة نعمة هللا ابجلحود ،وإحالل قومهم دار
َ ََ
ُ

البوار ،بل أضافوا إىل ذلك أَنم جعلوا هلل -تعاىل -أمثاالً ونظراء ،ليصرفوا غريهم عن الطريق احلق ،والصراط املستقيم ،الذي هو
إخالص العبادة هلل -تعاىل -وحده.
ِ
ك.
َّاس إِ َىل َذل َ
َي َج َعلُوا لَهُ ُشَرَكاءَ َعبَ ُد ُ
قال ابن كثري  :أ ْوه ْم َم َعهَُ ،وَد َع ُوا الن َ
اىل مه ِّد ًدا َْلم ومتَ و ِّع ًدا َْلم علَى لِس ِ
ان نَبِ ِيه :
ُُثَّ قَ َ
ال تَ َع َ ُ َ ُْ َ ُ َ ُْ َ َ
( قُ ْل تََتَّعُوا ) مبا أنتم فيه من الشهوات ،ومبا زينته لكم أنفسكم من كفران للنعم .
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قال الشنقيطي  :هذا هتديد منه تعاىل ْلم أبن مصريهم إىل النار وذلك املتاع القليل ِف الدنيا ال جيدي من مصريه إىل النار .( فَِإ َّن م ِ
ص َريُك ْم إِ ََل النَّا ِر ) أي  :مرجعكم وموئلكم إليها .
َ
وشبيه بذه اآلية  :قوله تعاىل ( قُل َمتَتَّع بِ ُك ْف ِرَك قَلِ ًيال إِن َ ِ
ص ِ
حاب النَّا ِر ) .
َّك م ْن أَ ْ
ْ ْ
ِ
ِ ِ
ذاب َغل ٍ
ضطَُّرُهم إِىل َع ٍ
يظ ) .
وقوله تعاىل ( َُّنَتّعُ ُه ْم قَلي ًال ُُثَّ نَ ْ ْ
الدنْيا ُُثَّ إِلَينا مرِجعهم ُُثَّ نُ ِذي ُقهم الْعذاب الش ِ
وقوله تعاىل( َمتاعٌ ِِف ُّ
يد ِمبا كانُوا يَ ْك ُف ُرو َن ) .
َّد َ
ُُ َ َ
ْ َْ ُ ُ ْ
ِ
وقوله تعاىل ( ال ي غَُّرنَّك تَ َقلُّ َّ ِ
ِ ِ ِ
ِ
س الْ ِمهاد ) .
ب الذ َ
َ َ ُ
ين َك َف ُروا ِف الْبالد َمتاعٌ قَل ٌ
يل ُُثَّ َمأْو ُاه ْم َج َهن َُّم َوبْئ َ
ِ
يل) أي :تقلبهم متاع قليل.
متَاعٌ قَل ٌ
قليل ِف زمنه ،قليل ِف كميته ،قليل ِف كيفيته.
فالزمن قليل ُمدود وهو عمر اإلنسان ،قليل ِف الكيفية :حيث أن اإلنسان يعرتضه أمراض وأوجاع ومصائب.
 قال الرازي :وإَّنا وصفه هللا تعاىل ابلقلة ألن نعيم الدنيا مشوب ابآلفات واحلسراتُ ،ث إنه ابلعاقبة ينقطع وينقضي.الفوائد :

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11

تعجب من حال من بدل نعمة هللا ابلكفر .
أن اْلداية بيد هللا  ،فإن النِب  جاء ابآلَيت الواضحات ومع ذكر كفروا به .
أن من أعمى هللا بصريته فإنه ال ميكن أن يهتدي .
أن أعظم نعمة على البشرية إرسال النِب . 
تعجب من هؤالء حيث حلوا ِف النار ومن تبعهم .
أن دار البوار واْلالك هي جهنم .
أن من كفر فمأواه جهنم .
من أعظم الظلم الشرك ابهلل وجعل له األنداد والنظراء .
هتديد ْلؤالء الذين أشركوا ابهلل .
أن الدنيا متاع قليل .

عدم االغرتار مبا عليه أهل الكفر والضالل  ،فإنه متاع زائل .
ِ
ِ
اد َّ ِ
ِِ ِ
اه ْم ِس ًّرا َو َع َالنِيَةً ِم ْن قَ ْب ِل أَ ْن ََيِْتَ يَ ْوٌم ََّل بَ ْي ٌع فِ ِيه َوََّل ِخ َال ٌل ) .
يموا َّ
الص َالةَ َويُ ْن ِف ُقوا ِمَّا َرَزقْنَ ُ
ين آ ََمنُوا يُق ُ
ي الذ َ
( قُ ْل لعبَ َ
[ إبراهيم . ] 31 :
---------اد َّ ِ
ِِ ِ
ين آ ََمنُوا ) أي :قل لعبادي املؤمنني آمرا ْلم مبا فيه غاية صالحهم وأن ينتهزوا الفرصة ،قبل أن ال ميكنهم ذلك:
ي الذ َ
( قُ ْل لعبَ َ
واملراد ابلعبودية هنا اخلاصة .
فإن العبودية تنقسم إىل أقسام:
عبودية عامة :وهي عبودية أهل السموات واألرض كلهم هلل  ،ب ِرهم وفاجرهم  ،مؤمنهم وكافرهم  ،فهذه عبودية القهر وامللك.
السماو ِ
ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
الر ْمحَ ِن َعْبداً).
ض إَِّال ِآِت َّ
قال تعاىل (إ ْن ُك ُّل َم ْن ِِف َّ َ َ
ات و ْاألَر ِ ِ
ب والش ِ
اطر َّ ِ
ِ
َّ
ني ِعبَ ِاد َك ِِف َما َكانُوا فِ ِيه َُيْتَلِ ُفو َن) .
ت َْحت ُك ُم بَْ َ
َّها َدة أَنْ َ
ض َعاملَ الْغَْي ِ َ َ
الس َما َو َ ْ
وقال تعاىل (قُ ِل الل ُه َّم فَ َ
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يد ظُْلماً لِْلعِبَ ِاد).
(وما َّ
اَّللُ يُِر ُ
وقال تعاىل َ
والنوع الثاّن :عبودية الطاعة واحملبة (اخلاصة).
ف َعلَْي ُك ُم الْيَ ْوَم َوال أَنْتُ ْم َْحتَزنُو َن).
(َي ِعبَ ِاد ال َخ ْو ٌ
قال تعاىل َ
اجل ِ
وقال تعاىل (و ِعباد َّ َّ ِ
ين ميَْ ُشو َن َعلَى ْاأل َْر ِ
اهلُو َن قَالُوا َسالماً).
َ َُ
ض َه ْوانً َوإِ َذا َخاطَبَ ُه ُم َْ
الر ْمحَ ِن الذ َ
قوله تعاىل ( الذين آمنوا ) بقلوبم وصدقوا ذلك جبوارحهم .

 -قال الشنقيطي  :واإلميان إذا أفرد ومل يذكر معه (وعملوا الصاحلات) فإنه يشمل َجيع خصال الدين من اعتقادات وعمليات،

وأما إذا عُطف العمل الصاحل على اإلميان كقوله (والذين آمنوا وعملوا الصاحلات) فإن اإلميان حينئذ ينصرف إىل ركنه األكرب
األعظم وهو االعتقاد القلِب ،وهو إميان القلب واعتقاده وانقياده بشهادة أن ال إله إال هللا وأن ُممداً رسول هللا ،وبكل ما جيب
اإلميان به.
ِ
الص َالةَ ) إقامة َتمة بشروطها وأركاَنا وواجباهتا وسننها كما جاء عن رسول هللا . 
يموا َّ
( يُق ُ
 قال السعدي :مل يقل :يفعلون الصالة ،أو َيتون الصالة ،ألنه ال يكفي فيها جمرد اإلتيان بصورهتا الظاهرة ،فإقام الصالة،إقامتها ظاهراً إبمتام أركاَنا وواجباهتا وشروطها ،وإقامتها ابطناً إبقامة روحها ،وهو حضور القلب فيها ،وتدبر ما يقوله ويفعله
منها.
 مل َيمر هللا ابلصالة إال بلفظ اإلقامة ،كقوله تعاىل (وأقيموا الصالة) وقوله تعاىل (واملقيمني الصالة).إقامة الصالة ليس جمرد أداؤها ،وإَّنا املراد إ قامتها إبدائها بتدبر وحضور قلب وخشوع ،وهذه هي الصالة اليت قال هللا عنها (وأقم
الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر) فإن هللا ِف هذه اآلية علق حكم َني الصالة عن الفحشاء واملنكر بشرط إقامتها
وليس فقط أداؤها (واحلكم املعلق بوصف يزيد بزَيدته وينقص بنقصه) فعلى قدر إقامة العبد لصالته على قدر ما تؤثر فيه فتنهاه
عن الفحشاء واملنكر ،وبذا يزول اإلشكال الذي يورده البعض :وهو أن كثري من املصلني ال تنهاهم صالهتم عن الفحشاء
واملنكر.
 قوله تعاىل ِصالةَ) يشمل صالة الفرض والنفل.
يمو َن ال َّ
(ويُق ُ
َ
ِ
الصالةَ ) فيه دليل على أمهية الصالة وعظيم منزلتها وأَنا من أعظم صفات املتقني ،وِما يدل على عظيم
يمو َن َّ
(ويُق ُ
 قوله تعاىل َمنزلتها:
أَنا فرضت ِف أعلى مكان (ِف السماء ليلة اإلسراء واملعراج).
وفرضت خس صلوات ِف اليوم والليلة ،وأول ما فرضت خسني ُث خففت إىل خس ِف العدد ،وهذا يدل على ُمبة هللا ْلا،
وعنايته با سبحانه.
أن َتركها كافر حيشر مع فرعون وقارون وأِب بن خلف ،وأعظم العبادات بعد الشهادتني ،وهي عمود الدين.
ِ
اه ْم ِس ًّرا َو َع َالنِيَةً ) أي وِما أعطيناهم من املال ُيرجون.
( َويُنْ ِف ُقوا ِمَّا َرَزقْنَ ُ
 اختلف ِف املراد ابلنفقة هنا :فقيل :الزكاة املفروضة ،وقيل :صدقة التطوع ،والصحيح أَنا عامة ِف كل أنواع اإلنفاق ،ورجحهذا القول ابن جرير الطربي والقرطِب والسعدي.
قال اخلازن ( :وينفقوا ِما رزقناهم) قيل :أراد بذا اإلنفاق إخراج الزكاة الواجبة ،وقيل :أراد به َجيع اإلنفاق ِف َجيع وجوه اخلريوالرب ومحله على العموم أوىل ليدخل فيه إخراج الزكاة  ،واإلنفاق ِف َجيع وجوه الرب .
 وقال السعدي :يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة ،والنفقة على الزوجات واألقارب واملماليك وحنو ذلك ،والنفقات املستحبة56

جبميع طرق اخلري.
 قوله تعاىل ِاه ْم يُْن ِف ُقو َن) أي ينفقون بعض ماْلم ال كله.
(وِمَّا َرَزقْ نَ ُ
َ

 -قال السعدي :وأتى ب [من] الدالة على التبعيض ،لينبههم أنه مل يرد منهم إال جزءاً يسرياً من أمواْلم ،غري ضار ْلم وال مثقل،

بل ينتفعون هم إبنفاقه ،وينتفع به إخواَنم.

ِ -ف اآلية فضل اإلنفاق ِف طاعة هللا ،ومن فضائله:

أوَّلً :أن اإلنفاق استجابة ألمر ربنا تعاىل.
ِ ِ
َّ ِ
ِِ
ِ
اعةٌ).
ين َآمنُوا أَنْف ُقوا ِمَّا َرَزقْ نَا ُك ْم م ْن قَْب ِل أَ ْن ََيِِْتَ يَ ْوٌم ال بَْي ٌع فيه َوال ُخلَّةٌ َوال َش َف َ
قال تعاىل َ
(َي أَيُّ َها الذ َ
ِ
وقال تعاىل ِ ِ
َج ٍل قَ ِري ٍ
َص َّد َق َوأَ ُكن ِّم َن
ب لَْوَال أ َّ
ت فَيَ ُق َ
ب فَأ َّ
َح َد ُك ُم الْ َم ْو ُ
ول َر ِّ
َخْرتَِين إِ َىل أ َ
(وأَنف ُقوا من َّما َرَزقْ نَا ُكم ّمن قَْب ِل أَن ََيِِْتَ أ َ
َ
َّ ِِ
اَّللُ َخبِريٌ ِمبَا تَ ْع َملُو َن).
اَّللُ نَ ْفساً إِذَا َجاء أَ َجلُ َها َو َّ
نيَ .ولَن يُ َؤ ِّخَر َّ
الصاحل َ
اثنياً :مضاعفة احلسنات.
اع ِ
قال تعاىل (مثل الَّ ِذين ي ْن ِف ُقو َن أَموا َْلم ِِف سبِ ِيل َِّ
اَّلل ي ِ
ٍ
ٍِ
ٍ
ت َسْب َع َسنَابِ َل ِِف ُك ِّل ُسْن بُلَة مائَةُ َحبَّة َو َُّ ُ َ
اَّلل َك َمثَ ِل َحبَّة أَنْبَتَ ْ
ض ُ
ْ َ ُْ َ
ََ ُ َ ُ
ف ل َم ْن يَ َشاءُ
اَّللُ َو ِاس ٌع َعلِ ٌيم).
َو َّ
اثلثاً :أن درجة الرب تنال ابإلنفاق.
قال تعاىل (لَ ْن تَنَالُوا الِْربَّ َح َّىت تُْن ِف ُقوا ِِمَّا ُِحتبُّو َن).
رابعاً :أَنا من صفات املتقني.
كما قال تعاىل (وسا ِرعوا إِ َىل م ْغ ِفرٍة ِمن ربِ ُكم وجن ٍَّة عرضها ال َّسماوات و ْاألَرض أُ ِع َّدت لِْلمت َِّق َّ ِ
السَّر ِاء َوالضََّّر ِاء
ين يُْن ِف ُقو َن ِِف َّ
ََ ُ
ْ ُ َ
َ َ ْ َّ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ ْ ُ
ني .الذ َ
ِ
ِِ
ِِ
ني َع ِن الن ِ
الضَّر ِاء) دليل على أن اإلنفاق مالزم ْلم ِف
السَّر ِاء َو َّ
َّاس َو َّ
اَّللُ ُِحي ُّ
ني) فقوله تعاىل ِ(ِف َّ
ب الْ ُم ْحسن َ
ني الْغَْي َظ َوالْ َعاف َ
َوالْ َكاظم َ
َجيع أحواْلم.
خامساً :األمان من اخلوف يوم الفزع األكرب.
قال تعاىل (الَّ ِذ ِ
ف َعلَْي ِه ْم َوال ُه ْم َْحيَزنُو َن).
َّها ِر ِسّراً َو َعالنِيَةً فَلَ ُه ْم أَ ْج ُرُه ْم ِعْن َد َرّبِِ ْم َوال َخ ْو ٌ
ين يُْنف ُقو َن أ َْم َوا َْلُْم ِابللَّْي ِل َوالن َ
َ
سادساً :أن صاحب اإلنفاق موعود ابخلري اجلزيل.
(وَما تُْن ِف ُقوا ِم ْن َخ ٍْري يُ َو َّ
ف إِلَْي ُك ْم َوأَنْتُ ْم ال تُظْلَ ُمو َن).
قال تعاىل َ
َّ ِ
ين َآمنُوا ِمْن ُك ْم َوأَنْ َف ُقوا َْلُْم أَ ْجٌر َكبِريٌ).
وقال تعاىل (فَالذ َ
سابعاً :أن هللا ُيلف الصدقة.
ٍ
ِ
ِ
ِ
ني).
(وَما أَنْ َف ْقتُ ْم م ْن َش ْيء فَ ُه َو ُُيْل ُفهُ َوُه َو َخ ْريُ الَّرا ِزق َ
قال تعاىل َ
اثمناً :أن اإلنفاق دليل على صحة اإلميان.
قال ( والصدقة برهان) رواه مسلم ،فالصدقة برهان على صحة اإلميان.
اتسعاً :ينال دعاء املالئكة.

كما قال ( ما من صباح إال وينزل ملكان :يقول أحدمها اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول اآلخر :اللهم أعط ِمسكاً تلفاً) متفق
عليه.

عاشراً :فضل من سبق ابإلنفاق واجلهاد.
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ك
(وَما لَ ُك ْم أََّال تُْن ِف ُقوا ِِف َسبِ ِيل َّ
اَّللِ َوََِّّللِ ِم َري ُ
ض ال يَ ْستَ ِوي ِمْن ُك ْم َم ْن أَنْ َف َق ِم ْن قَْب ِل الْ َفْت ِح َوقَاتَ َل أُولَئِ َ
اث َّ َ َ
قال تعاىل َ
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ِ َّ ِ
احلُ ْس َىن).
اَّللُ ْ
ين أَنْ َف ُقوا ِم ْن بَ ْع ُد َوقَاتَلُوا َوُك ّالً َو َع َد َّ
أ َْعظَ ُم َد َر َجةً م َن الذ َ

اْلادي عشر :أَنا إرغام للشيطان وحسن ظن ابهلل.
اَّللُ َو ِاس ٌع َعلِ ٌيم).
ضالً َو َّ
قال تعاىل (الشَّْيطَا ُن يَعِ ُد ُك ُم الْ َف ْقَر َو ََيْ ُمُرُك ْم ِابلْ َف ْح َش ِاء َو َّ
اَّللُ يَعِ ُد ُك ْم َم ْغ ِفَرةً ِمْنهُ َوفَ ْ
الثاين عشر :ال حسد إال ملن أنفق ِف وجوه اخلري.
احلِ ْكمةَ ،فَهو ي ْق ِ
قال ( الَ َحس َد إِالَّ ِِف اثْنَ تَ ْ ِ
ضى ِبَا
اَّللُ َماالً فَ ُسلِّ َط َعلَى َهلَ َكتِ ِه ِِف ْ
احلَِّقَ ،وَر ُج ٌل آ ََتهُ َّ
آَتهُ َّ
ني َر ُج ٌل َ
اَّللُ ْ َ ْ َ َ
َ
َويُ َعلِّ ُم َها).
 قال السعدي :قوله تعاىل ِاه ْم ينفقون) إشارة إىل أن هذه األموال اليت بني أيديكم ،ليست حاصلة بقوتكم وملككم،
(وِمَّا َرَزقْ نَ ُ
َ
وإَّنا هي رزق هللا الذي أنعم به عليكم ،فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثري من عباده فاشكروه إبخراج بعض ما أنعم هللا به
عليكم وواسوا إخوانكم املعدمني.
 قوله تعاىل (وي ِقيمو َن َّ ِاه ْم يُْن ِف ُقو َن) كثرياً ما يقرن هللا تبارك وتعاىل بني الصالة واإلنفاق [الزكاة] كقوله تعاىل
الصالةَ َوِمَّا َرَزقْ نَ ُ
َُ ُ
ِ
الصالةَ َوآتُوا َّ
الزَكاةَ).
يموا َّ
(وأَق ُ
َ
قيل :إن الصالة حق هللا وعبادته وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه ومتجيده ،واإلنفاق هو من اإلحسان إىل املخلوقني ابلنفع
املتعدي إليهم ،وسعادة العبد دائرة بني األمرين :إخالصه ملعبوده ،وسعيه ِف نفع اخللق.
وقيل :الصالة رأس العبادات البدنية ،والزكاة رأس العبادات املالية.
وقيل :الصالة طهارة للنفس والبدن ،والزكاة طهارة للمال.
قال السعدي :وكثرياً ما جيمع تعاىل بني الصالة والزكاة ِف القرآن ،ألن الصالة متضمنة لإلخالص للمعبود ،والزكاة والنفقة
متضمنة لإلحسان على عبيده ،فعنوان سعادة العبد إخالصه للمعبود ،وسعيه ِف نفع اخللق ،كما أن عنوان شقاوة العبد عدم
هذين األمرين منه ،فال إخالص وال إحسان.
( ِس ًّرا َو َع َالنِيَةً ) مسرين ومعلنني  ،أي  :خفية وجهرة .
السر ما خفي والعالنية ما ظهر.
قال القرطيب  :قال اجلمهور ّ :
ِ
كما قال تعاىل (الَّ ِذين ي ْن ِف ُقو َن أَموا َْلم ِابللَّي ِل والن ِ
ف َعلَْي ِه ْم َوال ُه ْم َْحيَزنُو َن).
َج ُرُه ْم ِعْن َد َرّبِِ ْم َوال َخ ْو ٌ
َّها ِر سّراً َو َعالنيَةً فَلَ ُه ْم أ ْ
ْ َ ُْ ْ َ َ
َُ
قدم سبحانه إنفاق السر على العالنية للتنبيه على أنه أوىل األمرين ِف معظم األحوال لبعده عن الرَيء وألنه أسرت للمتصدق عليه
-قال ابن عاشور  :وتقدمي السر على العالنية تنبيه على أنه أوىل احلالني لبعده عن خواطر الرَيء  ،وألن فيه استبقاءً لبعض حياء

املتصدق عليه.
قال تعاىل ( إِن تُب ُدوا ال َّ ِ ِ ِ ِ
اَّللُ ِمبَا تَ ْع َملُو َن
وها الْ ُف َقَراءَ فَ ُه َو َخ ْريٌ لُّ ُك ْم َويُ َك ِّف ُر َعن ُكم ِّمن َسيِّئَاتِ ُك ْم َو َّ
ص َدقَات فَنع َّما ه َي َوإِن ُختْ ُفوَها َوتُ ْؤتُ َ
ْ
َخبِريٌ ) .
والصدقة سراَ  :أخلص – ابعد عن الرَيء – اسرت للمتصدق  -دفع الذل عن اآلخذ – احسان للفقري – سرته حىت ال يرى
الناس انه يده اليد السفلى
 -قال ابن اجلوزي :وإَّنا فضلت صدقة السر ملعنيني:

أحدمها :يرجع إىل املعطي وهو بُ ْع ُده عن الرَيء ،وقربه من اإلخالص ،واإلعراض عما تؤثر النفس من العالنية.
والثاّن :يرجع إىل املعطَى ،وهو دفع الذل عنه إبخفاء احلال ،ألن ِف العالنية ينكر.
ُث قال :واتفق العلماء على إخفاء الصدقة النافلة أفضل من إظهارها.
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-وقال السعدي ... :وإن أخفاها وسلمها للفقري كان أفضل ،ألن اإلخفاء على الفقري إحسان آخر ،وأيضاً فإنه يدل على قوة

اإلخالص ،وأحد السبعة الذين يظلهم هللا ِف ظله (من تصدق بصدقة فأخفاها ،حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه).

 قال ابن كثري :فيه داللة على إن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها ،ألنه أبعد عن الرَيء ،إال أن يرتتب على اإلظهار مصلحةراجحة ،من اقتداء الناس به ،فيكون أفضل من هذه احليثية.
-قال ابن القيم  .... :السرت عليه ،وعدم ختجيله بني الناس وإقامته مقام الفضيحة وأن يرى الناس أن يده هي اليد السفلى وأنه

ال شيء له فيزهدون ِف معاملته ومعاوضته ،وهذا قدر زائد من اإلحسان إليه مبجرد الصدقة مع تضمنه اإلخالص وعدم املراءاة
وطلبهم احملمدة من الناس ،وكان إخفاؤها للفقري خرياً من إظهارها بني الناس ،ومن هذا مدح النِب  صدقة السر وأثىن على
فاعلها وأخرب أنه أحد السبعة الذين هم ِف ظل عرش الرمحن يوم
ولذلك قال بعض احلكماء :إذا اصطنعت املعروف فاسرته ،وإذا اصطُنع إليك فانشره.
وقال العباس بن عبد املطلب  -رضي هللا عنه  :-ال ي ّتم املعروف إال بثالث خصال :تعجيلُه وتصغريُه وسرتهُ؛ فإذا أعجلته هنيّته،
وإذا صغّرته عظّمته ،وإذا سرتته ْأمتَ ْمته.
( ِم ْن قَ ْب ِل أَ ْن ََيِْتَ يَ ْومٌ ) وهو يوم القيامة .
( ََّل بَ ْي ٌع فِ ِيه ) ال معاوضة فيه  ،فال تقبل فيه فدية ( فاليوم ال يؤخذ منكم فدية وال من الذين كفروا ) .
أي :ال تستطيعون أن تفتدوا نفوسكم مبال تقدمونه ،ولو جاء مبلء األرض ذهباً ،فال تنفعه صداقة أحد بل وال نسابته.
ِ َّ ِ
ِ
َح ِد ِه ْم ِملءُ ْاأل َْر ِ
اب أَلِ ٌيم
ض ذَ َهباً َولَ ِو افْ تَ َدى بِِه أُولَئِ َ
ك َْلُْم َع َذ ٌ
ين َك َف ُروا َوَماتُوا َوُه ْم ُكف ٌ
َّار فَلَ ْن يُ ْقبَ َل م ْن أ َ
كما قال تعاىل (إ َّن الذ َ
ِ ِ
ين).
َوَما َْلُْم م ْن َانص ِر َ
ب بَْي نَ ُه ْم يَ ْوَمئِ ٍذ َوال يَتَ َساءَلُو َن).
وقال تعاىل (فَِإذَا نُِف َخ ِِف ُّ
الصوِر فَال أَنْ َسا َ
فالبيع ههنا مبعىن الفدية ،كما قال تعاىل (فاليوم الَ يُ ْؤ َخ ُذ ِمن ُك ْم فِ ْديَةٌ).
(والَ يُ ْقبَ ُل ِمْن َها َع ْد ٌل).
وقال تعاىل َ
( َوََّل ِخ َال ٌل ) َجع ُخلة  ،فال خلة ِف ذلك اليوم وال صداقة .
أي :وال صديق يدفع عنكم العذاب.
ٍِ
ِ
ض ُه ْم لِبَ ْع ٍ
ت بِِ ُم األسباب) وقالَ ( :ويَ ْوَم القيامة يَ ْك ُف ُرو َن
كما قال تعاىل (األخالء يَ ْوَمئذ بَ ْع ُ
(وتَ َقطَّ َع ْ
ض َع ُدو إالَّ املتقني) وقال َ
ض ُك ْم بِبَ ْع ٍ
ض ُك ْم بَ ْعضاً).
ض َويَْل َع ُن بَ ْع ُ
بَ ْع ُ
ِ ِ
َّ ِ
ِِ
ِ
اعةٌ).
ين َآمنُوا أَنْف ُقوا ِمَّا َرَزقْ نَا ُك ْم م ْن قَْب ِل أَ ْن ََيِِْتَ يَ ْوٌم ال بَْي ٌع فيه َوال ُخلَّةٌ َوال َش َف َ
قال تعاىل َ
(َي أَيُّ َها الذ َ
جاء ِف التفسري الوسيط  :قل ْلم -أيها الرسول الكرمي -أبن من الواجب عليهم أن يكثروا ويداوموا على إقامة الصالة وعلى
اإلنفاق ِما رزقهم -سبحانه ،-من قبل أن يفاجئهم يوم القيامة ،ذلك اليوم الذي ال تقبل فيه املعاوضات ،وال تنفع فيه شفاعة
الصديق لصديقه ،وإَّنا الذي يقبل وينفع ِف هذا اليوم هو العمل الصاحل الذي قدمه املسلم ِف دنياه.
فاجلملة الكرمية تفيد حضا آخر على إقام الصالة وعلى اإلنفاق عن طريق التذكري للناس بذا اليوم الذي تنتهي فيه األعمال ،وال
ميكن فيه استدراك ما فاهتم ،وال تعويض ما فقدوه من طاعات.
كما تفيد أن املواظبة على أداء هاتني الشعريتني ،من أعظم القرابت اليت يتقرب با املسلم إىل خالقه -سبحانه -واليت تكون سببا
ِف رفع الدرجات يوم القيامة.
أمر هللا تعاىل ابلصدقة واإلنفاق قبل قيام القيامة الصغرى وقبل الكربى :59

ِ
فقال تعاىل ِ ِ
َج ٍل قَ ِر ٍ
َص َّد َق َوأَ ُكن ِّم َن
ب لَ ْوَال أ َّ
ت فَيَ ُق َ
يب فَأ َّ
َح َد ُك ُم الْ َم ْو ُ
ول َر ِّ
َخ ْرتَِين إِ َىل أ َ
(وأَنف ُقوا من َّما َرَزقْ نَا ُكم ّمن قَ ْب ِل أَن ََيِِْتَ أ َ
َ
َّ ِِ
ني).
الصاحل َ
واملوت القيامة الصغرى.
ِ ِ
َّ ِ
ِِ
ِ
اعةٌ
ين َآمنُوا أَنف ُقوا ِمَّا َرَزقْ نَا ُكم ّمن قَْب ِل أَن ََيِِْتَ يَ ْوٌم الَّ بَْي ٌع فيه َوالَ ُخلَّةٌ َوالَ َش َف َ
وقبل يوم القيامة :فقال تعاىل َ
(َي أَيُّ َها الذ َ
َوالْ َكافُِرو َن ُه ُم الظَّالِ ُمو َن).
فينبغي على املسلم مبادرة حياته ووقته ابألعمال الصاحلات وخاصة الصدقة قبل فوات األوان( .وسيأِت إن شاء هللا فضائل
الصدقة) .
وان
قال الرازي :املقصود من اآلية أن اإلنسان جييء وحده ،وال يكون معه شيء ِما حصله ِف الدنيا ،قال تعاىل ( َولََق ْد ِجئْ تُ ُم ٍَ
ِ
ول َو ََيْتِينَا فَ ْرداً).
(ونَِرثُهُ َما يَ ُق ُ
فرادى َك َما خلقناكم أ ََّوَل َمَّرة َوتَ َرْكتُ ْم َّما خولناكم َوَراءَ ظُ ُهورُك ْم) وقال َ
ِ
 وينبغي على اإلنسان أن ينفق قبل هجوم املوت عليه ،قال تعاىل ِ ِت
(وأَنْف ُقوا م ْن َما َرَزقْ نَا ُك ْم م ْن قَْب ِل أَ ْن ََيِِْتَ أَ َح َد ُك ُم الْ َم ْو ُ
َ
َص َّد َق وأَ ُكن ِمن َّ ِِ
ٍ
ني).
فَيَ ُق َ
الصاحل َ
ول َر ِّ
ب لَْوال أَ َّخْرتَِين إِ َىل أ َ
َج ٍل قَ ِريب فَأ َّ َ ْ َ
ون .لَعلِّي أَعمل ِ ِ
ب ارِجع ِ
ت قَ َ ِ
ت َك َّال إِ ََّنَا َكلِ َمةٌ ُه َو قَائِلُ َها َوِم ْن َوَر ِاء ِه ْم
َح َد ُه ُم الْ َم ْو ُ
يما تََرْك ُ
َ َْ ُ َ
ال َر ّ ْ ُ
(ح َّىت إِ َذا َجاءَ أ َ
وقال تعاىل َ
صاحلاً ف َ
بَ ْرَز ٌخ إِ َىل يَ ْوِم يُْب َعثُو َن).
احلاً َغري الَّ ِذي ُكنَّا نَعمل أَوَمل نُع ِمرُكم ما ي ت َذ َّكر فِي ِه من تَ َذ َّكر وجاء ُكم الن ِ
وقال تعاىل (وهم يصطَ ِرخو َن فِيها ربَّنا أَخ ِرجنا نَعمل ص ِ
َّذ ُير
َُْ َ ْ ُ
َ َ َ ْ َْ ْ َ ْ َ
َْ
ْ َ ُ َ ْ َ ّ ْ ْ َ ََ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ
فَ ُذوقُوا فَما لِلظَّالِ ِمني ِمن نَ ِ
ص ٍري).
َ ْ
َ

 قال السعدي :وهذا من لطف هللا بعباده أن أمرهم بتقدمي شيء ِما رزقهم هللا ،من صدقة واجبة ومستحبة ،ليكون ْلم ذخراًوأجراً موفراً ِف يوم حيتاج فيه العاملون إىل مثقال ذرة من اخلري ،فال بيع فيه ولو افتدى اإلنسان نفسه مبلء األرض ذهباً ليفتدي به
من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه ،ومل ينفعه خليل وال صديق ال بوجاهة وال بشفاعة ،وهو اليوم الذي فيه ُيسر املبطلون
وحيصل اخلزي على الظاملني.
الفوائد :

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11

إثبات عبودية املؤمنني هلل تعاىل عبودية خاصة .
كلما كان اإلنسان أكثر عبودية هلل كان أكثر قرابً هلل .
وصف هللا نبيه  ابلعبودية ِف أعلى املقامات .

فضل اإلميان ابهلل .
وجوب إقامة الصالة .
ُمبة هللا تعاىل للصالة .
أن إقامة الصالة كما ينبغي من أعظم عالمات اإلميان .
عدم إقامة الصالة كما ينبغي من عالمات ضعف اإلميان .
من أعظم عالمات اإلميان اإلنفاق ابتغاء وجه هللا .
االنفاق ِف طاعة هللا دليل صدق اإلميان .
ِف إقامة الصالة واإلنفاق إخالص هلل ونفع للخلق  ،وهذا من أعظم أسباب رمحة هللا .
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-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20

فضل الكرم .
ذم البخل .
فضل اإلسرار ِف اإلنفاق .
احلرص على اإلخالص ِف اإلنفاق .
العمل قبل فوات األوان .
سعادة من استغل الدنيا ابلعمل الصاحل قبل يوم القيامة .
املبادرة ابألعمال الصاحلة قبل يوم القيامة .
أن يوم القيامة ال معاوضة فيه وال فدية .

العربة ابلعمل الصاحل .
ات واْلَرض وأ ِ
ات ِر ْزقًا لَّ ُكم وسخَّر لَ ُكم الْ ُفل َ ِ
السماء ماء فَأَ ْخرج بِ ِه ِمن الثَّمر ِ
اَّلل الَّ ِذي َخلَ َق َّ ِ
ي ِِف
الس َم َاو َ ْ َ َ َ
( َُّ
َنز َل م َن َّ َ َ
ََ
ْك لتَ ْج ِر َ
ْ ََ َ ُ
َ ََ
ِ
ار (َ )32و َسخَّر لَ ُك ُم َّ
آات ُكم ِّمن ُك ِّل
ار (َ )33و َ
س َوالْ َق َم َر َدآئِبَ َ
َّر لَ ُك ُم اللَّْي َل َوالنَّ َه َ
َّر لَ ُك ُم اْل َْنَ َ
ّي َو َسخ َ
الْبَ ْح ِر ِِب َْم ِره َو َسخ َ
الش ْم َ
ما سأَلْتموهُ وإِن تَعدُّواْ نِعمةَ َِّ
ص َ ِ
ار (. ) )34
اَّلل َّلَ ُتْ ُ
نسا َن لَظَلُوٌم َك َّف ٌ
َ َ ُُ َ ُ ْ َ
وها إ َّن ا ِإل َ
[ إبراهيم . ] 34-32 :
------------َّ ِ
السماو ِ
ض ) تقدم شرحهما .
ات َواْل َْر َ
( ا ََّّللُ الذي َخلَ َق َّ َ َ
-قال الشوكاين  :أي أبدعهما واخرتعهما على غري مثال  ،وخلق ما فيهما من األجرام العلوية والسفلية .

وخلق السماوات واألرض من براهني البعث ،ألَنما من أعظم املخلوقات ،ومن قدر على خلق األعظم ،فهو على غريه قادر من
ابب أحرى ،وأوضح هللا تعاىل هذا الربهان ِف آَيت كثرية:
ِ
ِ
س الذي َخلَ َق السماوات واألرض بَِق ِاد ٍر على أَن َُيْلُ َق
كقوله تعاىل ( َخلَْل ُق السماوات واألرض أَ ْك َربُ م ْن َخْلق الناس) ،وقوله (أ ََولَْي َ
ِمثْلَ ُهم بلى َوُه َو اخلالق العليم) ،وقوله (أ ََوَملْ يََرْوا أ َّ
َن هللا الذي َخلَ َق السماوات واألرض َوَملْ يَ ْع َي ِخبَْل ِق ِه َّن بَِق ِاد ٍر على أَن ُْحييِ َي املوتى
بلى) ،وقوله (أ ََوَملْ يََرْوا أ َّ
اها
َن هللا الذي َخلَ َق السماوات واألرض قَ ِادٌر على أَن َُيْلُ َق ِمثْلَ ُه ْم) ،وقوله( :أَأَنتُ ْم أ َ
َش ُّد َخ ْلقاً أَِم السمآء بَنَ َ
َرفَ َع مسَْ َك َها فَ َس َّو َاها) اآلية  ..إىل غري ذلك من اآلَيت.
( وأ ِ
السماء ماء فَأَ ْخرج بِ ِه ِمن الثَّمر ِ
ات ِر ْزقًا لَّ ُك ْم ) أي :أنزل من السماء مطراً عذابً فراَتً أنزله سبحانه بقدرته ،فأخرج
َ َ
َنز َل م َن َّ َ َ
ََ
َ ََ
بذلك املطر أنواع الثمر والفواكه واخلضار.
اَّلل أَنْزَل ِمن ا َّ ِ
ٍ
كما قال تعاىل (وهو الَّ ِذي أَنْزَل ِمن َّ ِ
ِ
َحيَا بِِه
الس َماء َماءً فَأ ْ
َخَر ْجنَا بِه نَبَ َ
لس َماء َماءً فَأ ْ
(و َُّ َ َ
ات ُك ِّل َش ْيء) وقال تعاىل َ
َ َ
ََُ
ِ
ِ
الس َماء َماءً فَأَنْبَ تْ نَا فِ َيها ِم ْن ُك ِّل َزْو ٍج َك ِرٍمي).
(وأَنْ َزلْنَا ِم َن َّ
ْاألَْر َ
ض بَ ْع َد َم ْوهتَا) .وقال تعاىل َ
 املراد بقوله (السماء) العلو ،ألن املطر ينزل من السحاب.قال اخلازن  :وأنزل من السماء ماء يعين من السحاب مسي السحاب مساء الرتفاعه مشتق من السمو . وهذا أيضاً من براهني البعث ،فإحياء األرض بعد موهتا من أعظم األدلة على البعث بعد املوت.كما أشار له هنا بقوله (وأ ِ
َخَر َج بِِه ِم َن الثمرات ِرْزقاً لَّ ُك ْم).
َنزَل م َن السمآء َمآءً فَأ ْ
ََ
ِ
ِ
َحيَا َها لَ ُم ْح ِى املوتى إِنَّهُ على ُك ِّل
آَيتِِه أَنَّ َ
ك تَ َرى األرض َخاش َعةً فَِإذَآ أَ َنزلْنَا َعلَْي َها املآء اهتزت َوَربَ ْ
ت إِ َّن الذي أ ْ
قال تعاىل َ(وم ْن َ
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َش ْي ٍء قَ ِد ٌير) .
ِ
ك اخلروج) ،يعين :خروجكم من قبوركم أحياء بعد أن كنتم عظاماً رميما.
َحيَ ْي نَا بِِه بَْل َدةً َّمْيتاً َك َذل َ
(وأ ْ
وقوله َ
ِ
ِ
ك ُختَْر ُجو َن) .
(وُْحييِي األرض بَ ْع َد َم ْوهتَا َوَك َذل َ
وقوله َ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ ٍ ٍ
ِج املوتى لَ َعلَّ ُك ْم
وقوله تعاىل (حىت إِ َذآ أَقَلَّ ْ
ت َس َحاابً ث َقاالً ُس ْقنَاهُ لبَلَد َّميِّت فَأَنْ َزلْنَا بِه املآء فَأ ْ
َخَر ْجنَا به من ُك ِّل الثمرات كذلك َُنْر ُ
تَ َذ َّك ُرو َن) ،إىل غري ذلك من اآلَيت( .أضواء البيان).
( وسخَّر لَ ُكم الْ ُفل َ ِ
ي ِِف الْبَ ْح ِر ِِب َْم ِرهِ ) أي  :وسخر لكم  -سبحانه -السفن الضخمة العظيمة ،أبن أْلمكم صنعها،
ْك لتَ ْج ِر َ
ََ َ ُ

وأقدركم على استعماْلا «لتجري ِف البحر» إىل حيث تريدون «أبمره» وإذنه ومشيئته ،ال إبذنكم ومشيئتكم ،إذ لو شاء-
سبحانه -لقلبها بكم.
اَّللِ لِ ِريي ُكم ِمن آَيتِِه إِ َّن ِِف َذلِك ٍ ِ
ِِ ِ
كما قال تعاىل ( أََملْ تَ َر أ َّ
صبَّا ٍر َش ُكوٍر ) .
َن الْ ُفْل َ
آلَيت لّ ُك ِّل َ
َ َ
ك َْت ِري ِِف الْبَ ْح ِر بن ْع َمة َّ ُ َ ّ ْ َ
ِ
ك آلَي ٍ
ِ
وقال تعاىل ( وِمن ِِ
اجلوا ِر ِِف الْب ْح ِر َكاألَ ْع ِ
الم ( )32إِن يَ َشأْ يُ ْس ِك ِن ِّ
ت لِّ ُك ِّل
َ
يح فَيَظْلَْل َن َرَواك َد َعلَى ظَ ْه ِرهِ إِ َّن ِِف َذل َ َ
َ ْ َ
الر َ
آَيته ََْ
صبَّا ٍر َش ُكوٍر ) .
َ
[ اجلوار ] َجع جارية وهي السفينة مسيت جارية ألَنا تري ِف املاء
[ كاألعالم ] َجع علم وهو اجلبل العظيم الشاهق  ،قالت اخلنساء  :وإن صخرا لتأمت اْلداة به كأنه علم ِف رأسه انر

ار ) أَي  :ذللها لكم حيث تشربون منها وتسقون زروعكم وجناتكم ودوابكم .وتشقون منها جداول تسريوَنا
َّر لَ ُك ُم اْل َْنَ َ
( َو َسخ َ
وفق إِرادتكم.
( َو َسخَّر لَ ُك ُم َّ
وَنارا ال يفرتان عن حركتهما وإِصالحهما ملا ارتبط بما
س َوالْ َق َم َر َدآئِبَ َ
ّي ) أَي  :أَنه تعاىل يذللهما ليال ً
الش ْم َ
س يَنْ بَغِي َْلَا أَ ْن تُ ْد ِرَك الْ َقمر).
صالحه من املوجودات وفق تقدير هللا .ومها ال يلتقيان إِىل قيام الساعة َ(ال الش ْ
َّم ُ
دائبني  :أي مستمرين ِف اجلرَين والسري ال يفرتان ال ليالً وال َناراً .
والتسخري :التذليل .فقد س َّخر الشمس ملناف ِع هذا ا ْخلْل ِق؛ وألَنا آيةٌ عظْمى كما قال (وجعْلنا ِسراجا وَّهاجا) يطْلِعها ِف ُك ِل ٍ
يوم،
َ
َ َ َ َ َ ً َ ً ُ َُ
ُ َ
ُ
َ َ
ّ
ُ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
نعرف
ب
ويسريها
القمر على َس ِْريه املعتاد ،وحسابِه املعروفُ ،
َ
حبساب معلوم طرقها وسريها بتسخ ِري َر ِّ
العاملني دائبة .وكذلك َس َّخَر َ
شياطني .فهذه
ويطرد با ال
ين با السماءَ،
احلساب ،وكذلك َس َّخَر
عدد السنني والشهوِر و
َ
بما َ
َ
َ
َ
النجوم ليهتد َي با َخْل ُقهُ ،وليز َ
املخلوقات العظام العلويةُ س َّخرها خالق السماو ِ
ات واأل ِ
رض لالعتبا ِر با ،وملناف ِع َخْل ِق ِه منها.
ُ
َ ََ
ُ
ُ
ار ) أبن جعلهما متعاقبنيَ ،يِت أحدمها ِف أعقاب اآلخر ،فتنتفعون بكل منهما مبا يصلح أحوالكم.
َّر لَ ُك ُم اللَّْي َل َوالن َ
َّه َ
( َو َسخ َ
فالليل تنتفعون به ِف راحتكم ومنامكم  ...والنهار تنتفعون به ِف معاشكم وطلب رزقكم قال -تعاىلَ -و َج َعْلنَا اللَّْي َل لِباساً،
َّهار َمعاشاً.
َو َج َع ْلنَا الن َ
ِ
ك
َّها ِر َويُولِ ُج النَّ َها َر ِِف اللَّْي ِل َو َس َّخَر َّ
َج ٍل ُّم َس ًّمى َذلِ ُك ُم َّ
اَّللُ َربُّ ُك ْم لَهُ الْ ُمْل ُ
قال تعاىل ( بول ُج اللَّْي َل ِِف الن َ
س َوالْ َق َمَر ُكل َْجي ِري أل َ
الش ْم َ
َّ ِ
ين تَ ْدعُو َن ِمن ُدونِِه َما ميَْلِ ُكو َن ِمن قِطْ ِم ٍري ) .
َوالذ َ
وقال تعاىل ( يولِج اللَّيل ِِف النَّها ِر ويولِج النَّهار ِِف اللَّي ِل وهو علِيم بِ َذ ِ
الص ُدوِر ) .
ات ُّ
ْ ََُ َ ٌ
َ َُ ُ َ َ
ُ ُ َْ
ِ
َّها َر َعلَى اللَّْي ِل ) .
وقال تعاىل ( َخلَ َق ال َّس َم َاوات َواأل َْر َ
َّها ِر َويُ َك ِّوُر الن َ
ض ِاب ْحلَِّق يُ َك ِّوُر اللَّْي َل َعلَى الن َ
فالليل وقتاً للسكن والنهار وقناً لعمل :
ِ ِ ِ
اَّللِ َيْتِي ُكم بِ ِ
ضيَاء أَفَال تَ ْس َمعُو َن ( )71قُ ْل
قال تعاىل ( ق ْل أ ََرأَيْتُ ْم إِن َج َع َل َّ
اَّللُ َعلَْي ُك ُم اللَّْي َل َسْرَم ًدا إِ َىل يَ ْوم الْقيَ َامة َم ْن إِلَهٌ َغ ْريُ َّ َ
ِ ِ ِ
اَّللِ َيْتِي ُكم بِلَي ٍل تَس ُكنُو َن فِ ِيه أَفَال تُب ِ
ص ُرو َن (َ )72وِمن َّر ْمحَتِ ِه
أََرأَيْتُ ْم إِن َج َع َل َّ
ْ
اَّللُ َعلَْي ُك ُم الن َ
َّه َار َسْرَم ًدا إِ َىل يَ ْوم الْقيَ َامة َم ْن إِلَهٌ َغ ْريُ َّ َ
ْ ْ
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ِ
ضلِ ِه َولَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن ) .
َّها َر لِتَ ْس ُكنُوا فِ ِيه َولتَ ْب تَ غُوا ِمن فَ ْ
َج َع َل لَ ُك ُم اللَّْي َل َوالن َ
وقال تعاىل ( و َج َع َل اللَّْي َل َس َكناً) أي :يسكن الناس فيه عن احلركات ويسرتحيون.
اَّلل الَّ ِذي جعل لَ ُكم اللَّيل لِتَس ُكنُوا فِ ِيه والنَّهار مب ِ
َّاس َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر الن ِ
ض ٍل َعلَى الن ِ
َّاس ال
صراً إِ َّن َّ
اَّللَ لَ ُذو فَ ْ
َ َ َ ُْ
كما قال تعاىل ( َُّ
ََ َ ُ ْ َ ْ
يَ ْش ُك ُرو َن).
ِ
ِِ
وقال تعاىل ِ
ضلِ ِه َولَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن).
َّه َار لِتَ ْس ُكنُوا فِ ِيه َولتَ ْب تَغُوا ِم ْن فَ ْ
(وم ْن َر ْمحَته َج َع َل لَ ُك ُم اللَّْي َل َوالن َ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل ََيْتي ُك ْم بِضيَاء أَفَال تَ ْس َمعُو َن).
اَّللُ َعلَْي ُك ُم اللَّْي َل َسْرَمداً إِ َىل يَ ْوم الْقيَ َامة َم ْن إِلَهٌ َغ ْريُ َّ
وقال تعاىل (قُ ْل أ ََرأَيْتُ ْم إِ ْن َج َع َل َّ
ِ
ك َآل ٍ
وقال تعاىل (أََمل ي روا أ ََّان جع ْلنَا اللَّيل لِيس ُكنُوا فِي ِه والنَّهار مب ِ
َيت لَِق ْوٍم يُ ْؤِمنُو َن).
صراً إِ َّن ِِف َذل َ
َ َ َ ُْ
ْ ََ ْ َ َ ْ َ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك تَ ْق ِد ُير الْ َع ِزي ِز
س َْت ِري ل ُم ْستَ َقٍّر َّْلَا ذَل َ
(وآيَةٌ َّْلُْم اللَّْي ُل نَ ْسلَ ُخ مْنهُ الن َ
َّه َار فَِإذَا ُهم ُّمظْل ُمو َن (َ )37والش ْ
وقال تعاىل ما قالَ :
َّم ُ
الْ َعلِي ِم) .
آَيت َِّ
ليل من أعظ ِم ِ
بدل ال ِ
فاإلتيا ُن ِ
الرب
دل النها ِر واإلتيا ُن ابلنها ِر َ
ابلليل ب َ
وحده ،وأنه ُّ
عبود َ
اَّلل  -جل وعال  -الدالة على أنه امل ُ
جامعان بني ِ
ِ
أيضا نعمتا ِن عظيمت ِ
حده ،ومع ك ِ
ون ِ
كوَنما آيتني
اَّللِ على َخْل ِق ِه ،فهما
ان من أعظ ِم نِ َع ِم َّ
و َ
الليل والنها ِر آيتني فَ ُه َما ً
َ
وكوَنما نعمتني .
وآيتان ِف مواضع كثريةٍ من ِ
يتان بقولِه (وِمن ِِ
ِ
ِ
و َّبني أَنما آ ِ
ِ
القصص حيث
نعمتان
ني أَنما
أصرحها سورةُ
َّهار) َوبََّ َ
َ َ
آَيته اللَّْي ُل َوالن َ
َ
َ ْ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّللُ َعلَْي ُك ُم اللَّْي َل َسْرَم ًدا إِ َىل يَ ْوم الْقيَ َامة َم ْن إِلَهٌ َغ ْريُ ا ََّّلل ََيْتي ُك ْم بِضيَاء أَفَالَ تَ ْس َمعُو َن ( )71قُ ْل
قال فيها( :قُ ْل أََرأَيْتُ ْم إِ ْن َج َع َل َّ
ِِ
اَّلل علَي ُكم النَّهار سرم ًدا إِ َىل ي وِم الْ ِقيام ِة من إِلَه َغري َِّ ِ
ِ
ني أَنما
اَّلل ََيْتي ُكم بِلَْي ٍل تَ ْس ُكنُو َن فيه أَفَالَ تُْبص ُرو َن) ُث بََّ َ
أ ََرأَيْتُ ْم إِ ْن َج َع َل َُّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ
َْ َ َ َ ْ ٌ ُْ
ِ
تان َ ِ
نعم ِ
(وِمن َّر ْمحَتِ ِه َج َع َل لَ ُك ُم اللَّْي َل َوالنَّ َه َار لِتَ ْس ُكنُوا فِ ِيه) يع ِين النهار.
بعد بيان أَنما آيتان قالَ :
ون و ِ
ِ
وعدم احلر ِ
ِ
ب ِف النها ِرُ ،ث جيعل النهار م ِ
اسبا للسك ِ
اْلدوء ِ
كة ليسرتيح الناس من َك ِّد األعم ِال والتع ِ
ضيئًا
الليل ُمظْل ًما ُمنَ ً
ُ َ ُ
َ ُ
فجعل َ
لناس ِف حو ِ
ت والَ ٍ
اكتساب معايشهم ِف نوٍر ساط ٍع من غ ِري ٍ
منِريا منَ ِ
فتيلة والَ زي ٍ
ِ
ثا ِ
حاجة إىل مؤنة.
ائجهم و
اسبًا لِبَ ِّ
ُ ًُ
ِ
آات ُكم ّمن ُك ِّل َما َسأَلْتُ ُموهُ ) أَي تفضل عليكم فأَعطاكم من كل مسئول سألتموه شيئًا اقتضته مشيئته التابعة للحكمة
( َو َ
يد الْع ِ
يد".
اجلَةَ َع َّجْلنَا لَهُ فِ َيها َما نَ َشاءُ لِ َم ْن نُِر ُ
"م ْن َكا َن يُِر ُ َ
واملصلحة ،كما ِف قولهَ :
ِِ ِ
اَّلل ِ ِ ِ ِ
بادهِ لَب غَوا ِِف ْاألَر ِ ِ
بادهِ خبِري ب ِ
ِ
صريٌ «. »1
ْ
ض َولك ْن يُنَ ِّزُل ب َق َد ٍر ما يَشاءُ ،إِنَّهُ بع َ ٌ َ
الرْز َق لع َ ْ
قال -تعاىلَ -ولَْو بَ َس َط َُّ ّ
أَو أَعطاكم من كل ما سأَلتموه وما مل تسأَلوه -فحذف الثاّن لداللة األَول عليه ،ونظريهِ :
احلََّر" أي والربد.
يل تَِقي ُك ُم ْ
َ
"سَراب َ
وجيوز أَن يكون املعىن أَنه تعاىل أَمدكم مبا حتتاجون إِليه ِف َجيع شئونكم ،من كل ما هو جدير بسؤالكم ،سواءٌ أَسأَلتموه أَم مل
تسأَلوه.
وِف هذه احلياة أَشياء كثرية الزال جيهلها ا ِإلنسان وهي ُم َع َّدةٌ له ،ومىت حان وقت إِبرازها كشف هللا له عنها ،مبا أَمده به من
وقرئ بتنوين كل :واملعىن على هذه القراءَة وأَعطاكم من
عمق ِف العلم وقوة ِف العقل وتوفُّر على البحث ،أَو عن طريق الصدفةَ ،
كل ٍ
شيء :ما سأَلتموه -على أَن (ما) انفيه -أَي من كل شي ٍء حال كونكم غري سائليه.
( وإِن تَعدُّواْ نِعمةَ َِّ
وها ) أي  :وإن حتاولوا عد نعم هللا عليكم ،وحتاولوا حتديد هذا العدد ،لن تستطيعوا ذلك لكثرة
ص َ
اَّلل َّلَ ُتْ ُ
َ ُ َْ
هذه النعم ،وخفاء بعضه عليكم ،لكثرهتا ولعمومها .

اإلحصاء ضبط العدد  ،مأخوذ من احلصى ألَنم كانوا يعدون األعداد الكثرية ابحلصى تنباً للغلط .

-قال ابن كثريُ« :يرب -سبحانه -عن عجز العباد من تعداد نعمه فضال عن القيام بشكرها ،كما قال طلق بن حبيب -رمحه

هللا :-إن حق هللا أثقل من أن يقوم به العباد ،وإن نعم هللا أكثر من حيصيها العباد ولكن أصبحوا توابني وأمسوا توابني.
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ِ
ار ) أي  :أن اإلنسان من حيث هو إنسان ظلوم كفار إال من هداه هللا ووفقه .
نسا َن لَظَلُومٌ َك َّف ٌ
إ َّن ا ِإل َ
واملعىن :أَن ا ِإلنسان ال يقدر نعم هللا عليه وهي ال حتصى ،فرتاه عظيم الظلم لنفسه ،شديد الكفران لنعم ربه ،فهو دائم االنتفاع
با ،والتقصري ِف أ ِ
َداء شكرها ،ووضعها ِف غري موضعها ،ولو أَنصف نفسه وعرف حق ربه الستدام شكره ،والوفاءُ حبقه جل
وعال.
قال تعاىل ( إن اإلنسان خلق هلوعاً ) .
ول ِْ
املراد ابإلنسان ِف قوله (إِ َّن ِْ
ت
اإلنْسا ُن أَإِذا ما ِم ُّ
َّار) نوع معني منه وهو الكافر كما ِف قوله -تعاىلَ ( -ويَ ُق ُ
اإلنْسا َن لَظَلُ ٌ
وم َكف ٌ
ُخَر ُج َحيًّا) أي :إن اإلنسان الكافر لشديد الظلم لنفسه بعبادته لغري هللا -تعاىل ،-ولشديد اجلحود والكفران لنعمه -عز
لَ َس ْو َ
فأْ
وجل.
ويرى بعضهم أن املراد ابإلنسان هنا اجلنس .
قال الشوكاين  :قوله تعاىل ( إِ َّن ِْوم ) أي لنفسه إبغفاله لشكر نعم هللا عليه .
اإلنْسا َن لَظَلُ ٌ
الفوائد :

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11

أن اخلالق هو هللا .
أن أعظم خملوقات هللا السموات واألرض .
أن من دالئل قدرة هللا العظيمة إنزال املاء من السماء .
إثبات األسباب .
من آَيت هللا العظيمة تسخري الفلك ِف البحر .
من رمحة هللا تعاىل تسخري الشمس والقمر دائبني .
من آَيت هللا الليل والنهار .
االمتنان على اخللق إبيتائهم من كل ما سألوه .
أن نعم هللا على عباده كثرية ال حتصى .
وجوب معرفة نعم هللا .

وجوب القيام بشكر هذه النعم حىت ال تزول .
ِ
( وإِ ْذ قَ َ ِ
ضلَل ِ
َصنَا َم ( )35ر ِّ َّ
ريا ِّم َن الن ِ
َّاس فَ َمن
اجنُ ْب ِِن َوبَِ َّ
ِن أَن نَّ ْعبُ َد اْل ْ
اج َع ْل َه َذا الْبَ لَ َد آمنًا َو ْ
ب ْ
ال إِبْ َراهي ُم َر ِّ
َ
ب إِنُ َّن أَ ْ َ
َ
ْن َكث ً
ِ
ك غَ ُف ِ
ِ
ك ال ُْم َح َّرم َربَّنَا
نت ِمن ذُ ِّريَِِّت بَِو ٍاد غَ ِْري ِذي َز ْر ٍع ِعن َد بَ ْيتِ َ
َس َك ُ
ور َّرحي ٌم (َّ )36ربَّنَا إِِّين أ ْ
تَبِ َع ِِن فَِإنَّهُ م ِِّن َوَم ْن َع َ
ص ِاين فَِإنَّ َ ٌ
ِِ
اس َْتْ ِوي إِل َْي ِهم وارُزقْ ُهم ِمن الثَّمر ِ
اج َع ْل أَفْئِ َدةً ِّم َن النَّ ِ
ك تَ ْعلَ ُم َما ُُنِْفي َوَما
يمواْ َّ
ات ل ََعلَّ ُه ْم يَ ْش ُك ُرو َن (َ )37ربَّنَا إِنَّ َ
الصالَةَ فَ ْ
َْْ
ليُق ُ
ّ َ ََ
ِ ِ ِ
نُعلِن وما ََيَْفى َعلَى َِّ
ِ ِ َّ ِ
اَّلل ِمن َش ْي ٍء َِف اْل َْر ِ
يل َوإِ ْس َح َق إِ َّن
ض َوَّلَ ِِف َّ
ْ ُ ََ
الس َماء ( )38ا ْْلَ ْم ُد َّّلل الذي َو َه َ
ب ِيل َعلَى الْك َِب إ ْمسَاع َ
صالَةِ وِمن ذُ ِريَِِّت ربَّنا وتَ َقبَّل ُدعاء ( )40ربَّنا ا ْغ ِفر ِيل ولِوالِ َد َّ ِ ِ
ِ
رِِّب ل ِ
ّي
ّ ََ َ ْ َ
يع الد َ
ي َولل ُْم ْؤمنِ َ
ب ْ
ُّعاء (َ )39ر ِّ
َسم ُ
يم ال َّ َ
ََ ْ ََ
اج َعلْ ِِن ُمق َ
َ َ
ي وم ي ُق ِ
اب (. ) )41
س ُ
َْ َ َ ُ
وم ا ْْل َ
[ سورة إبراهيم . ] 41-35 :
---------------ب اجعل ه َذا الْب لَ َد ِ
( وإِ ْذ قَ َ ِ ِ
آمنًا ) أي  :واذكر أَيها النِب وقت قول إِبراهيم لربه ،بعد أن أَسكن إمساعيل وأُمه وادي
يم َر ِّ ْ َ ْ َ َ
َ
ال إبْ َراه ُ
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بلدا ذا أَمن ،حىت َيمن أهله على أنفسهم
عل هذا الْبَلَ َد آ ِمنًا ) أَي َي إِْلى الذى أَعبده اجعل مكة -شرفها هللاً -
رب ْ
مكة ( ِّ
اج ْ
وأَمواْلم وأَعراضهم. .
كما قال تعاىل ِف سورة البقرة ( وإِ ْذ قَ َ ِ
اج َع ْل َه َذا بَلَداً ) يعين مكة.
ب ْ
ال إِبْ َراه ُيم َر ِّ
َ
ِ
(آمناً) أي اجعل هذا املكان  -واملراد مكة املكرمة  -بلداً ذا أمن يكون أهله ِف أم ٍن واستقرار.
قال ابن كثري :أي :من اخلوف ،أي :ال يرعب أهله ،واجعل هذه البقعة بلداً آمناً.
وقد فعل هللا ذلك شرعاً وقدراً:
(وم ْن َد َخلَهُ َكا َن ِآمناً).
فقال تعاىل َ
ِ
َّاس ِم ْن َح ْوْلِِ ْم).
وقال تعاىل (أ ََوَملْ يََرْوا أ ََّان َج َعْلنَا َحَرماً آمناً َويُتَ َخطَّ ُ
ف الن ُ
ِ
ب َه ِذهِ الْبَ ْل َدةِ الَّ ِذي َحَّرَم َها) .
ت أَ ْن أ َْعبُ َد َر َّ
وقال تعاىل (إََِّّنَا أُمْر ُ

قال الرازي  ... :واالبتداء بطلب نعمة األمن ِف هذا الدعاء يدل على أنه أعظم أنواع النعم واخلريات وأنه ال يتم شيء منمصاحل الدين والدنيا إال به  ،وسئل بعض العلماء األمن أفضل أم الصحة ؟ فقال  :األمن أفضل  ،والدليل عليه أن شاة لو
انكسرت رجلها فإَنا تصح بعد زمان ُ ،ث إَنا تقبل على الرعي واألكل ولو أَنا ربطت ِف موضع وربط ابلقرب منها ذئب فإَنا
متسك عن العلف وال تتناوله إىل أن متوت وذلك يدل على أن الضرر احلاصل من اخلوف أشد من الضرر احلاصل من أمل اجلسد.
قال اخلازن :فإن قيل :مل دعا إبراهيم عليه السالم للبلد ابألمن ؟إَّنا دعا إبراهيم له ابألمن ألنه بلد ليس فيه زرع وال مثر فإذا مل يكن آمناً ،مل جيلب إليه شيء من النواحي فيتعذر املقام به،
فأجاب هللا تعاىل دعاء إبراهيم وجعله بلداً آمناً ،فما قصده جبار إال قصمه هللا تعاىل كما فعل أبصحاب الفيل وغريهم من
اجلبابرة.
قال ابن عاشور :ولقد كانت دعوة إبراهيم هذه من جوامع كلم النبوة ،فإن أمن البالد والسبُل يستتبع َجيع خصال سعادةاإلقبال على ما ينفع والثروةَ فال ُيتل األمن إال إذا
احلياة ويقتضي العدل والعزة والرخاء إذ ال أمن بدوَنا ،وهو يستتبع التعمري و َ
اختلت الثالثة األول وإذا اختل اختلت الثالثة األخرية ،وإَّنا أراد بذلك تيسري اإلقامة فيه على سكانه لتوطيد وسائل ما أراده
لذلك البلد من كونه منبع اإلسالم .
 فإن قلت :قد غزا مكة احلجاج وخرب الكعبة؟قلت مل يكن قصده بذلك مكة وال أهلها وال إخراب الكعبة ،وإَّنا كان قصده خلع ابن الزبري من اخلالفة ومل يتمكن من ذلك إال
بذلك فلما حصل قصده أعاد بناء الكعبة فبناها وشيدها وعظم حرمتها وأحسن إىل أهلها( .تفسري اخلازن) .
قال ابن كثري :
َصنَ َام ) أَي  :وأَبعدّن وذرييت عن عبادة األصنام .
اجنُ ْب ِِن َوبَِ َّ
ِن أَن نَّ ْعبُ َد اْل ْ
( َو ْ
َجيعا معصومون من الشرك،
واملراد ثبتنا على ما حنن عليه من البعد عن عبادهتا ،وإَّنا سأل إبراهيم هذا لنفسه مع أَن األنبياءَ ً
ِ
هضما لنفسه واعرتافًا حباجته إىل فضل ربه ِف كل أَمر ،واملراد من
لإليذان أبن العصمة بفضل هللا ومعونته وتوفيقه ،كما أَن فيه ً
بنيه من اتبعه ِف شريعته من ذريته بدليل قوله تعاىل ( فَ َم ْن تَبِ َع ِين فَِإنَّهُ ِم ِّين ) فكأنه ال يعترب من ذريته من مل يتبعه ،وعلى هذا
ال إِِّن ج ِ
ك لِلن ِ
َّاس إِ َما ًما
اعلُ َ
متاما حسب نيته ،وي َؤكد هذا املعىن ما جاءَ ِف سورة البقرة من قوله تعاىل ( قَ َ ّ َ
تكون دعوته مستجابة ً
ال َال ي ن ُ ِ
ِِ
ني ) .
قَ َ
ال َوِم ْن ذُ ِّريَِّيت قَ َ ََ
ال َع ْهدي الظَّالم َ
ضلَل ِ
( ر ِّ َّ
ريا ِّم َن النَّ ِ
اس ) أي َ :ي رب إن هذه األصنام أضلت كثريا من اخللق عن اْلداية واإلميان .
َ
ب إِنُ َّن أَ ْ َ
ْن َكث ً
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-قال اخلازن  :قوله ( رب إَنن ) يعين األصنام ( أضللن كثرياً من الناس ) وهذا جماز ألن األصنام َجادات  ،وحجارة ال تعقل

شيئاً حىت تضل من عبدها إال أنه ملا حصل اإلضالل بعبادهتا أضيف إليها كما تقول  :فتنتهم الدنيا وغرهتم وإَّنا فتنوا با واغرتوا
بسببها .
( فَ َمن تَبِ َع ِِن فَِإنَّهُ ِم ِِّن ) أي  :فمن أطاعين وتبعين على التوحيد  ،فإنه من أهل ديين .
ص ِاين ) أي  :ومن عصاّن إبعراضه عن التوحيد الذى أدعو إِليه ،وإصراره على املعاصي.
( َوَم ْن َع َ
ك غَ ُفوٌر َّرِحي ٌم ) أي  :فإنك أَهل للغفران الشامل والرمحة الواسعة ،ومن كان كذلك فإنه يغفر ألمثاْلم ويرمحهم ،فِإن قيل:
( فَِإنَّ َ
إن من ذريته من عصاه اب ِإلشراك ابهلل ،فكيف يدعو له ابملغفرة والرمحة ،فاجلواب أَنه دعا هذا الدعاءَ الشامل قبل أَن يعرف أَن
هللا ال يغفر أَن يشرك به ،أَو أنه قيده ِف نفسه ابلتوبة من الشرك ،فكأَنه قال :فإنك غفور رحيم ملن َتب منهم قبل موته ،وقال
مقاتل وابن َحيَّان املعىن " :ومن عصاّن" فيما دون الشرك فِإنك غفور رحيم.
َّك َغ ُف ِ
يعرفه هللا أن هللا ال يغفر أن يشرك به.
قال القرطيب  ( :فَِإن َ ٌور َّرح ٌيم ) قيل  :قال هذا قبل أن ّ
وقيل  :غفور رحيم ملن َتب من معصيته قبل املوت.
صِ
اّن" فيما دون الشرك.
"وَم ْن َع َ
وقال مقاتل بن حيان َ :
نت ِمن ذُ ِّريَِِّت ) أي َ :ي ربنا إّن أسكنت من أهلي  -ولدي إمساعيل وأمه هاجر ( روي أن هاجر ملا ولدت
َس َك ُ
( َّربَّنَا إِِّين أ ْ
إمساعيل غارت منها " سارة " زوجة إبراهيم  ،فأمره هللا تعاىل ان حيمل ولده (إمساعيل ) مع أمه من الشام إىل مكة  ،فجاء بما
فوضعهما عند دوحة مكان زمزم كما ِف احلديث الطويل الذي رواه البخاري ومسلم ) .
-قال القرطيب  :قوله ( ِم ْن ) ِف قوله تعاىل ( ِم ْن ذُِّريَّيت ) للتبعيض أي أسكنت بعض ذرييت ؛ يعين إمسعيل وأمه  ،ألن إسحق

كان ابلشام.
فاملقصود من ذريته ِف اآلية ابنه البكر إِمساعيل الذي ولد له ِف شيخوخته من َأمتِ ِه هاجر اليت وهبها ملك مصر لزوجته سارة،
فوهبتها له.
عقيما زمنا طويال ،فلما ولدت هاجر اليت كانت جاريتها ،حدث ِف نفسها ما حيدث للنساء من الغرية ،فناشدته أن
وكانت سارة ً
ُيرجهما من عندها ،فذهب بما إىل أَرض مكة ،ووضعهما هناك ،حيث ال يوجد زرع وال ماءٌ ،وال أحد يقيم بتلك األَرض
اجعا ،فتبعته أُم إمساعيل ،فقالتَ :ي إبراهيم أين
املوحشة ،ووضع عندمها جر ًااب فيه متر وسقاءً فيه ماءٌُ ،ث قفل إبراهيم  ر ً
تذهب وترتكنا بذا الوادي الذي ال أنيس فيه وال شيءَ ،وملا مل جيبها قالت له :آهلل أمرك بذا؟ قال :نعم ،قالت :إِذن ال يضيعنا،
ُث رجعت.
وانطلق إبراهيم عليه السالم ،حىت إِذا كان عند الثنية -حيث ال يرَينه استقبل البيت بوجهه ،وكان إذ ذاك مرتَ َف ًعا من األرض
افعا يديه فقال" :رب إِّن أَسكنت من ذرييت" إِىل قوله "لعلهم يشكرون  ،وقد آثر ِ ف ند ِاء ربه صيغة
كالرابيةُ ،ث دعا ر ً
"ربَّنا" لتقدم ذكره وذكر بنية ،والتعرض لوصف ربوبيته ْلم أَدخل ِف القبول وإِجابة املطلوب.
اجلماعة بقولهَ :
ك ال ُْم َح َّرِم ) أي  :بو ٍاد ليس فيه زرع ِف جوار بيتك احملرم  ،وهو وادي مكة شرفها هللا تعاىل .
( بَِو ٍاد غَ ِْري ِذي َز ْر ٍع ِعن َد بَ ْيتِ َ
قال املاوردي  ( :بو ٍاد غري ذي زرع ) .يعين مكة أسكنها ِف بطحائها  ،ومل يكن با ساكن  ،ثقة ابهلل وتوكالً عليه.احملرم ) ومل يكن هناك بيت حينئذ  ،إَِّنا بناه إِبراهيم بعد ذلك مبُدَّة؟
-قال ابن اجلوزي  :إن قيل  :ما وجه قوله ( عند بيتك َّ

فاجلواب من ثالثة وجوه.
حرم موضع البيت منذ خلق السموات واألرض  ،قاله ابن السائب.
أحدها  :أن هللا تعاىل َّ
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والثاّن  :عند بيتك الذي كان قبل أن يُرفَع أَيم الطوفان.
والثالث  :عند بيتك الذي قد جرى ِف سابق علمك أنه حيدث هاهنا  ،ذكرمها ابن جرير.
وكان أبو سليمان الدمشقي يقول  :ظاهر الكالم يدل على أن هذا الدعاء إَِّنا كان بعد أن بُين البيت وصارت مكة بلداً.
واملفسرون على خالف ما قال.
ِِ
صالَةَ ) ِف هذه اجلملة تعليل ِإلسكان بعض ذريته ِف هذه البقعة اجلرداء اجملاورة للبيت احلرام.
يمواْ ال َّ
( َربَّنَا ليُق ُ
واملعىنَ :ي ربنا ما أَسكنت بعض ذرييت بذا الوادي البلقع اخلاِل من كل مرتزق إال ليقيموا الصالة عند بيتك احملرم ،ويعمروه
ِِ
الص َالةَ} :مع أَنه ال يوجد من ذريته سوى إمساعيل يؤذن أبن هللا تعاىل
يموا َّ
ابلذكر والعبادة ،والتعبري بصيغة اجلمع ِف قوله{ :ليُق ُ
َعلمه أن ولده إمساعيل ،سيعيش وتكون له ذرية كثرية ،وسيكون رسوال إليهم ليقيموا الصالة على شريعته.
أ َ
اج َع ْل أَفْئِ َدةً ِّم َن النَّ ِ
وودا ليساكنوهم ويعيشوا معهم،
اس َْتْ ِوي إِل َْي ِه ْم ) أَي  :فاجعل قلوابً من قلوب الناس تسرع إليهم شوقًا ًّ
( فَ ْ
وأَول آاثر هذه الدعوة أنه تعاىل أنبع ماءَ زمزم ،ومرت رفقة من جرهم تريد الشام ،فرأَوا الطري حتوم على اجلبل ،فقالوا إِن هذا
ِ
ِ
اجَر ،فقالوا إِن شئت كنا معك وآنسناك.
الطائر لعائف على املاء ،فأشرفوا ،فإذا هم بَ َ
ْهم ِمن الثَّمرا ِ
ت ل ََعلَّ ُه ْم يَ ْش ُك ُرو َن ) فاستجاب هللا دعاءه ،ورزق ذريته وكل من احناز إليهم مبا أَنبت ْلم من أَشجار
( َو ْارُزق ُ ّ َ َ َ
الفاكهة املختلفة بقرى قريبة كالطائف ،أو ما جيلب إليهم من األمصار واألقطار الشاسعة من خمتلف الفواكه والثمار ،حىت
أصبحت لديهم كثرية موفورة ،جيتمع منها عندهم األنواع املتعددة ِف اليوم الواحد .
ِ
ِ
ِ
ات ُك ِّل َش ْي ٍء ِرْزقًا ِم ْن لَ ُد َّان ) .
وَف ذلك يقول هللا تعاىل ( أََوَملْ َُّنَ ّك ْن َْلُْم َحَرًما آمنًا ُْجي ََب إِلَْيه َمثََر ُ
وهذا من فضل هللا وكرمه ،ليكون عوانً على عبادته والرغبة ِف البقاء ِف حراسة حرمه ،وليجعل من موطنهم القفر ومنزْلم املوحش.
مطمح األنظار وُمط الرحال .وهي لذلك تستوجب منهم أداء مراسم العبودية َتمة كاملة شكراً له تعاىل وثناء عليه.
قال الرازي  :قوله تعاىل ( لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْش ُك ُرو َن ) وذلك يدل على أن املقصود للعاقل من منافع الدنيا أن يتفرغ ألداء العباداتوإقامة الطاعات  ،فإن إبراهيم عليه السالم بني أنه إَّنا طلب تيسري املنافع على أوالده ألجل أن يتفرغوا إلقامة الصلوات وأداء
الواجبات.
ِ
ِ
انت العامل مبا ِف القلوب  ،تعلم ما نسر وما نظهر .
( َربَّنَا إِنَّ َ
ك تَ ْعلَ ُم َما ُُنْفي َوَما نُ ْعل ُن ) أي َ :ي ربنا إنك َ
( وما ََيَْفى َعلَى َِّ
اَّلل ِمن َش ْي ٍء َِف اْل َْر ِ
س َماء ) أي  :ال يغيب عليه تعاىل شيء قي الكائنات  ،سواء منها ما كان
ض َوَّلَ ِِف ال َّ
ََ
ِف األرض أو ِف السماء!! وكيف ختفى عليه وهو خالقها وموجدها ؟
ِ
اَّللَ الَ َُيْ َفى َعلَْي ِه َشيءٌ ِِف األ َْر ِ
ف يَ َشاء الَ إِلَهَ إِالَّ ُه َو
كما قال تعاىل (إِ َّن َّ
ض َوالَ ِِف َّ
ص ِّوُرُك ْم ِِف األَْر َح ِام َكْي َ
الس َماء ُه َو الَّذي يُ َ
ْ
َ
احلَ ِك ُيم )
الْ َع ِز ُيز ْ
 -قال السعدي :وهذا فيه تقرير إحاطة علمه ابملعلومات كلها ،جليها وخفيها ،ظاهرها وابطنها ،ومن َجلة ذلك األجنة ِف

البطون اليت ال يدركها بصر املخلوقني ،وال يناْلا علمهم ،وهو تعاىل يدبرها أبلطف تدبري ،ويقدرها بكل تقدير.
وقال تعاىل ( سواء ِمن ُكم َّمن أَسَّر الْ َقوَل ومن جهر بِِه ومن ُهو مستَ ْخ ٍ
ب ِابلنَّ َها ِر ) .
ف ِابللَّْي ِل َو َسا ِر ٌ
ََ ّ
ْ َ ْ ََ َ ََ ََ ْ َ ُ ْ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َخفى ) .
السَّر َوأ ْ
كقوله ( َوإ ْن َْت َهْر ابلْ َق ْول فَإنَّهُ يَ ْعلَ ُم ّ
ال تعاىل ( َويَ ْعلَ ُم َما ُختْ ُفو َن َوما تُ ْعلِنُو َن ) .
َوقَ َ
اَّللِ
اَّلل عنْ ها ( سبحا َن الَّ ِذي و ِسع مسعه ْاألَصوات ،و َِّ
ِ
ِ
ِ
ت الْمج ِادلَةُ تَ ْشتَ ِكي َزوجها إِ َىل رس ِ
ول َّ
ْ ََ
اَّلل لََق ْد َجاءَ ُ َ
قالت َعائ َشةُ َرض َي َُّ َ َ ُ ْ َ
َُ
َ َ
َْ َ َ
اَّللِ
ِ
ِ
 ،وأ ََان ِِف َجْن ِ
ك ِِف َزْوِجها َوتَ ْشتَ ِكي إِ َىل َّ
اَّللُ قَ ْد َِمس َع َّ
ض َك َال ِم َها ،فَأَنْ َزَل َّ
اَّللُ قَ ْوَل الَِّيت ُتادلُ َ
ب الْبَ ْيتَ ،وإِنَّهُ لَيَ ْخ َفى َعلَ َّي بَ ْع ُ
َ
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اَّلل َِمسيع ب ِ
صريٌ ) .
َو َّ
اَّللُ يَ ْس َم ُع َحت ُاوَرُكما إِ َّن ََّ ٌ َ
ِِ
ف ِابللَّْي ِل أَي خمُْتَ ٍ
ب ِابلنَّها ِر) أي  :ومن ُهو مستَ ْخ ٍ
ٍ
ب
ف ِِف قَ ْع ِر بَْيته ِِف ظََالِم اللَّْي ِلَ ،وسا ِر ٌ
( َوَم ْن ُه َو ُم ْستَ ْخف ِابللَّْي ِل َو َسا ِر ٌ َ
ْ
ََ ْ َ ُ ْ
ِابلنَّها ِر أَي ظَ ِ
اش ِِف بَيَ ِ
اهٌر َم ٍ
اض النَّ َها ِر َو ِضيَائِِه ،فَِإ َّن كِلَْي ِه َما ِِف ِعْل ِم هللا على السواء .
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
السا ِر ِ
َن الْمستَ ْخفي ُهو الْم ْختَفي الْمستَرتُ َع ِن ْاأل َْع ُ ِ
قال الشنقيطي  :وأَظْ َهر الْ َق ْولَْ ِ
ب ِابلن َ ِ
ني ،
ني ِِف الْ ُم ْستَ ْخفي ِابللَّْي ِل َو َّ
ُْ
َّهار  :أ َّ ُ ْ َ َ ُ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
ث يَ َشاءُ  ( .أضواء البيان ) .
َو َّ
ب َحْي ُ
السا ِر َ
ب ُه َو الظَّاه ُر الْبَارُز الذاه ُ
 قوله تعاىل( :ال ُيفى عليه شيء) حتذير من خمالفته سراً وجهراً.-قال اخلازن  :قيل  :هذا من تتمة قول إبراهيم يعين وما ُيفى على هللا الذي هو عامل الغيب من شيء ِف كل مكان وقال

األكثرون  :إنه من قول هللا تعاىل تصديقاً إلبراهيم فيما قال  :فهو كقوله وكذلك يفعلون .
قال الشوكاين  :وأما قوله َ ( :وَما ُيفى َعلَى هللا ِمن َش ْيء َِف األرض َوالَ ِِف السماء ) فقال َجهور املفسرين  :هو من كالمهللا سبحانه تصديقاً ملا قاله إبراهيم من أنه سبحانه يعلم ما ُيفيه العباد وما يعلنونه  ،فقال سبحانه ( وما ُيفى على هللا شيء )
من األشياء املوجودة كائناً ما كان.
وإَّنا ذكر السموات واألرض ألَنا املشاهدة للعباد  ،وإالّ فعلمه سبحانه ُميط بكل ما هو داخل ِف العامل  ،وكل ما هو خارج عنه
ال ختفى عليه منه خافية.
ألول  ،وتعميماً بعد التخصيص.
قيل  :وحيتمل أن يكون هذا من قول إبراهيم حتقيقاً لقوله ا ّ
( ا ْْلم ُد ِِّ
َّلل ) أي  :الثناء الكامل هلل تعاىل ُمبة وتعظيماً  ،فهو املستحق احلمد كله  ،وله احلمد كله .
َْ
َّ ِ
ب ِيل ) أي  :أعطاّن ورزقين .
( الذي َو َه َ
( َعلَى ال ِ
ْك َِب ) على كرب سين وحال اإلَيس من األوالد .

قال أبو حيان  :وإَّنا ذكر حال الكرب أل ّن املنة فيها ببة الولد أعظم من حيث أ ّن الكرب مظنة اليأس من الولد  ،فإ ّن جميءالشيء بعد اإلَيس أحلى ِف النفس وأبج ْلا.
ِ ِ
يل َوإِ ْس َح َق ) حيث ولد له إمساعيل وعمر إبراهيم ست ومثانون سنة  ،وولد له إسحاق وعمره مائة سنة .
( إ ْمسَاع َ
-قال اخلازن  :فإن قلت  :كيف َجع بني إمساعيل وإسحاق ِف الدعاء ِف وقت واحد وإَّنا بشر إبسحاق بعد إمساعيل بزمان

طويل؟ قلت  :حيتمل أن إبراهيم عليه السالم إَّنا أتى بذا الدعاء عندما بشر إبسحاق وذلك أنه ملا عظمت املنة على قلبه ببة
ولدين عظيمني عند كربه قال عند ذلك احلمد هلل الذي وهب ِل على الكرب إمساعيل وإسحاق وال يرد على هذا ما ورد ِف
احلديث أنه دعا مبا تقدم عند مفارقة إمساعيل وأمه ألن الذي صح ِف احلديث أنه دعا بقوله ربنا إّن أسكنت ذرييت إىل قوله
لعلهم يشكرون إذا ثبت هذا فيكون قوله احلمد هلل الذي وهب ِل على الكرب إمساعيل وإسحاق ِف وقت آخر وهللا أعلم حبقيقة
احلال .
( إِ َّن رِِّب ل ِ
ُّعاء ) أي  :جميب الدعاء .
يع الد َ
َسم ُ
َ َ
ِ
ِ
صالَة ) أي ُ :مافظاً عليها  ،مقيماً حلدودها
يم ال َّ
ب ْ
( َر ِّ
اج َعل ِِْن ُمق َ
( َوِمن ذُ ِّريَِِّت ) أي  :واجعل من ذرييت مقيمني للصالة .
( َربَّنَا َوتَ َقبَّ ْل ُد َعاء ) أي  :دعائِي بتحقيق ما طلبته من األدعية السابقة.
( َربَّنَا ا ْغ ِف ْر ِيل ) أي  :أسألك أن تغفر ِل إنك أنت الغفور الرحيم .
ي ) بني تعاىل ِف هذه اآلية الكرمية أن إبراهيم طلب املغفرة لوالديه وبني ِف آَيت أخر أن طلبه الغفران ألبيه إَّنا كان
( َولَِوالِ َد َّ
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ِ
ِ ٍ
ِ
قبل أن يعلم أنه عدو هللا فلما علم ذلك تربأ منه كقوله ( َوَما َكا َن استغفار إِبْ َراه َيم ألَبِيه إِالَّ َعن َّم ْوع َدة َو َع َد َهآ إِ ََّيهُ فَلَ َّما تَبَ َّ َ
ني لَهُ
أَنَّهُ َع ُدو ََّّللِ تَََّربأَ ِمْنهُ ) وحنو ذلك من اآلَيت.
ّي ي وم ي ُق ِ
ِ ِِ
ب ) أَي  :واغفر للمؤمنني َجيعا من ذريىت وغريهم حينما يقومون للحساب واجلز ِاء يوم القيامة،
سا ُ
( َولل ُْم ْؤمن َ َ ْ َ َ ُ
وم ا ْْل َ
وتلك دعوة وشفاعة منه للمؤمنني املذنبني نرجو أَن يتقبلها هللا منه.
فائدة 1 :

أن هللا جعل مكة بلداً آمنا .
قال ابن كثري  :وقد فعل هللا ذلك شرعاً وقدراً:
فقال تعاىل (وَم ْن َد َخلَهُ َكا َن ِآمناً).
ِ
اس ِم ْن َح ْوْلِِ ْم).
وقال تعاىل (أََوَملْ يََرْوا أ ََّان َج َعْلنَا َحَرماً آمناً َويُتَ َخطَّ ُ
ف النَّ ُ
ِ
ب َه ِذهِ الْبَ ْل َدةِ الَّ ِذي َحَّرَم َها).
ت أَ ْن أ َْعبُ َد َر َّ
وقال تعاىل (إََِّّنَا أُمْر ُ
ِ ِ
وع وآمنَ هم ِمن خو ٍ
ِ
ف).
وقال تعاىل (فَ ْليَ ْعبُ ُدوا َر َّ
ب َه َذا الْبَ ْيت .الَّذي أَطْ َع َم ُه ْم م ْن ُج ٍ َ َ ُ ْ ْ َ ْ
(وإِ ْذ َج َعْلنَا البيت َمثَابَةً لّلن ِ
َّاس َوأ َْمناً).
وقال تعاىل َ
إىل غري ذلك من اآلَيت ،وِف صحيح مسلم عن جابر قال :مسعت رسول هللا  يقول (ال حيل ألحد أن حيمل مبكة السالح).

فائدة 2 :

 قال اخلازن :فإن قيل :مل دعا إبراهيم عليه السالم للبلد ابألمن؟إَّنا دعا إبراهيم له ابألمن ألنه بلد ليس فيه زرع وال مثر فإذا مل يكن آمناً ،مل جيلب إليه شيء من النواحي فيتعذر املقام به،
فأجاب هللا تعاىل دعاء إبراهيم وجعله بلداً آمناً ،فما قصده جبار إال قصمه هللا تعاىل كما فعل أبصحاب الفيل وغريهم من
اجلبابرة.
 قال ابن عاشور :ولقد كانت دعوة إبراهيم هذه من جوامع كلم النبوة ،فإن أمن البالد والسبُل يستتبع َجيع خصال سعادةاإلقبال على ما ينفع والثروةَ فال ُيتل األمن إال إذا
احلياة ويقتضي العدل والعزة والرخاء إذ ال أمن بدوَنا ،وهو يستتبع التعمري و َ
اختلت الثالثة األول وإذا اختل اختلت الثالثة األخرية ،وإَّنا أراد بذلك تيسري اإلقامة فيه على سكانه لتوطيد وسائل ما أراده
لذلك البلد من كونه منبع اإلسالم.
فائدة 3 :

أمهية األمن  ،ألنه ال يستقيم أمر الدين والدنيا إال به .
ف َّأول َمطلَب طلَبَه إبراهيم من ربِّه سبحانه هو أ ْن جيعل هذا البلد ِآمنا .
( وإِ ْذ قَ َ ِ
ِ
َصنَا َم ) .
اجنُ ْب ِين َوبَِ َّ
ين أَ ْن نَ ْعبُ َد ْاأل ْ
اج َع ْل َه َذا الْبَلَ َد آمنًا َو ْ
ب ْ
ال إِبْ َراه ُيم َر ِّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
آم َن مْن ُه ْم اب ََّّلل َوالْيَ ْوم ْاآلخ ِر قَا َل
ويقول ِف آية أخرىَ ( :وإ ْذ قَ َ
ب ْ
ال إبْ َراه ُيم َر ّ
اج َع ْل َه َذا بَلَ ًدا آمنًا َو ْارُز ْق أ َْهلَهُ م َن الث ََّمَرات َم ْن َ
اب النَّا ِر وبِْئس الْم ِ
َضطَُّرهُ إِ َىل َع َذ ِ
صري ) .
َوَم ْن َك َفَر فَأ َُمتِّعُهُ قَلِ ًيال ُُثَّ أ ْ
َ َ َ
ين
اجنُ ْب ِين َوبَِ َّ
الوجه الصحيح ( َو ْ
حتقيق األمن؛ حىت يتحقَّق له عبادة هللا على ْ
فانظُروا هاتني اآليتني ،فإبراهيم طلَب ِف اآلية األوىل َ
َصنَا َم ) .
أَ ْن نَ ْعبُ َد اْأل ْ
أل َّن اإلنسان ِف حال ِ
غ كثريا عن احل ِق ،أمل ُيرب الرسول  عن َّ ِ
ِ
املتمسك
الفتنة والقالقل يشغله
ُ
ّ
اخلوف عن عبادة ربّه ،ورمبا زا َ ً
أن ّ
بدينه ِف ِ
آخ ِر الزمان حني تكثُ ُر الفنت كالقابض على اجلمر؟!
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َّأما اآلية الثانية فطلب إبراهيم حتقيق األمنُ ،ث قال ( َو ْارُز ْق أَ ْهلَهُ ِم َن الث ََّمَرات ) َّ
بلدا ال أمن فيه كيف تستقيم للناس فيه
ألن ً
أرزاقُهم؟! وهذا الواقع أمامكم ما إن تُعلَن حرب أو فتنة ِف بلد ،حىت ينقل أرابب األموال أمواْلم إىل بلدا ٍن أخرى .
-قال الشوكاين :دعا إبراهيم ربه أن جيعله آمناً  ،أي  :ذا أمن  ،وق ّدم طلب األمن على سائر املطالب املذكورة بعده  ،ألنه إذا

انتفى األمن مل يفرغ اإلنسان لشيء آخر من أمور الدين والدنيا.
وِف اآلية  :بدأ ابألمن قبل الرزق لسببني:

تب ضرب الناس ِف األرض ،وهذا ِما يدر عليهم رزق ربم ويفتح
اْلول  :ألن استتباب األمن سبب للرزق ،فإذا شاع األمن واست َّ
أبوابه ،وال يكون ذلك إذا فُقد األمن.

الثاين :وألنه ال يطيب طعام وال يُنتفع بنعمة رزق إذا فقد األمن.
فائدة 4 :

وألمهية األمن أكرم هللا به أولياءه ِف دار كرامته؛ ألنه لو فُقد ل ُف ِق َد النعيم .
ِِ
ني ) .
وها بِ َسالٍَم آمن َ
قال تعاىل ( ا ْد ُخلُ َ
ِ
ِ ٍ ِِ
ني ) .
وقال تعاىل ( يَ ْدعُو َن ف َيها بِ ُك ِّل فَاك َهة آمن َ
ند َان زلْ َفى إَِّال من آمن وع ِمل ِ
ِ
لض ْع ِ
ف ِمبَا َع ِملُوا َوُه ْم
ك َْلُْم َجَزاء ا ِّ
صاحلًا فَأ ُْولَئِ َ
وقال تعاىل ( َوَما أ َْم َوالُ ُك ْم َوَال أَْوَال ُد ُكم ِابلَِّيت تُ َقِّربُ ُك ْم ع َ ُ
َْ ََ ََ َ َ
ِِف الْغُرفَ ِ
ات ِآمنُون ) .
ُ
وِما يدل على عظم نعمة األمن :
ِ
اَّلل مثالً قَريةً َكانَت ِآمنَةً مطْمئِنَّةً َيْتِيها ِرْزقُها ر َغداً ِمن ُك ِل م َكا ٍن فَ َك َفرت ِأبَنْع ِم َِّ
وع
اجلُ ِ
س ْ
قوله تعاىل ( َو َ
ْ
َْ ُ
ضَر َ
ْ َّ
ب َُّ َ َ ْ َ
ُ َ َ َ َ َ
اَّلل فَأَ َذاقَ َها ا ََّّللُ لبَا َ
ِِ
صنَ عُو َن) .
َوا ْخلَْوف مبَا َكانُوا يَ ْ
فائدة 5 :

وسائل حفظ األمن .
شكر هللا واملداومة على ذلك .
ِ ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ان َعن َميِ ٍ ِ ٍ
ضوا
ور .فَأ َْعَر ُ
ني َومشَال ُكلُوا م ْن ِرْزق َربِّ ُك ْم َوا ْش ُك ُروا لَهُ بَْل َدةٌ طَيِّبَةٌ َوَرب َغ ُف ٌ
قال تعاىل (لََق ْد َكا َن ل َسبَأ ِِف َم ْس َكن ِه ْم آيَةٌ َجنَّتَ ْ
فَأ َْر َس ْلنَا َعلَْي ِهم َسْيل الْ َع ِرِم وبَ َّدلْنَ ُ ِ ِ
ِ
اِت أُ ُك ٍل خَْ ٍط َوأَثْ ٍل َو َش ْي ٍء ِم ْن ِس ْد ٍر قَلِ ٍيل).
َ
اه ْم جبَنَّتَ ْيه ْم َجنَّتَ ْني ذَ َو َْ
ْ َ
هذه ِملكة سبأ أنعم هللا عليها أبعظ ِم نعمتني:
رغد ِف العيش .
فقال تعاىل ( ل َق ْد َكا َن لِسبٍإ ِِف مس َكنِ ِهم آيةٌ جنَّتَ ِ
ان َع ْن َميِ ٍ
ني َوِمشَ ٍال ُكلُوا ِم ْن ِرْزِق َربِّ ُك ْم َوا ْش ُك ُروا لَهُ بَْل َدةٌ طَيِّبَةٌ َوَرب َغ ُفور ) .
ََ َ ْ ْ َ َ
والنعمة األخرى :األمن ِف األوطان .
اهرةً وقَدَّرَان فِيها َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اِل َوأَ ََّي ًما ِآمنِني ) .
فقال سبحانه ( و َج َعْلنَا بَْي نَ ُه ْم َوبَْ َ
ني الْ ُقَرى الَِّيت َاب َرْكنَا ف َيها قُ ًرى ظَ َ َ ْ َ
الس ْ َري سريُوا ف َيها لَيَ َ
وملُّوها ،فأَتهم العقاب :
ولكنهم ما شكروا نعمة ِّ
فأعرضوا عن املنعم ،وعن عبادته ،وبطروا النعمةَ ،
ربمَ ،
ٍ
ِ
ِ
ضوا فَأ َْر َسْلنَا َعلَْي ِهم َسْيل الْ َع ِرِم وبَ َّدلْنَ ُ ِ ِ
ِ
ك
ِت أُ ُك ٍل خَْ ٍط َوأَثْ ٍل َو َش ْيء ِم ْن ِس ْد ٍر قَل ٍيل * َذل َ
فقال سبحانه ( فأَ ْعَر ُ
َ
اه ْم جبَنَّتَ ْيه ْم َجنَّتَ ْني َذ َوا َْ
ْ َ
َجَزيْنَا ُه ْم ِمبَا َك َف ُروا َوَه ْل ُجنَا ِزي إَِّال الْ َك ُفور ) .
اَّللِ فَأَ َذاقَها َّ ِ
ت ِآمنَةً مطْمئِنَّةً َيْتِيها ِرْزقُها ر َغداً ِمن ُك ِل م َك ٍ
وع
اجلُ ِ
اس ْ
ت ِأبَنْعُ ِم َّ
ب َّ
ان فَ َك َفَر ْ
(و َ
اَّللُ َمثَالً قَ ْريَةً َكانَ ْ
َ
ضَر َ
ْ َّ
ُ َ َ َ َ َ
وقال تعاىل َ
اَّللُ لبَ َ
وْ ِ ِ
صنَ عُو َن).
اخلَْوف مبَا َكانُوا يَ ْ
َ
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قال القرطيب  :مساه لباساً ؛ ألنه يظهر عليهم من اْلزال وشحوبة اللون وسوء احلال ما هو كاللباس .
تقيق توحيد هللا .

ض َكما استخلَ َّ ِ
ِ
اَّلل الَّ ِذين آمنُوا ِمن ُكم وع ِملُوا ا َّ ِ ِ
ين ِمن قَْبلِ ِه ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن َْلُْم
َّهم ِِف األ َْر ِ َ ْ َ ْ َ
ْ ََ
لصاحلَات لَيَ ْستَ ْخل َفن ُ
قال تعاىل ( َو َع َد َُّ َ َ
ف الذ َ
ك هم الْ َف ِ
ِدينَ هم الَّ ِذي ارتَضى َْلم ولَي ب ِّدلَنَّهم ِمن ب ع ِد خوفِ ِهم أَمنًا ي عب ُدونَِين ال ي ْش ِرُكو َن ِِب َشي ئًا ومن َك َفر ب ع َد َذلِ َ ِ
اس ُقو َن )
ْ ََ َ َْ
ْ َ ُْ َ َُ ُ ّ َ ْ َ ْ ْ ْ َ ْ ُ
ُ
ك فَأ ُْولَئ َ ُ ُ
ُُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ك َْلُُم األَ ْم ُن َوُهم ُّم ْهتَ ُدو َن ) .
ين َآمنُواْ َوَملْ يَْلبِ ُسواْ إميَ َ
اَنُم بظُْل ٍم أ ُْولَئ َ
وقال تعاىل ( الذ َ
(بِظُْل ٍم) املراد ابلظلم هنا الشرك  ،كما فسرها النِب . 
تطبيق اْلدود .
قال النِب  ... ( وما َملْ َْحت ُكم أَئِ َّمتُهم بِ ِكتَ ِ
اَّللُ َأبْ َس ُه ْم بَْي نَ ُهم ) رواه ابن ماجه .
اَّللُ إَِّال َج َع َل َّ
اَّللِ َويَتَ َخ َّريُوا ِِمَّا أَنْ َزَل َّ
اب َّ
ََ
ْ ُْ
فائدة 6 :

وجوب اخلوف من الشرك .
مع هذه املنزلة العظيمة اليت انْلا إبراهيم عليه السالم من ربه ،ومع أنه قاوم الشرك وكسر األصنام بيده ،وتعرض ألشد األذى ِف
سبيل ذلك حىت ألقي ِف النار ،مع ذلك خاف على نفسه من الوقوع ِف الشرك ،ألن القلوب بني أصبعني من أصابع الرمحن،
واحلي ال تؤمن عليه الفتنة ،وْلذا قال بعض السلف" :ومن َيمن البالء بعد إبراهيم؟" ،فإبراهيم خاف على نفسه الوقوع ِف الشرك
ضلَْل َن َكثِرياً ِم َن النَّاس ) .
ب إِ ََّنُ َّن أَ ْ
ملا رأى كثرة وقوعه ِف الناس ،وقال عن األصنام ( َر ِّ
فينبغي للمؤمن أن ُياف منه وحيذره  ،ويعرف أسبابه ومبادئه وأنواعه لئال يقع فيه  ،وْلذا قال حذيفة  ( :كان الناس يسألون
رسول هللا  عن اخلري  ،وكنت أسأله عن الشر خمافة أن أقع فيه ) رواه البخاري .
فإذا كان إبراهيم إمام احلنفاء ُ ،ياف من الشرك  ،ويسأل هللا أن جينبه وبنيه عبادة األصنام  ،فما ظنك بغريه ؟
ولذلك قال إبراهيم التميمي  ( :ومن َيمن البالء بعد إبراهيم )  .رواه ابن خزمية
وهذا يوجب للقلب احلي أن ُياف من الشرك
ِ
ىن أَن نَّ ْعبُ َد األصنام )
مي يقول ِف قصصه  :من َيمن البالء بعد اخلليل حني يقول ( واجنبين َوبَِ َّ
قال القرطيب  :وكان إبراهيم التّْي ّكما عبدها أِب وقومي.
ولذلك جاء ِف احلديث ( أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر  ،فَ ُسئِ َل عنه  ،فقال  :الرَيء ) .
فإذا كان الشرك األصغر ُخمافاً على أصحاب رسول هللا  ( مع كمال علمهم وقوة إمياَنم ) فكيف ال ُيافه وما فوقه من هو
دوَنم ِف العلم واإلميان مبراتب .
وفيه  :أنه ينبغي على اإلنسان أن ُياف على نفسه الشرك األكرب  ،فإذا كان األصغر خموفاً على الصاحلني من الصحابة مع
كمال إمياَنم  ،فينبغي لإلنسان أن ُياف األكرب لنقصان إميانه ومعرفته ابهلل .
فائدة 7 :

اخلوف من الشرك يثمر مثرات منها:
أن يكون متعلماً للشرك أبنواعه ،حىت ال يقع فيه.
ومنها  :أن يكون متعلما للتوحيد أبنواعه ،حىت يقوم ِف قلبه اخلوف من الشرك ويعظم ،ويستمر على ذلك.
ومنها  :أن اخلائف من الشرك يكون قلبه دائم االستقامة على طاعة هللا مبتغيا مرضاة هللا فإن عصى ،أو غفل كان استغفاره
استغفار من يعلم عظم شأن االستغفار وعظم حاجته لالستغفار.
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فائدة 8 :
جيب على العبد أن يسأل ربه أن جينبه الشرك واملعاصي .
َصنَ َام ).
اجنُ ْب ِين َوبَِ َّ
ين أَ ْن نَ ْعبُ َد ْاأل ْ
لقوله تعاىل عن إبراهيم ( َو ْ
ِ
ني اَلْم ْش ِرِق والْم ْغ ِر ِ
ب).
ني َخطَ َاَي َي َك َما َاب َع ْد َ
وكان  يقول (اَللَّ ُه َّم َابع ْد بَْي ِين َوبَْ َ
َ َ
ت بَْ َ َ
ب إِ َ ِ
ِ
ال ر ِ ِ
ب إِلَْي ِه َّن َوأَ ُك ْن ِم َن
ص ِر ْ
َح ُّ َّ
ِل ِمَّا يَ ْدعُونَِين إِلَْيه َوإَِّال تَ ْ
ف َع ِّين َكْي َد ُه َّن أ ْ
وقال تعاىل عن يوسف عليه السالم (قَ َ َ ّ
الس ْج ُن أ َ
َص ُ
ب ّ
ْ ِِ
ني).
اجلَاهل َ
-قال ابن تيمية :فيه عربَتن:

إحدامها :اختيار السجن والبالء على الذنوب واملعاصي.
والثانية :طلب سؤال هللا ودعائه أن يثبت القلب على دينه ويصرفه إىل طاعته ،وإال فإذا مل يثبت القلب وإال صبا إىل اآلمرين
ابلذنوب وصار من اجلاهلني.
وقد كان نبينا  يقول كل يوم ثالث مرات إذا أصبح وإذا أمسى ( اللهم إّن أعوذ بك من الكفر والفقر . ) ...
ك؛ ال
ت .اللَّ ُه َّم أعُوذُ َّ
بعزتِ َ
تَ ،وبِ َ
تَ ،وإِلَْي َ
تَ ،وبِ َ
وكان الرسول  يقول ( اللَّ ُه َّم لَ َ
اص ْم ُ
ك أنَْب ُ
تَ ،و َع ْليك تَ َوَّكْل ُ
ك آ َمْن ُ
َسلَ ْم ُ
كأْ
ك َخ َ
ِ
ِ
س ميَُوتُو َن ) .
ت احلَ ُّي الَّذي الَ متَُ ُ
ت أ ْن تُضلَّين ،أَنْ َ
إلهَ إالَّ أَنْ َ
وتَ ،واجل ُّن واإلنْ ُ
وكان من دعاء النِب  ( اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ) .
فائدة 9 :

قال ابن عطية  :وهذا الدعاء من اخلليل عليه السالم يقتضي إفراط خوفه على نفسه ومن حصل ِف رتبته  ،فكيف ُياف أنيعبد صنماً؟! لكن هذه اآلية ينبغي أن يقتدى با ِف اخلوف وطلب اخلامتة.

-قال اخلازن  ...:الوجه األول  :أن دعاء إبراهيم عليه السالم لنفسه لزَيدة العصمة التثبيت  ،فهو كقوله واجعلنا مسلمني لك.

الوجه الثاّن  :أن إبراهيم عليه السالم  ،وإن كان يعلم أن هللا سبحانه وتعاىل يعصمه من عبادة األصنام إال أنه دعا بذا الدعاء ،
هضماً للنفس وإظهاراً للعجز واحلاجة والفاقة إىل فضل هللا تعاىل ورمحته  ،وأن أحداً ال يقدر على نفع نفسه بشيء مل ينفعه هللا
به فلهذا السبب دعا لنفسه بذا الدعاء .
فائدة 10 :

ِِ
ِب 
اَّللِ ِعْن َد الْعِبَ ِاد قَ َ
ضلِ َها فِ ِيه َوَم َك ِاَنَا ِمْنهُ َ ،وِه َي َع ْه ُد َّ
ص َالةَ ) َخ َّ
يموا ال َّ
ص َها ِم ْن َجُْلَ ِة ال ِّدي ِن لَِف ْ
ال النَِّ ُّ
قال ابن العرِب  ( :ليُق ُاَّلل علَى ِعب ِادهِ ِِف الْي وِم واللَّي لَ ِة من جاء بِِ َّن َمل ي ِ
ٍ
اَّللِ َع ْه ٌد
استِ ْخ َفافًا ِحبَ ِّق ِه َّن َكا َن لَهُ ِعْن َد َّ
َُْ
ضيِّ ْع مْن ُه َّن َشْي ئًا ْ
س َ
صلَ َوات َكتَ بَ ُه َّن َُّ َ َ
َْ َ ْ َ ْ َ َ
( خَْ ُ
ِ ِِ
اجلَنَّةَ ) .
اَّللِ َع ْه ٌد إ ْن َشاءَ َع َّذبَهُ َوإِ ْن َشاءَ أ َْد َخلَهُ ْ
أَ ْن يُ ْد ِخلَهُ ْ
س لَهُ ِعْن َد َّ
اجلَنَّةَ َ ،وَم ْن َملْ ََيْت ب َّن فَلَْي َ
ِِ
صها من َجلة ال ِّدين لفضلها فيه  ،ومكاَنا منه  ،وهي عهد هللا عند
يمواْ الصالة ) َخ َّ
وقال القرطيب  :قوله تعاىل ( َربَّنَا ليُق ُالعباد ؛ قال  " :خس صلوات كتبهن هللا على العباد .
وخص الصالة دون سائر العبادات ألَنا أفضلها  ،أو ألَنا سبب لكل خري.
وقال أبو حيان :ّ
وقوله  ( :ليقيموا ) بضمري اجلمع داللة على أن هللا أعلمه أبن هذا الطفل سيعقب هنالك  ،ويكون له نسل.
فائدة 11 :
أمهية عبادة الشكر  ،وأنه ينبغي لإلنسان أن يصرف نعم هللا بطاعته والقيام بعبادته .

قال الرازي ( وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ) وذلك يدل على أن املقصود للعاقل من منافع الدنيا أن يتفرغ ألداء72

العبادات  ،وإقامة الطاعات  ،فإن إبراهيم عليه السالم ّبني إَّنا طلب تيسري املنافع على أوالده ألجل أن يتفرغوا إلقامة الصلوات
وأداء الواجبات .
-وقال ابن عاشور  :واملقصود توفر أسباب االنقطاع إىل العبادة  ،وانتفاء ما حيول بينهم وبينها من فتنة الكدح لالكتساب .

فائدة 12 :

مشروعية دعاء اإلنسان لنفسه ولذريته.
قال ابن كثري  :ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته .
وِف احلديث قال  ( ثالث دعوات مستجاابت  ....ودعوة الوالد لولده ) .
ِ ِ
َّ ِ
ب لَنَا ِم ْن أ َْزو ِاجنَا وذُِّرََّيتِنَا قُ َّرةَ أ َْع ُ ٍ
ني إِ َم ًاما ) .
اج َعْلنَا لْل ُمتَّق َ
ني َو ْ
ين يَ ُقولُو َن َربَّنَا َه ْ
َ َ
وقال تعاىل ( َوالذ َ
ِ
ك ذُ ِريَّةً طَيِبةً إِنَّ َ ِ
ِ
يع ُّ
الد َعاء ) .
ك َد َعا َزَك ِرََّي َربَّهُ قَ َ
وقال تعاىل ( ُهنَال َ
ال َر ِّ
ب ِِل من لَّ ُدنْ َ ّ َّ
ك َمس ُ
ب َه ْ
ِ
ك ولِيًّا *ي ِرثُِين وي ِر ُ ِ ِ
ب َر ِضيّاً ) .
وب َو ْ
اج َعْلهُ َر ِّ
ث م ْن آل يَ ْع ُق َ
ب ِِل م ْن لَ ُدنْ َ َ َ َ َ
ُث َّبني وصف هذه الذرية الطيبة؛ فقال ( ف َه ْ
وكان أحد السلف يدعو البنه  :اللهم اجعله عاملاً عامالً .
قال بعض السلف  :إذا أردت صالح األوالد :
أصلح نفسك .
قال تعاىل ( وكان أبومها صاحلاً ) .
ادع ْلم .
قال تعاىل (  ...وأصلح ِل ِف ذرييت ) .
أقم الصالة فيهم .
قال تعاىل ( رب اجعلين مقيم الصالة ومن ذرييت ) .
فائدة 13 :

أن دعاء هللا وسؤاله ابسم ووصف الربوبية من أعظم األدعية وأفضلها وأقربا للقبول واالستجابة .
قال ابن رجب  :االحلاح على هللا بتكرير ذكر ربوبيته من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء .
ٍ
رب ثالث مرات  ،إالّ نظر هللا إليه  ،فذكر ذلك للحسن  ،فقال  :أما تقرءون
رب َي ِّ
ب َي ِّ
وعن عطاء قال  :ما قال عب ٌد َي ر ِّ
ِ
َّ ِ
السماو ِ
ِِ
َّ
ِ
ات َواأل َْر ِ
ت
ض َربَّنَا َما َخلَ ْق َ
القرآن ؟ ُث تال قوله تعاىل ( الذي َن يَ ْذ ُك ُرو َن هللاَ قيَاماً َوقُعُوداً َو َعلَى ُجنُوب ْم َويَتَ َفك ُرو َن ِِف َخْلق َّ َ َ
ه َذا اب ِطالً سبحانَ ِ
َّك من تُ ْد ِخ ِل النَّار فَ َق ْد أَخزي تَه وما لِلظَّالِ ِم ِ
صا ٍر َربَّنَا إِنَّنَا َِمس ْعنَا ُمنَ ِادَيً يُنَ ِادي
ُْ َ َ
َ
ني م ْن أَنْ َ
ك فَقنَا َع َذ َ
ْ َْ ُ َ َ
اب النَّا ِر َربَّنَا إِن َ َ ْ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِِ
ك َوال ُختْ ِزَان
آمنَّا َربَّنَا فَا ْغفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوَك ّفْر َعنَّا َسيِّئَاتِنَا َوتَ َوفَّنَا َم َع األَبْ َرا ِر َربَّنَا َوآتِنَا َما َو َع ْدتَنَا َعلَى ُر ُسل َ
ل ِإلميَان أَ ْن آمنُوا بَربّ ُك ْم فَ َ
ِ
ِ
َّك ال ُختْلِ ِ
يع َع َم َل َع ِام ٍل ِمْن ُك ْم } (. )3( )2
يَ ْوَم الْقيَ َام ِة إِن َ
اب َْلُْم َرُّبُْم أِّ
ُ
ف الْم َيع َاد فَ ْ
استَ َج َ
َّن ال أُض ُ
ب:
ومن َّ
أتمل األدعية املذكورة ِف القرآن وجدها غالباً تفتتح ابسم َّ
الر ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخطَأْ َان َربَّنَا َوال
اب النَّا ِر ) َ ( .ربَّنَا ال تُ َؤاخ ْذ َان إِ ْن نَسينَا أَْو أ ْ
كقوله تعاىل ( َربَّنَا آتنَا ِِف الدُّنْيَا َح َسنَةً َوِِف اآلخَرةِ َح َسنَةً َوقنَا َع َذ َ
َّ ِ
ِ
ين ِم ْن قَْبلِنَا َربَّنَا َوال ُحتَ ِّم ْلنَا َما ال طَاقَةَ لَنَا بِِه )  ،وقوله ( َربَّنَا ال تُِز ْغ قُلُوبَنَا بَ ْع َد إِ ْذ َه َديْتَ نَا )
َْحتم ْل َعلَْي نَا إِ ْ
صراً َك َما َمحَْلتَهُ َعلَى الذ َ
( جامع العلوم ) .
ومثل هذا ِف القرآن كثري .
فائدة 14 :
 قال بعض العلماء إن هذه الكلمة (احلمد هلل) كلمة كل شاكر ويدل لذلك:73

قول أهل اجلنة (احلمد هلل الذي أذهب عنا احلزن).
وبقول نوح عليه السالم (احلمد هلل الذي جناان من القوم الظاملني).
وبقول أهل اجلنة أيضاً (احلمد هلل الذي هداان ْلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هداان هللا).
وبقول إبراهيم عليه السالم (احلمد هلل الذي وهب ِل على الكرب إمساعيل وإسحاق).
وبقول داود وسليمان عليهما السالم (احلمد هلل الذي فضلنا على كثري من عباده املؤمنني).
فائدة 15 :

قوة توكل إبراهيم عليه الصالة والسالم على ربه ِف حفظه تعاىل البنه إمساعيل وأمه  ،حيث أسكنهما بواد غري زرع .

فائدة 16 :
أن الواهب للذرية هو هللا تعاىل  ،بل ولكل خري  ،ومن أمساء هللا الوهاب  :كثري العطاء .
ض َُيْلُق ما يشاء ي هب لِمن يشاء إِ َان ًاث وي ه ِ
ِِ
السماوا ِ
ُّ
ور  .أ َْو يَُزِّو ُج ُه ْم ذُ ْكَر ًاان َوإِ َان ًاث
ت َواأل َْر ِ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ
قال تعاىل ( ََّّلل ُمْل ُ
ب ل َمن يَ َشاء الذ ُك َ
ك َّ َ َ
َََ ُ
ِ
يما إِنَّهُ َعلِ ٌيم قَ ِد ٌير ) .
َوَْجي َع ُل َمن يَ َشاء َعق ً
فائدة 17 :

عبودية إبراهيم لربه ِف قوله ( رب اغفر ِل . ) ...
ِ
رسول هللا  يقول (وهللا ِإّن أل ِ
ِ
ِ
ني َم َّرة) .رواه البخاري
ت َ
عن أِب هريرةَ  قَ َ
وب إِلَْيه ِف اليَ ْوم أَ ْكثَ َر م ْن َسْبع َ
ال :مس ْع ُ
ّ ْ
َستَ ْغف ُر هللا وأَتُ ُ
فإّن أتوب ِف الي ِ
ال رسول هللا َ( ي أَيُّها النَّاس ،تُوبوا إِىل هللاِ و ِ
وعن األَ َغِّر ب ِن يسار ِِ
وم مئةَ َم َّرة) .رواه
ْ
َ َ
استَ ْغف ُروهَُ ُ ُ ِّ ،
ُ ُ
املزّنّ  قَ َال :قَ َ َ ُ
مسلم

اختلف العلماء ِف احلكمة من استغفاره  مع أنه مغفور له:
قيل :إن هذا من ابب أتكيد املغفرة.
وقيل :إن هذا االستغفار منه ُ مض عبادة.
وقيل :إن هذا من تواضعه.
وقيل :أن هذا من ابب كمال التذلل من رسول هللا  لربه ،ورجحه الشيخ ابن عثيمني.
قول من قال  :إن هذا من ابب تعليم األمة؟
قال ابن عثيمني  :هذا جواب ضعيف ،إذ كيف يشرع النِب  شيئاً ِف صالته من أجل التعليم مع أنه ميكن أن يعلم الناس
ابلقول.
فائدة 18 :

املشروع ابلدعاء أن يبدأ بنفسه ُث لغريه .
ول َِّ
ِ
ات ال َّس َال ُم
ال َر ُس ُ
اَّللِ بن مسعود  قال  :قَ َ
أ-عن َعْب ِد َّ
ات ََِّّللِ َو َّ
ات َوالطَّيِّبَ ُ
الصلَ َو ُ
صلَّى أَ َح ُد ُك ْم فَ ْليَ ُق ْل التَّحيَّ ُ
اَّلل  َ( : إِ َذا َ
ٍ ِِ
اَّللِ َّ ِِ
الس َم ِاء
لس َال ُم َعلَْي نَا َو َعلَى ِعبَ ِاد َّ
ِب َوَر ْمحَةُ َّ
صالِ ٍح ِِف َّ
اَّللِ َوبََرَكاتُهُ ا َّ
َعلَْي َ
َصابَ ْ
ك أَيُّ َها النَِّ ُّ
الصاحل َ
ني فَِإنَّ ُك ْم إِذَا قُ ْلتُ ُم َ
ت ُك َّل َعْبد ََّّلل َ
وها أ َ
َو ْاأل َْر ِ
اَّللُ َوأَ ْش َه ُد أ َّ
َن ُُمَ َّم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُسولُهُ )  .رواه البخاري ومسلم .
ض أَ ْش َه ُد أَ ْن َال إِلَهَ إَِّال َّ
قال احلافظ ابن حجر العسقالّن  -رمحه هللا - :قوله ( السالم علينا ) استُدل به على استحباب البداءة ابلنفس ِف الدعاء  ،وِف
َ
الرتمذي مصححا من حديث أِب بن كعب ( أن رسول هللا  كان إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسه )  ،وأصله ِف مسلم ،
ومنه قول نوح وإبراهيم عليهما السالم  ،كما ِف التنزيل  ".فتح الباري .
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ب -حديث ابن عباس الطويل ِف قصة موسى واخلضر عليهما السالم – وهو الذي أشار إليه احلافظ أنه ِف الرتمذي وأصله ِف
ِ ِ
وسى َعلَْي ِه
" مسلم "  ، -وفيه :فَانْطَلَ َقا َح َّىت إِ َذا لَِقيَا ِغْل َما ًان يَْل َعبُو َن قَ َ
َح ِد ِه ْم َاب ِد َي َّ
الرأْ ِي فَ َقتَلَهُ فَ ُذعَر عْن َد َها ُم َ
ال فَانْطَلَ َق إِ َىل أ َ
ِ
اَّللِ
اَّللِ ِ عْن َد ه َذا الْم َك ِ
ت نَ ْف ًسا َزاكِيَةً بِغَ ِْري نَ ْف ٍ
ال َر ُس ُ
ت َشْي ئًا نُكًْرا  ،فَ َق َ
لس َالم ذَ ْعَرةً ُمْن َكَرةً قَ َ
ان َ :ر ْمحَةُ َّ
ول َّ
ا َّ
س لََق ْد جْئ َ
ال  :أَقَتَ ْل َ
َ َ
علَي نَا وعلَى موسى  ،لَوَال أَنَّه ع َّجل لَرأَى الْعجب  ،ولَ ِكنَّه أَخ َذتْه ِمن ص ِ
ك َع ْن َش ْي ٍء بَ ْع َد َها فَ َال
احبِ ِه َذ َم َامةٌ  ،قَ َ
ال  :إِ ْن َسأَلْتُ َ
ْ ُ َ َ َ ََ َ َ ُ َ ُ ْ َ
َْ ََ ُ َ
احب ِين قَ ْد ب لَ ْغ ِ
تُ ِ
اَّللِ َعلَْي نَا
ب  ،قَا َل َ :وَكا َن إِذَا ذَ َكَر أَ َحداً ِم ْن ْاألَنْبِيَ ِاء بَ َدأَ بِنَ ْف ِس ِه " َر ْمحَةُ َّ
َ َ
ص ْ
ت م ْن لَ ُدِّّن عُ ْذ ًرا َ ،ولَ ْو َ
َ
ص ََرب لََرأَى الْ َع َج َ
ِ
َو َعلَى أَخي" .
ذمامة  :أي  :حياء وإشفاق من الذم واللوم ؛ لتكرار خمالفته للخضر.
قال النووي – رمحه هللا - :قال أصحابنا  :فيه استحباب ابتداء اإلنسان بنفسه ِف الدعاء  ،وشبهه من أمور اآلخرة  ،وأما
حظوظ الدنيا  :فاألدب فيها اإليثار  ،وتقدمي غريه على نفسه .

وقال السيوطي – رمحه هللا - :ومن ُث ندبوا للداعي أن يبدأ ابلدعاء لنفسه قبل دعائه لغريه ؛ فإنه أقرب إىل اإلجابة  ،إذ هو

أخلص ِف االضطرار  ،وأدخل ِف العبودية  ،وأبلغ ِف االفتقار  ،وأبعد عن الزهو واإلعجاب  ،وذلك سنة األنبياء والرسل – ...
وساق بعض أدعيتهم  ،وستأِت- .
جَ -ع ْن ابْ ِن َعبَّ ٍ
الس َال ُم َعلَْي ُك ْم ََي أ َْه َل
ول ا ََّّللِ  بُِقبُوِر الْ َم ِدينَ ِة فَأَقْ بَ َل َعلَْي ِه ْم بَِو ْج ِه ِه فَ َق َ
ال َ :مَّر َر ُس ُ
اَّللُ َعْنهُ قَ َ
اس َر ِض َي َّ
ال َّ ( :
اَّللُ لَنَا َولَ ُك ْم أَنْتُ ْم َسلَ ُفنَا َوَْحن ُن ِابْألَثَِر ) رواه الرتمذي .
الْ ُقبُوِر يَ ْغ ِفُر َّ
قال اإلمام الصنعاين – رمحه هللا – ِف فوائد هذا احلديث ورواية أخرى قريبة من لفظه - :وِف احلديثني األول وهذا  :دليل َّ
أن
اإلنسان إذا دعا ألحد أو استغفر له يبدأ ابلدعاء لنفسه واالستغفار ْلا  ،وعليه وردت األدعية القرآنية َ ( :ربَّنَا ا ْغ ِفْر لَنَا َوِِإل ْخ َوانِنَا)
ِ ِ
ِ ِِ
ني )  ،وغري ذلك.
( َوا ْستَ ْغفْر ل َذنْبِك َولْل ُم ْؤمن َ
د-وهذا الفعل هو من هدي األنبياء عليهم السالم  ،ومنهم:
نِب هللا موسى عليه السالم:
ال ر ِ ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ك وأَنْت أَرحم َّ ِ ِ
ني ) األعراف.151/
الرامح َ
( قَ َ َ ّ
ب ا ْغفْر ِِل َوألَخي َوأ َْدخْلنَا ِف َر ْمحَت َ َ َ ْ َ ُ
نِب هللا نوح عليه السالم:
( رِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ي ولِمن دخل ب ي ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِِ
ني إَِّال تَبَاراً ) .
ني َوالْ ُم ْؤمنَات َوَال تَ ِزد الظَّالم َ
يت ُم ْؤمنًا َول ْل ُم ْؤمن َ
َّ
ب ا ْغفْر ِل َول َوال َد َّ َ َ ْ َ َ َ َْ َ
نبيَّا هللا إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم:
ِ
ِ
اج َعْلنَا ُمسلِم ْ ِ
ث فِي ِه ْم
ت الت َّ
اب َّ
الرِحي ُم َ .ربَّنَا َوابْ َع ْ
ب َعلَْي نَا إِنَّ َ
ك َوِم ْن ذُ ِّريَّتِنَا أَُّمةً ُم ْسل َمةً لَ َ
ني لَ َ
ك أَنْ َ
( َربَّنَا َو ْ
َّو ُ
ك َوأَ ِرَان َمنَاس َكنَا َوتُ ْ
ْ َ
ك وي علِّمهم الْ ِكتَاب و ِْ
ِ ِ
ِ
احلَ ِك ُيم ) .
ت الْ َع ِز ُيز ْ
ْمةَ َويَُزّكِي ِه ْم إِن َ
َّك أَنْ َ
احلك َ
َ َ
َر ُس ًوال مْن ُه ْم يَْت لُو َعلَْيه ْم آَ ََيت َ َ ُ َ ُ ُ ُ
نِب هللا إبراهيم عليه السالم:
ِ
ِِ
ِ
ي ولِْلم ْؤِمنِني ي وم ي ُقوم ِْ
ب اجعْل ِين م ِقيم َّ ِ ِ
ِ
اب ) .
الص َالة َوم ْن ذُ ِّريَِّيت َربَّنَا َوتَ َقبَّ ْل ُد َعاء َ .ربَّنَا ا ْغفْر ِِل َول َوال َد َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ
احل َس ُ
( َر ّ ْ َ ُ َ
ِ
ِ
َصنَ َام ) إبراهيم.35 /
اجنُ ْب ِين َوبَِ َّ
ين أَ ْن نَ ْعبُ َد اْأل ْ
ب ا ْج َع ْل َه َذا الْبَلَ َد آمنًا َو ْ
( َوإِ ْذ قَا َل إِبْ َراه ُيم َر ِّ
وهو فعل املؤمنني:
ِ ِِ
( والَّ ِذين جاءوا ِمن ب ع ِد ِهم ي ُقولُو َن ربَّنَا ا ْغ ِفر لَنَا وِِإل ْخوانِنَا الَّ ِذين سب ُق َ ِ ِ ِ
ك
ين آَ َمنُوا َربَّنَا إِنَّ َ
َ ََ
َ َ َ ُ ْ َْ ْ َ
َ
وان ابْإلميَان َوَال َْت َع ْل ِِف قُلُوبِنَا غ ًّال للَّذ َ
ْ َ َ
وف َرِح ٌيم ) .
َرءُ ٌ
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فائدة 19 :
صفات إبراهيم عليه السالم:
الصفة اْلوَل :أمة.
قال تعاىل َّ
(إن إبْ َر ِاه َيم َكا َن أ َُّمةً ) ..
قيل معناها هنا :الرجل اجلامع خلصال اخلري حىت يقوم مقام أمة من الناس  ،وهذا هو املقصود ِف حق إبراهيم  ،وهذه تدلنا على
عظيم ما كان يتصف به إبراهيم من عبادة ودعوة وخلق.
وقيل أن املقصود ابألمة هنا :أي اإلمام  ،أي قدوة يقتدى به ِف اخلري  ،وِمن قال به ابن جرير الطربي وابن كثري .الصفة الثانية:
الصفة الثانية  :قانت.
قال تعاىل (إ َّن إبْ َر ِاه َيم َكا َن أ َُّمةً قَانِتاً ََِّّّللِ َحنِيفاً).
والقنوت :لزوم الطاعة مع اخلضوع.

الصفة الثالثة :حنيفاً.
ف :املائل واجلنف :ضده .واألحنفَ :م ْن ِف رجله ميل مسي بذلك تفاؤالً ،
واحلَنَف :امليل عن الضالل إىل االستقامة  ،واحلني ُ
وقيل جملرد امليل .قال ابن كثري :احلنيف :املنحرف قصداً عن الشرك إىل التوحيد .وقد كان ذلك من إبراهيم حىت عُ َّد إمام احلنفاء
ِ
ِ
ِ
املوحدين  ،قال تعاىل[ :وَمل ي ُ ِ
ني]  ،وهكذا فليكن أولياء هللا.
[وما َكا َن م َن املُ ْش ِرك َ
ك م َن املُ ْش ِرك َ
ني]  ،وقالَ :
َْ
الصفة الرابعة :شاكر.
(شاكِراً ألَنْعُ ِم ِه) أي قائماً بشكر نعم هللا عليه.
قال تعاىل َ
(وَما
نعمة هللا على لسان عبده :ثناء واعرتافاً  ،وعلى قلبه :شهوداً وُمبة  ،وعلى جوارحه :انقياداً وطاعة .ابلقلب  ،قال تعاىل َ
اَّللِ).
بِ ُك ْم ِم ْن نِ ْع َم ٍة فَ ِم َن َّ
ث).
ك فَ َح ِّد ْ
(وأ ََّما بِنِ ْع َم ِة َربِّ َ
وابللسان  ،قال تعاىل َ
ور).
آل َد ُاوَد ُش ْكراً َوقَلِي ٌل ِم ْن ِعبَ ِاد َي َّ
(اع َملُوا َ
وابجلوارح  ،قال تعاىل ْ
الش ُك ُ

الصفة اخلامسة :اْللم.
قال تعاىل َّ ِ ِ
ِ
يب).
(إن إبْ َراه َيم َحلَلي ٌم أ ََّواهٌ ُّمن ٌ
َّك).
واحللم :ضبط النفس والطبع عن اْليجان عند االستثارة .واحلليم :الكثري احللم وموقف إبراهيم من مقالة أبيه (أل َْر َُجَن َ
وجاءَتْهُ البُ ْشَرى ُجيَ ِادلُنَا ِِف
ب َع ْن إبْ َر ِاهي َم َّ
الرْوعُ َ
ومن العتاة قوم لوط حينما مرت به املالئكة وأخربته مبا أمرت با قال (فلَ َّما َذ َه َ
وط * َّ ِ ِ
ِ
قَوِم لُ ٍ
ب).
إن إبْ َراه َيم َحلَل ٌيم أََّواهٌ ُّمني ٌ
ْ
ِ
ِ
صنَ َام ُكم بَ ْع َد أَن تُ َولُّوا
ومل يكن حلم إبراهيم ذريعة يتذرع للسكوت عن املنكر بل كان يعلن احلق وينكر الباطل َ
(وَت ََّّلل ألَك َ
يد َّن أَ ْ
ِ
ين).
ُم ْدب ِر َ

الصفة السادسةّ :أواه.
قال تعاىل َّ ِ ِ
ِ
يب).
(إن إبْ َراه َيم َحلَل ٌيم أ ََّواهٌ ُّمن ٌ
أتوه إبراهيم وتضرعه بني يدي ربه قد ذكرت ِف آَيت كثرية تدل
األواه أنه اخلاشع ال ّ
دعاء املتضرع  ،وكثرة ّ
والذي يتحقق من معىن ّ
ك امل ِ
صريُ) وجدير مبن سلك طريق الدعوة أن جيعل تعجيل اإلانبة من أبرز
على حتقيق إبراهيم َّ
ك أَنَب نَا وإلَي َ
ك تَ َوَّكْلنَا وإلَي َ
(ربَّنَا َعلَْي َ
ْ ْ ْ َ
مساته ليكسب عون ربه وتسديده وُمبته.
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الصفة السابعة :السخاء.
قال تعاىل (هل أ َََت َك ح ِديث ضي ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
الماً قَ َ
الم قَ ْوٌم ُّمن َك ُرو َن * فَ َرا َ
ف إبْ َراه َيم املُ ْكَرم َ
ال َس ٌ
َ ُ َْ
ني * إ ْذ َد َخلُوا َعلَْيه فَ َقالُوا َس ً
غ َإىل أ َْهله فَ َجاءَ
َْ
بِعِ ْج ٍل َِمس ٍ
ال أَال َأتْ ُكلُو َن).
ني * فَ َقَّربَهُ إلَْي ِه ْم قَ َ
فذكر أن الضيف مكرمون إلكرام إبراهيم ْلم  ،ومل يذكر استئذاَنم ليدل على أنه قد عرف إبكرام الضيفان  ،مع أَنم قوم منكرون
ال يعرفهم فقد ذبح ْلم عجالً واستسمنه  ،ومل يعلمهم بذلك بل راح :أي ذهب خفية حىت ال يُشعر به  ،تاوابً لضيافة  ،فدل
ومر به إليهم ومل يقربم إليه ،وتلطف مبالغة ِف اإلكرام
على أن ذلك كان معداً عندهم مهيئاً للضيفان  ،وخدمهم بنفسه ،فجاء به ّ
فقال (أَال َأتْ ُكلُو َن).
الصفة الثامنة :الصب.
ص ََرب
كان إبراهيم مثالً حيتذى ِف الصرب حىت استحق أن يكون من أوِل العزم الذين أمر رسولنا  أن يصرب كصربهم (فَ ْ
اصِ ْرب َك َما َ
أُولُوا ِ
الر ُس ِل).
العْزم ِم َن ُّ
ْ َ
وكان صرب إبراهيم شامالً البتالءات كثرية  ،سيأِت بيان َجلة منها إبذن هللا .الصفة التاسعة :شجاعته.
ُّ ِ
ُف لَّ ُك ْم ولِ َما تَ ْعبُ ُدو َن
ين) وقوله ْلم (أ ٍّ
واجه إبراهيم قومه ومل ُيش كيدهم وقال مقسماً (و ََت ََّّللِ ألَكِ َ
يد َّن أ ْ
َصنَ َام ُكم بَ ْع َد أَن تُ َولوا ُم ْدب ِر َ
ِمن ُد ِ
اَّللِ .) ...
ون َّ

الصفة العاشرة :تقيقه الكامل لعقيدة الوَّلء والباء.
ال إبْ َر ِاه ُيم ألَبِ ِيه وقَ ْوِم ِه إنَِّين بََراءٌ ِِمَّا تَ ْعبُ ُدو َن .إالَّ الَ ِذي فَطََرِّن فَإنَّهُ َسيَ ْه ِدي ِن).
قال تعاىل (وإ ْذ قَ َ
فكل عدو هلل وإن قربه النسب تب الرباءة منه  ،وكل وِل هلل وإن ابعدت به األوطان واألزمان تب مواالته وُمبته وقد أمران أن
ت لَ ُكم أُسوةٌ حسنَةٌ ِِف إب را ِهيم والَّ ِذين معه إ ْذ قَالُوا لَِقوِم ِهم َّإان برآء ِمن ُكم ِوِمَّا تَعب ُدو َن ِمن ُد ِ
ون
َ ََُ
ُْ
ُ ْ
ْ ْ
َْ َ
نتأسى إببراهيم ِف ذلك (قَ ْد َكانَ ْ ْ ْ َ َ َ
ِ
َِّ
ِ
وح َدهُ .) ...
اَّلل َك َف ْرَان بِ ُك ْم وبَ َدا بَْي نَ نَا وبَْي نَ ُك ُم ا َلع َد َاوةُ والْبَ ْغ َ
ضاءُ أَبَداً َح َّىت تُ ْؤمنُوا ِاب ََّّلل ْ
الصفة اْلادية عشرة :سالمة القلب.
(وإن ِمن ِش َيعتِ ِه إلبْر ِاهيم * إ ْذ َجاء ربَّهُ بَِقْل ٍ
قال تعاىل َّ
ب َسلِي ٍم).
ََ
َ َ
وسالمة القلب نوعان :كالمها داخل ِف مضمون اآلية  ،أحدمهاِ :ف حق هللا وهو سالمة قلبه من الشرك  ،وإخالصه العبودية هلل،
وصدق التوكل عليه .والثاّنِ :ف حق املخلوقني ابلنصح ْلم وإيصال اخلري إليهم  ،وسالمة القلب من احلقد واحلسد وسوء الظن
والكرب وغري ذلك .
َب ا ََّّلل غَافِالً َع َّما ي ْعمل الظَّالِمو َن إِ َّّنَا ي َؤ ِّخرُهم لِي وٍم تَ ْش َخص فِ ِيه اْلَبصار ( )42م ْه ِط ِعّي م ْقنِ ِعي رء ِ
وس ِه ْم َّلَ يَ ْرتَ ُّد
س َ َّ َ
ُ َ ُ
ُ ُ ْ َْ
ُ
َُْ
ُ
ُُ
( َوَّلَ َتْ َ
َ َُ
إِل َْي ِه ْم طَ ْرفُ ُه ْم َوأَفْئِ َد ُْتُ ْم َه َواء (. ) )43
[ إبراهيم . ] 43-42 :
-----------َب َّ
اَّللَ ) َي ُممد .
س َ َّ
( َوَّلَ َتْ َ

واخلطاب جيوز أن يكون للنِب  لقصد زَيدة تثبيته على احلق ،ودوامه على ذلك ،وجيوز أن يكون لكل من يصلح للخطاب.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صْنعِ ِه ْم ،بَ ْل ُه َو
( غَافالً َع َّما يَ ْع َم ُل الظَّال ُمو َن ) أي ال حتسبنه إذا أَنْظََرُه ْم َوأَ َّجلَ ُه ْم أَنَّهُ َغاف ٌل َعْن ُه ْم ُم ْهم ٌل َْلُْم َال يُ َعاقبُ ُه ْم َعلَى ُ
ُحي ِ
صي ذلك ويعده عليهم عدا
ْ
قال ابن عطية  :هذه اآلية جبملتها فيها وعيد للظاملني  ،وتسلية للمظلومني .77

اَّللَ غافِ ًال َع َّما يَ ْع َم ُل الظَّالِ ُمو َن ) ...هذا تسلية للنِب  بعد أن عجبه من أفعال
وقال القرطيب  :قوله تعاىل ( َوال َْحت َس َ ََّب َّ
املشركني ،وخمالفتهم دين إبراهيم ،أي :اصرب كما صرب إبراهيم ،وأعلم املشركني أن أتخري العذاب ليس للرضا أبفعاْلم ،بل سنة هللا
إمهال العصاة مدة .قال ميمون بن مهران :هذا وعيد للظامل .وتعزية للمظلوم .
( إِ َّّنَا يُ َؤ ِّخ ُرُه ْم لِيَ ْوٍم) أي  :ينظرهم ويوجلهم استدراجاً ْلم ليزدادوا إمثاً .
( ليوم ) أي  :ليوم عظيم شديد ثقيل عسري على الكافرين غري يسري .
( تَ ْش َخ ِ ِ
ار ) أي  :ترتفع فيه األبصار  ،أي  :العيون  ،فال تتحرك وال تطرف من شدة اخلوف والفزع .
ص فيه اْلَبْ َ
ُ
صُ
ِ
ِ
ص ُار الذين َك َف ُرواْ ) .
صةٌ أَبْ َ
كما تعاىل ( واقرتب الوعد احلق فَِإذَا ه َي َشاخ َ
قال اخلازن  :يقال شخص بصر الرجل إذا بقيت عيناه مفتوحتني ال يطرفهما  ،وشخوص البصر يدل على احلرية والدهشة منهول ما ترى ِف ذلك اليوم .

قال الشنقيطي  :بني تعاىل ِف هذه اآلية الكرمية أنه يؤخر عقاب الكفار إىل يوم تشخص فيه األبصار من شدة اخلوفِ
ِ
ص ُار الذين َك َف ُرواْ ) اآلية .ومعىن شخوص األبصار أَنا تبقى
صةٌ أَبْ َ
وأوضح ذلك ِف قوله تعاىل ( واقرتب الوعد احلق فَِإ َذا ه َي َشاخ َ
منفتحة ال تغمض من اْلول وشدة اخلوف.
ال :
ُُثَّ ذَ َكَر تعاىل كيفية قيامهم من قبورهم وعجلتهم إِ َىل قِيَ ِام الْ َم ْح َش ِر ،فَ َق َ
ِ
ّي ) أي  :مسرعني .
( ُم ْهط ِع َ
ِِ
َّاع ) .
ني إِ َىل الد ِ
كما قال تعاىل ( ُم ْهطع َ
ٍِ
ِ
َّاعي َال ِعوج لَه -إىل قوله -وعنَ ِ
ت الْ ُو ُجوهُ لِْل َح ِّي الْ َقيُّ ِوم ) .
َوقَ َ
ال تَ َع َ
ََ
اىل ( يَ ْوَمئذ يَتَّبِعُو َن الد َ َ َ ُ
ال تَعا َىل ( ي وم َُيْرجو َن ِمن ْاألَج ِ
داث ِسراعاً ) .
َْ َ ُ ُ َ ْ
َوقَ َ َ
ِِ
ني ) .
قال الشنقيطي  :قوله تعاىل ( ُم ْهطع َ
اإلهطاع ِف اللغة  :اإلسراع  ،وقد بني تعاىل ِف مواضع أخر أَنم يوم القيامة َيتون مهطعني أي مسرعني إذا دعوا للحساب .
ِِ
ِ
ِ
ني إِ َىل الداع ) .
كقوله تعاىل ( َُيُْر ُجو َن م َن األجداث َكأَ ََّنُْم َجَر ٌاد ُّمنتَشٌر ُّم ْهطع َ
وقوله ( ي وم َُيْرجو َن ِمن األجداث ِسراعاً َكأ َََّنُم إىل نُص ٍ ِ
ضو َن ) .
ب يُوف ُ
ُ
ْ
َْ َ ُ ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ك َح ْشٌر َعلَْي نَا يَسريٌ ) .
وقوله ( يَ ْوَم تَ َش َّق ُق األرض َعْن ُه ْم سَراعاً َذل َ

-قال ابن عطية  :و" املهطع " املسرع ِف مشيه  -قاله ابن جبري وقتادة ...وذلك بذلة واستكانة  ،كإسراع األسري واخلائف وحنوه

 وهذا هو أرجح األقوال . -( م ْقنِ ِعي رء ِ
وس ِه ْم ) أي  :رافعيها وانصبيها انظرين ِف ذل وخشوع إىل جهة واحدة  ،وهي جهة الداعي  ،ال يلتفتون مييناً وال
ُ
ُُ
مشاالً  ،وهذا كناية عن أشد الذل والصغار .
( َّلَ يَ ْرتَ ُّد إِل َْي ِه ْم طَ ْرفُ ُه ْم ) أي  :ال تتحرك أجفان عيوَنم ،بل تبقى مفتوحة بدون حراك ْلول ما يشاهدونه ِف هذا اليوم

العصيب.

قال ابن كثري  :أي أبصارهم ظاهرة شاخصة مدميون النَّظََرَ ،ال يَطْ ِرفُو َن َحلْظَةً لِ َكثْ َرةِ َما ُه ْم فِ ِيه ِم َن ا ْْلَْوِل َوالْ ِفكَْرةِ َوالْ َم َخافَِة لِ َماَِحي ُّل بِِ ْمِ ،عيَاذًا ِاب ََّّللِ الْ َع ِظي ِم ِم ْن ذَلِك .
ِ
ِ
اخلو ِ
ِ
اعةٌ :إِ َّن أ َْم ِكنَةَ أَفْئِ َدهتِِ ْم
فَ ،وِْلََذا قَ َ
ال قَتَا َدةُ َو ََجَ َ
( َوأَفْئ َد ُْتُ ْم َه َواء ) أ ْ
َي َ :وقُلُوُبُْم َخا ِويَةٌ َخاليَةٌ ليس فيها شيء لكثرة الْ َوج ِل َو َْْ
َن الْ ُقلُوب لَ َدى ا ْحلن ِ
َخالِيَةٌ ِأل َّ
اج ِر قد خرجت من أماكنها من شدة اخلوف .
ََ
َ
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وقال بعضهم :هي خراب ال تعي شيئا لشدة ما أخرب به تعاىل عنهم .
الفوائد :

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

هتديد لكل ظامل .
تسلية لكل مظلوم .
هتديد لكل مشرك  ،ألن الشرك أعظم الظل م .
أن ال يغفل لكمال علمه سبحانه .
أتخري العذاب وأتجيله إىل يوم القيامة استدراجاً ْلم .

بعض أحوال الكفار يوم القيامة وشدته عليهم  :شخوص البصر  ،مقنعي رؤوسهم  ،اخلوف واْللع الشديد .
إثبات يوم القيامة .

إثبات شدة يوم القيام ة على الكافرين .
ِ
َنذ ِر النَّاس ي وم َيْتِي ِهم الْع َذاب فَ ي ُق ُ َّ ِ
( وأ ِ
َج ٍل قَ ِر ٍ
الر ُس َل أ ََوََلْ تَ ُكونُواْ
ك َونَتَّبِ ِع ُّ
ب َد ْع َوتَ َ
َ َْ َ َ ُ َ ُ َ
يب ُِّْن ْ
ين ظَلَ ُمواْ َربَّنَا أَ ّخ ْرَّن إِ ََل أ َ
ول الذ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ٍ
ض َربْ نَا لَ ُك ُم
ّي لَ ُك ْم َك ْي َ
ف فَ َعلْنَا بِِ ْم َو َ
س ُه ْم َوتَبَ َّ َ
ساك ِن الذ َ
ين ظَلَ ُمواْ أَن ُف َ
ْس ْمتُم ّمن قَ ْب ُل َما لَ ُكم ّمن َزَوال (َ )44و َس َكنتُ ْم ِِف َم َ
أَق َ
ال ( )45وقَ ْد م َكرواْ مكْرهم و ِعن َد َِّ
ِ
ال (. ) )46
ول ِم ْنهُ ا ْجلِبَ ُ
ْرُه ْم لِتَ ُز َ
اْل َْمثَ َ
َ َ ُ َ َُ ْ َ
ْرُه ْم َوإن َكا َن َمك ُ
اَّلل َمك ُ
[ إبراهيم . ] 46-44 :
------------ِ
اس ) أي  :حذر املشركني والكفار من قريش وغريهم .
( َوأَنذ ِر النَّ َ
ِ
اب ) أي  :حني َيتيهم ِف اآلخرة .
( يَ ْوَم ََيْتي ِه ُم ال َْع َذ ُ
واملفسرون جممعون على أن قوله ( يَ ْوَم ََيْتِي ِه ُم العذاب ) هو يوم القيامة .
قال املاوردي  :معناه وأنذرهم ابليوم الذي َيتيهم فيه العذاب  ،يعين يوم القيامة .وإَّنا خصه بيوم العذاب وإن كان يوم الثوابأيضاً ألن الكالم خرج خمرج التهديد للعاصي وإن تضمن ترغيباً للمطيع.
( فَ ي ُق ُ َّ ِ
ين ظَلَ ُمواْ ) أنفسهم ابلشرك والكفر .
َ
ول الذ َ
أي  :يقولون عند معاينة العذاب :
ِ
َج ٍل قَ ِر ٍ
الر ُس َل ) أيَ :ي ربنا أنظران وأجلنا إىل وقت قريب ،أي ردان إىل احلياة الدنيا .
ك َونَتَّبِ ِع ُّ
ب َد ْع َوتَ َ
يب ُِّْن ْ
( َربَّنَا أَ ّخ ْرَّن إِ ََل أ َ
ك ) أي  :نستجيب ملا دعوتنا إليه من اإلميان وترك الشرك والكفر .
ب َد ْع َوتَ َ
( ُِّْن ْ
الر ُس َل ) أي  :ونتبع الرسل فيما دعوان إليه من التوحيد وترك الشرك .
( َونَتَّبِ ِع ُّ
ون لَعلِّي أَعمل ِ ِ
ال ر ِ ِ ِ
ت َكال إِ ََّنَا َكلِ َمةٌ ُه َو قَائِلُ َها َوِم ْن
َك َما قَ َ
ال تَ َع َ
َح َد ُه ُم الْ َم ْو ُ
يما تََرْك ُ
ت قَ َ َ ّ
ب ْارجعُ َ ْ َ ُ َ
اىل ( َح َّىت إِ َذا َجاءَ أ َ
صاحلًا ف َ
َوَرائِ ِه ْم بَْرَز ٌخ إِ َىل يَ ْوِم يُْب َعثُو َن ) .
ِ
ال تَعا َىل ( َي أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا َال تُْل ِه ُكم أَموالُ ُكم وال أَوال ُد ُكم عن ِذ ْك ِر َِّ
اخل ِ
اس ُرو َن َوأَنْ ِف ُقوا ِم ْن َما
ك فَأُولَئِ َ
اَّلل َوَم ْن يَ ْف َع ْل َذل َ
ك ُه ُم َْ
َ َ
َوقَ َ َ
ْ َْ ْ َ ْ ْ َ ْ
َ َ
ِ
َج ٍل قَ ِري ٍ
الصاحلِِني ) .
ب لَ ْوال أ َّ
ت فَيَ ُق َ
ص َّد َق َوأَ ُك ْن ِم َن َّ
ب فَأَ َّ
َرَزقْ نَا ُك ْم م ْن قَْب ِل أَ ْن ََيِِْتَ أَ َح َد ُك ُم الْ َم ْو ُ
ول َر ِّ
َخْرتَِين إِ َىل أ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
صْرَان َو َِمس ْعنَا فَا ْرِج ْعنَا نَ ْع َم ْل
َوقَ َ
ال تَ َع َ
اىل خمُِْ ًربا َعنْ ُه ْم ِِف َحال َُْم َش ِره ْم ( َولَْو تَ َرى إِذ الْ ُم ْج ِرُمو َن َانك ُسو ُرءُوس ِه ْم عْن َد َرّب ْم َربَّنَا أَبْ َ
صِ
احلًا إِ َّان ُموقِنُو َن ) .
َ
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ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ني بَ ْل بَ َدا َْلُْم َما َكانُوا ُُيْ ُفو َن
َوقَ َ
ال تَ َع َ
ب ِآب ََيت َربِّنَا َونَ ُكو َن م َن الْ ُم ْؤمن َ
اىل ( َولَْو تَ َرى إِ ْذ ُوق ُفوا َعلَى النَّا ِر فَ َقالُوا ََي لَْي تَ نَا نَُرُّد َوال نُ َك ّذ َ
ِ
ادوا لِ َما َُنُوا َعْنهُ َوإِ ََّنُْم لَ َك ِاذبُو َن ) .
م ْن قَ ْب ُل َولَْو ُرُّدوا لَ َع ُ
ال تَعا َىل ( وهم يصطَ ِرخو َن فِيها ربَّنا أَخ ِرجنا نَعمل ص ِ
احلًا َغ ْ َري الَّ ِذي ُكنَّا نَ ْع َم ُل أََوَملْ نُ َع ِّمْرُك ْم َما يَتَ َذ َّك ُر فِ ِيه َم ْن تَ َذ َّكَر َو َجاءَ ُك ُم
َُْ َ ْ ُ
َ َ َ ْ َْ ْ َ ْ َ
َوقَ َ َ
ِ
َّذير فَ ُذوقُوا فَما لِلظَّالِ ِمني ِمن نَ ِ
ص ٍري ) .
َ ْ
َ
الن ُ
ْس ْمتُم ِّمن قَ ْب ُل ) أي ِ :ف احلياة الدنيا .
( أ ََوََلْ تَ ُكونُواْ أَق َ
( ما لَ ُكم ِمن َزو ٍال ) أي  :مالكم انتقال من الدنيا إىل اآلخرة  ،أي  :ال بعث وال جزاء كما قال تعاىل عنهم ( وأَقْسموا ِاب ََّّللِ
َ
ّ َ
َ َُ
ِِ
ِ
وت بَلَى َو ْع ًدا َعلَْيه َح ًّقا ) .
َج ْه َد أَْميَاَن ْم َال يَْب َع ُ
ث ا ََّّللُ َم ْن ميَُ ُ
( َو َس َكنتُ ْم ) ِف احلياة الدنيا .
( ِِف م ِ َّ ِ
س ُه ْم ) أي سكنتم ِف دَير الظاملني  ،بعد أن أهلكناهم  ،فهال اعتربمت مبساكنهم ؟
ساك ِن الذي َن ظَلَ ُمواْ أَن ُف َ
ََ
قال الرازي  :يعين سكنتم ِف مساكن الذين كفروا قبلكم  ،وهم قوم نوح وعاد ومثود  ،وظلموا أنفسهم ابلكفر واملعصية  ،ألنمن شاهد هذه األحوال وجب عليه أن يعترب  ،فإذا مل يعترب كان مستوجباً للذم والتقريع.
-قال ابن عاشور  :وكان العرب ميرون على دَير مثود ِف رحلتهم إىل الشام وحيطون الرحال هنالك  ،وميرون على دَير عاد ِف

رحلتهم إىل اليمن.

ال ) أ ْي :قَ ْد َرأَيْتُ ْم َوبَلَغَ ُك ْم َما أَ ْحلَْلنَا ِابْألَُم ِم الْ ُم َك ِّذبَِة قَ ْب لَ ُك ْمَ ،وَم َع َه َذا َملْ يَ ُك ْن
ض َربْ نَا لَ ُك ُم اْلَ ْمثَ َ
ّي لَ ُك ْم َك ْي َ
ف فَ َعلْنَا بِِ ْم َو َ
( َوتَبَ َّ َ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ْمةٌ َابلِغَةٌ فَ َما تُ ْغ ِن النُّ ُذ ُر ) .
يما أ َْوقَ ْعنَا ب ْم ُمْزَد َجٌر لَ ُك ْم ( حك َ
لَ ُك ْم فيه ْم ُم ْعتَ َربٌَ ،وَملْ يَ ُك ْن ف َ
ْرُه ْم ) أي  :مكر املشركون ابلرسول وابملؤمنني .
( َوقَ ْد َم َك ُرواْ َمك َ

وإضمارهُ.
قال ابن عاشور  :واملكر تبييت فعل السوء ابلغريُ
( و ِعن َد َِّ
اَّلل َم ْك ُرُه ْم ) هتديد ووعيد  ،أي وعند هللا جزاء هذا املكر  ،فإنه ُميط بم ومبكرهم .
َ
ِ
ال ) أي  :وإن كان مكر املكذبني للرسل ومبا جاءوا به من احلق من عظمه ( لتزول منه
ول ِم ْنهُ ا ْجلِبَ ُ
ْرُه ْم لِتَ ُز َ
( َوإن َكا َن َمك ُ
اجلبال ) أي  :لتزول بسببه اجلبال الراسيات عن أماكنها لو كان ْلا أن تزول .
وقيل  ( :إن ) ِف قوله ( َوإِن َكا َن َمكُْرُه ْم ) انفية مبعىن ( ما ) فيكون املعىن  :وما كان مكرهم لتزول منه اجلبال  ،أي  :أن
مكرهم ما ضر اجلبال وال غريها  ،وإَّنا عاد وابل ذلك على أنفسهم .
الفوائد :

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

وجوب إنذار الناس وختويفهم .
األنبياء بينوا للناس أسباب النجاة وأسباب اْلالك .
أن هللا تعاىل ال يعذب أحداً حىت يقيم احلجة عليهم .
أن الدنيا دار العمل .

أن هللا تعاىل أقام احلجج على الناس وأرسل إليهم الرسل حىت ال يكون ْلم عذر .
أن املكذبني يندمون يوم القيامة ولكن ال ينفع الندم .
كل أحد إذا جاء احلق وجاءت القيامة يتمىن الرجعة ليعمل .
توبيخ املشركني وتذكريهم – بعد أن رأوا العذاب وطلبوا الرجعة – إبقسامهم من قبل ِف الدنيا ماْلم من زوال .
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-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15

وجوب اإلميان ابلبعث واحلساب .
أن عدم اإلميان ابلبعث واحلساب والقيامة كفر .
على اإلنسان أن يعترب ويتعظ مبا يرى من هالك املكذبني ودَيرهم .
احلذر من عدم االعتبار واالتعاظ  ،ألن ذلك من صفات الكفار .
أن أعظم الظلم الشرك ابهلل .
نعمة هللا تعاىل على عباده بضرب األمثال .

أن مكر الكفار – مهما بلغ – فإن هللا ُميط به وعليم به  ،وسريجع مكرهم عليهم .
ت وب رُزواْ َِّ
ري اْل َْر ِ
ف َو ْع ِدهِ ُر ُسلَهُ إِ َّن َّ
َب َّ
َّلل
اَّللَ َع ِز ٌيز ذُو انْتِ َق ٍام ( )47يَ ْوَم تُبَد ُ
س َ َّ
ض َوا َّ
اَّللَ ُمْلِ َ
َّل اْل َْر ُ
لس َم َاوا ُ َ َ َ
ض غَ ْ َ
( فَالَ َتْ َ
ِ
ٍ
ِِ
َص َف ِ
اد ( )49سرابِيلُ ُهم ِمن قَ ِطر ٍ
َّار ()50
ان َوتَغْ َ
شى ُو ُج َ
ّي ِِف اْل ْ
ّي يَ ْوَمئِذ ُّم َق َّرنِ َ
ال َْواحد الْ َقهَّا ِر (َ )48وتَ َرى ال ُْم ْج ِرم َ
ّ
وه ُه ْم الن ُ
َ
ََ
يع ا ْْلِسا ِ
اَّللُ ُك َّل نَ ْف ٍ
ت إِ َّن َّ
لِيَ ْج ِزي َّ
ب (. ) )51
سبَ ْ
اَّللَ َس ِر ُ َ
س َّما َك َ
[ إبراهيم . ] 51 -47 :
-------------َب َّ
ف َو ْع ِدهِ ُر ُسلَهُ ) املراد ابلوعد هنا :ما وعد هللا -تعاىل -به أنبياءه ورسله من نصره إَيهم ،ومن جعل العاقبة
س َ َّ
اَّللَ ُمْلِ َ
( فَالَ َتْ َ
ْلم.
احلَياةِ ُّ
وم ْاألَ ْشها ُد ) .
ص ُر ُر ُسلَنا َوالَّ ِذي َن َآمنُوا ِِف ْ
الدنْياَ .ويَ ْوَم يَ ُق ُ
قال تعاىل ( إِ َّان لَنَ ْن ُ
َب أ ََان َوُر ُسلِي إِ َّن ا ََّّللَ قَ ِوي َع ِز ٌيز ) .
ب ا ََّّللُ َألَ ْغلِ َ َّ
وقال تعاىل ( َكتَ َ
واملعىن :لقد وعدانك -أيها الرسول الكرمي -بعذاب الظاملني ،وأخربانك جبانب من العذاب الذي حيل بم يوم القيامة ،وما دام
األمر كذلك فاثبت على احلق أنت وأتباعك ،وثق أبن هللا -تعاىل -لن ُيلف ما وعدك به من نصر على أعدائك.
قال ابن عطية ( فال حتسَب هللا  ) ...تثبيت للنِب عليه السالم ولغريه من أمته  ،ومل يكن النِب عليه السالم ِمن حيسب مثلهذا  ،ولكن خرجت العبارة هكذا  ،واملراد مبا فيها من الزجر من شارك النِب عليه السالم ِف أن قصد تثبيته.
( إِ َّن َّ
اَّللَ َع ِز ٌيز ) له العزة الكاملة  ،عزة القوة  ،وعزة القهر  ،وعزة االمتناع  ،وقد تقدم معىن ذلك ِف أول السورة .
( ذُو انْتِ َق ٍام ) أي  :ذو انتقام ِمن كفر به  ،وخالف أمره  ،فال يعجزه شيء وال يفوته أحد .

ري اْلَ ْر ِ
ات ) حدثنا الرسول  عن صفة هذه األرض اجلديدة اليت يكون عليها احلشر :
( يَ ْوَم تُبَد ُ
ض َو َّ
الس َم َاو ُ
َّل اْل َْر ُ
ض غَ ْ َ
عن سهل بن سعد قال :مسعت رسول هللا  يقول ( حيشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ) .
قال سهل أو غريه :ليس فيها معلم ألحد.
قال اخلطاِب :العفر :بياض ليس بناصع .وقال عياض :العفر بياض يضرب إىل محرة قليالً.
وقال ابن فارس :معىن عفراء خالصة البياض.
والنَ ِق ّي :فتح النون وكسر القاف ،أي :الدقيق النقي من الغش والنخال.
املعلم :العالمة اليت يُهتدى با إىل الطريق ،كاجلبل والصخرة ،أو ما يضعه الناس داالً على الطرقات ،أو على قسمة األراضي.
و ْ
وقد جاءت نصوص كثرية عن عدد منا لصحابة تفيد معىن احلديث :
فقد أخرج عبد بن محيد والطربي ِف تفاسريهم والبيهقي ِف شعب اإلميان من طريق عمرو بن ميمون عن عبد هللا ابن مسعود ِف
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ض َغ ْ َري األ َْر ِ
ض) قال  :تبدل األرض أرضاً كأَنا الفضة  ،مل يسفك عليها دم حرام ،ومل يعمل عليها
قوله تعاىل( :يَ ْوَم تُبَد ُ
َّل األ َْر ُ
خطيئة ورجاله رجال الصحيح ،وهو موقوف ،وأخرجه البيهقي من وجه آخر مرفوع .وقال :املوقوف أصح.
وأخرجه الطربي واحلاكم من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود بلفظ :أرض بيضاء كأَنا سبيكة فضة ورجاله
موثقون أيضاً.
وعند عبد بن محيد  ،من طريق احلكم بن أابن  ،عن عكرمة  ،قال :بلغنا أن هذه األرض  ،يعين أرض الدنيا  ،تطوى ،وإىل
جنبها أخرى  ،حيشر الناس منها إليها.
وِف حديث الصور الطويل :تبدَّل األرض غري األرض والسماوات ،فيبسطها ويسطحها ،ومي ّدها م َّد األدمي العكاظي ،ال ترى
فيها عوجاً وال أمتاًُ ،ث يزجر هللا اخللق زجرة واحدة ،فإذا هم ِف هذه األرض املبدَّلةِ ،ف مثل مواضعهم من األوىل ،ما كان ِف
بطنها كان ِف بطنها ،وما كان على ظهرها كان على ظهرها .
وقد ذهب بعض أهل العلم إىل أن الذي يبدل من األرض  :إَّنا هو صفاهتا فحسب:
فمن ذلك  :حديث عبد هللا بن عمرو املوقوف عليه ،قال :إذا كان يوم القيامة ُمدت األرض مد األدمي ،وحشر اخلالئق.
ومن ذلك  :حديث جابر  ،رفعه ُ :متد األرض م ّد األدميُ ،ث ال يكون البن آدم منها إال موضع قدميه  ،ورجاله ثقات ،إال أنه
اختلف على الزهري ِف صحابيه.
ض َغ ْ َري األَْرض )  ،قال :يزاد فيها ،وينقص منها ،ويذهب آكامها
ومنها  :حديث ابن عباس ِف تفسري قوله تعاىل ( تُبَ َّد ُل األ َْر ُ
وجباْلا ،وأوديتها ،وشجرها ،ومتد مد األدمي العكاظي.
قد أخرب النِب  أن هذا التبديل حيصل وقت مرور الناس على الصراط  ،أو وهم ينتظرون املرور على الصراط.
ال الْي ه ِ
ض َغ ْ َري ْاألَْر ِ
ال
ات؟ فَ َق َ
َّاس يَ ْوَم تُبَد ُ
ود ُّ
ض َو َّ
الس َم َاو ُ
َّل ْاأل َْر ُ
ودَي سأل النِب  ، فَ َق َ َ ُ
ففي احلديث ( أن يه ً
ي :أَيْ َن يَ ُكو ُن الن ُ
اجلِسر ) رواه مسلم .
َر ُسو ُل هللاِ ُ : ه ْم ِِف الظُّْل َم ِة ُدو َن ْ
ِ
ض َغ ْ َري ْاألَْر ِ
َّاس
ول هللاِ َ ع ْن قَ ْولِِه َعَّز َو َج َّل :يَ ْوَم تُبَد ُ
ت َر ُس َ
ض َو َّ
وع ْن َعائ َشةَ ،قَالَ ْ
َ
الس َم َاو ُ
ت ( َسأَلْ ُ
َّل ْاأل َْر ُ
ات  ،فَأَيْ َن يَ ُكو ُن الن ُ
الصر ِ
ِ
اط ) رواه مسلم .
ول هللاِ فَ َق َ
يَ ْوَمئِ ٍذ ؟ ََي َر ُس َ
ال َ :علَى ّ َ
-قال القرطيب  :اختلف ِف كيفية تبديل األرض ،فقال كثري من الناس  :إن تبدل األرض عبارة عن تغري صفاهتا ،وتسوية

آكامها ،ونسف جباْلا ،ومد أرضها .
 وقال السعدي  :وهذا التبديل تبديل صفات ،ال تبديل ذات ،فإن األرض يوم القيامة تسوى ومتد كمد األدمي ويلقى ما علىوم ْعلم ،فتصري قاعا صفصفا ،ال ترى فيها عوجا وال أمتا ،وتكون السماء كاملهل ،من شدة أهوال ذلك اليوم ُث
ظهرها من جبل َ
يطويها هللا -تعاىل -بيمينه.
( وب رُزواْ َِّ
َّلل ) يوم ُيرج اخلالئق َجيعا من قبورهم ليستوفوا جزاءهم ،وليجازوا على أعماْلم .من هللا-
َََ
( الْو ِ
اح ِد ) وهو الفرد الذي مل يزل وحده بال شريك.
َ
ِ
ِ
الرح ُيم ) .
الر ْمحَ ُن َّ
(وإِ َْلُ ُك ْم إِلَهٌ َواح ٌد الَّ إِلَهَ إِالَّ ُه َو َّ
كما قال تعاىل َ
َح ٌد).
وقال تعاىل (قُ ْل ُه َو َّ
اَّللُ أ َ
اَّلل إِلَه و ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِ
اح ٌد).
وقال تعاىل (فَآمنُوا اب ََّّلل َوُر ُسله َوال تَ ُقولُوا ثَالثَةٌ انْتَ ُهوا َخ ْرياً لَ ُك ْم إََّّنَا َُّ ٌ َ
ِ
ك الْي وم ََِّّللِ الْو ِ
اح ِد الْ َق َّها ِر).
وقال تعاىل (ل َم ِن الْ ُم ْل ُ َ ْ َ َ
ففي هذه اآلية :إثبات وحدانية هللا تعاىل ،الذي ال إله إال هو ،وحده ال شريك له ِف ذاته وال ِف صفاته وال ِف أفعاله ،فهو
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الر ْمحن َّ ِ
الواحد الذي ليس له ند وال نظري وال شبيه وال مثيل قال تعاىل ِ ِ ِ
ِ ِ
(وَما ِم ْن إِلٍَه
الرح ُيم) وقال َ
(وإ َْلُ ُك ْم إلَهٌ َواح ٌد ال إلَهَ إَّال ُه َو َّ َ ُ
َ
اَّلل الْو ِ
َِّ
اح ُد الْ َق َّه ُار).
إال َُّ َ
وقد بني سبحانه أبنه مل َيمر إال أبن يعبد وحده ويفرد ابلعبادة فقال (وما أ ُِمروا إَِّال لِي عب ُدوا إِ َْلاً و ِ
احداً ال إِلَهَ إَِّال ُه َو).
ّ
َ ُْ
َ
ََ ُ
ِ
ِ
َّ
يح ابْ ُن َم ْرَميَ) وقال سبحانه (لََق ْد َك َفَر
ين قَالُوا إِ َّن َّ
اَّللَ ُه َو الْ َمس ُ
وك ّفر وضل من اختذ إْلاً سواه أو معه ،قال تعاىل (لََق ْد َك َفَر الذ َ
ِ
َّ ِ
ث ثَالثٍَة وما ِمن إِلٍَه إَِّال إِلَه و ِ
اح ٌد).
ين قَالُوا إِ َّن ا ََّّللَ َاثل ُ
ََ ْ
ٌَ
الذ َ
وكيف يعبد غريه ،وهللا سبحانه قد تفرد ابخللق واإلجياد والرزق واإلمداد والبسط والقبض ،والرفع واخلفض .
ِ
ص ُرو َن).
قال تعاىل (أَيُ ْش ِرُكو َن َما ال َُيْلُ ُق َشْيئاً َوُه ْم ُُيْلَ ُقو َنَ .وال يَ ْستَطيعُو َن َْلُْم نَ ْ
صراً َوال أَنْ ُف َس ُه ْم يَْن ُ
( الْ َق َّها ِر ) الذي خضعت له الرقاب  ،وذلت له اجلبابرة  ،وعنت له الوجوه  ،وقهر كل شيء  ،واستكانت وتضاءلت بني يديه
وحتت حكمه وقهره.

قال السعدي :القهار جلميع العامل العلوي والسفلي  ،القهار لكل شيء  ،الذي خضعت له املخلوقات  ،وذلت لعزته وقوته
وكمال قدرته.

وقال اخلطاِب :هو الذي قهر اجلبابرة من عتاة خلقه ابلعقوبة  ،وقهر اخللق كلهم ابملوت.
• من آاثر هذا االسم:

أوَّلً :أنه ال يكون إال واحداً ال كفؤ له  ،وإال مل يكن قهاراً  ،قال ابن القيم :ال يكون القهار إال واحداً  ،إذ لو كان معه كفؤ له
فإن مل يقهره مل يكن قهاراً على اإلطالق  ،وإن قهره مل يكن كفؤاً  ،فكان القهار واحداً  ،وْلذا اقرتن امسه سبحانه (القهار) ابمسه
السج ِن أَأَرابب متَ َف ِرقُو َن خري أَِم ا ََّّلل الْو ِ
سبحانه (الواحد) ِف كل اآلَيت  ،قال تعاىل (َي ِ ِ
اح ُد الْ َق َّه ُار).
َ َ
صاح َِِب ّ ْ ْ َ ٌ ُ ّ َ ْ ٌ ُ َ
اثنياً :التعلق ابهلل وحده والتوكل عليه سبحانه  ،وقطع العالئق ابألسباب املقهورة مع فعلها  ،ألن حقيقة التوكل هي متام االعتماد

على هللا تعاىل مع متام الثقة بكفايته وإعانته  ،وهذا ال يرصف إال للواحد القهار.
اثلثاً :تعظيم هللا -عز وجل -واخلوف منه وحده وسقوط اخلوف من املخاليق الضعاف املقهورين املغلوبني من القلب  ،سواء كان
ذلك خوفاً على الرزق أو خوفاً على األجل.
ِ
ّي يَ ْوَمئِ ٍذ ) أي  :وترى َي ُممد يومئذ اجملرمني وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم .
( َوتَ َرى ال ُْم ْج ِرم َ
ّي ) أي  :بعضهم إىل بعض قد َجع بني النظراء أو األشكال منهم كل صنف إىل صنف .
( ُّم َق َّرنِ َ
مقرنني َ :جع مقرن ،وهو من َجع مع غريه ِف قرن وواثق واحد يربطان به.
َّ ِ
اج ُه ْم ) .
َك َما قَ َ
ال تَ َعا َىل ( ْ
ين ظَلَ ُموا َوأَْزو َ
اح ُش ُروا الذ َ
ِ
ت).
َوقَ َ
وس ُزِّو َج ْ
ال تعاىل ( َوإذَا النُّ ُف ُ
ِ
ِ
ِ
ك ثُبُوراً ) .
َوقَ َ
ني َد َع ْوا ُهنال َ
ال تعاىل ( َوإِذا أُلْ ُقوا مْنها َمكاانً َ
ضيِّقاً ُم َقَّرن َ
َص َف ِ
اد ) األصفادَ :جع صفد -بفتح الفاء -وهو القيد الذي يوضع ِف الرجل .
( ِِف اْل ْ

أي  :وقد قيدوا َجيعا ابألصفاد والقيود واألغالل.
( سرابِيلُ ُهم ِمن قَ ِطر ٍ
ان ) السرابيلَ :جع سرابل وهو القميص  ،والقطران :مادة حارة نتنة شديدة االشتعال تصلى با جلود
ّ
َ
ََ
اإلبل اجلرىب ،ليزول اجلرب منها
ار ) أي  :وفوق كل ذلك فإن وجوههم تعلوها وحتيط با النار اليت تستعر أبجسادهم املسربلة ابلقطران.
( َوتَغْ َ
شى ُو ُج َ
وه ُه ْم النَّ ُ

وخص -سبحانه الوجوه بغشيان النار ْلا ،لكوَنا أعز موضع ِف البدن وأشرفه.
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اَّللُ ُك َّل نَ ْف ٍ
( لِيَ ْج ِزي َّ
ت ) إخبار عن الواقع يوم القيامة ِف جزاء هللا تعاىل وحكمه وعدله ،أن النفوس إَّنا تازى
سبَ ْ
س َّما َك َ
شرا فشر .
أبعماْلا إن ً
خريا فخري ،وإن ً
كما قال تعاىل (من ع ِمل صا ِحلاً فَلِن ْف ِس ِه ومن أَساء فَعلَي ها وما ربُّك بِظَ َّالٍم لِّْلعبِ ِ
يد).
َ ََ ْ َ َ ْ َ ََ َ َ
َ
َْ َ َ َ
يع ا ْْلِس ِ
( إِ َّن َّ
اب ) حيتمل معنيان :حيتمل أن يوم األخر  -الذي يقع فيه احلساب  -أن جميئه قريب وسريع ،وكل ما هو
اَّللَ َس ِر ُ َ
آت قريب وهللا أخرب عن أمر الساعة أنه كلمح البصر أو هو أقرب.
كما قال تعاىل (اقْرت ِ
ٍ
ِ
ضو َن).
ب للنَّا ِس ح َسا ُبُْم َوُه ْم ِِف َغ ْفلَة ُم ْع ِر ُ
ََ َ
ِ
اعةُ َوانْ َش َّق الْ َق َم ُر).
وقال تعاىل (اقْ ََرتبَت ال َّس َ
وحيتمل  -وهو املتبادر  :-أن ذلك احلساب ال يطول لكثرة اخللق الذين حياسبهم ،خبالف حال املخلوقني فإَنم إذا كثر ذلك
عليهم فإن ذلك يقتضي طول الوقت الذي تستغرقه تلك احملاسبة.
(ُثَّ رُّدوا إِ َىل َِّ
ِ
ني).
اله ُم ا ْحلَِّق أَال لَهُ ْ
َسَرعُ ا ْحلَاسبِ َ
اَّلل َم ْو ُ
احلُ ْك ُم َوُه َو أ ْ
كما قال تعاىل ُ ُ
ٍ
اب ) كقوله تعاىل (اقْرتب لِلن ِ ِ
احلِس ِ
ضو َن ) وحيتمل أن
قال السعدي  :قوله تعاىل ( إِ َّن ََّّاس ح َس ُابُْم َوُه ْم ِِف َغ ْفلَة ُم ْع ِر ُ
ََ َ
اَّللَ َس ِر ُ
يع ْ َ
معناه :سريع احملاسبة فيحاسب اخللق ِف ساعة واحدة ،كما يرزقهم ويدبرهم أبنواع التدابري ِف حلظة واحدة ال يشغله شأن عن
شأن وليس ذلك بعسري عليه.
ليدل على كمال قدرته ووجوب احلذر منه.
 ووصف نفسه بسرعة حساب اخلالئق على كثرة عددهم وكثرة أعماْلم ّالفوائد :

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

أن هللا ال ُيلف وعده ( وعد هللا ال ُيلف هللا وعده ) .
تثبيت الرسل وأتباعهم .
إثبات العزة الكاملة هلل تعاىل .
من اعتصم ابلعزيز وتوكل عليه أعزه هللا ونصره .
أن هللا ينتقم من أعداء رسله .
أن هللا ال يعجزه وال يفوته شيء .
هتديد كل كافر مكذب .
إثبات القيامة .
إثبات تبديل األرض غري األرض والسماوات .
عظمة هللا وقدرته حيث ال يعجزه شيء .
بروز وخروج َجيع اخلالئق هلل تعاىل .
إثبات اسم الواحد هلل تعاىل .
وجوب وحدانية هللا تعاىل .
إثبات اسم القهار هلل تعاىل .
كل شيء حتت تصرفه سبحانه .
بيان شيء من أنواع عذاب الكفار من التنكيل واألصفاد والنار .
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-17
-18
-19
-20
-21

التحذير من اإلجرام .
عدل هللا حيث جيزي كل نفس مبا كسبت .
أن هللا ال يظلم أحداً لكمال عدله .
إثبات احلساب يوم القيامة .

أن هللا سريع احلساب  ،وتقدم معىن ذلك .
س ولِين َذرواْ بِ ِه ولِي علَمواْ أ ََّّنَا هو إِلَهٌ و ِ
ِ
اح ٌد َولِيَ َّذ َّكر أ ُْولُواْ اْلَلْبَ ِ
اب (. ) )52
َُ َ
( َه َذا بَالَغٌ لّلنَّا ِ َ ُ ُ َ َ ْ ُ
َ
[ إبراهيم . ] 52 :
---------( َه َذا بَالَغٌ لِّلنَّا ِ
س ) أي  :هذا القرآن الكرمي الذي أنزلناه عليك َي ُممد ،فيه التبليغ الكاِف ْلداية الناس ،وفيه ما ُيوفهم من

سوء عاقبة الكفر والفسوق والعصيان .

قال أبو حيان  :ومعىن بالغ كفاية ِف الوعظ والتذكري .-وقال القرطيب  :أي تبليغ وعظة .

اختلفوا :
فقيل  :إن قوله هذا إشارة إىل كل القرآن .
وقيل  :بل إشارة إىل كل هذه السورة .
يع احلساب ) .
وقيل  :بل إشارة إىل املذكور من قوله ( َوالَ َْحت َس َ َّ
َب ) إىل قوله ( َس ِر ُ
( َولِيُن َذ ُرواْ بِ ِه ) أي  :وألجل أن ينذروا به  ،أي  :بذا القرآن  ،أي  :يوعظوا وحيذروا وُيوفوا به عقاب هللا وعذاب هللا ِف الدنيا
واآلخرة  ،مبا تضمنه من ذكر عقوابت املكذبني ووعيدهم ِف اآلخرة  ،فيه إقامة احلجة عليهم  ،وفيه اإلعذار واإلنذار .
قال السعدي  :ملا فيه من الرتهيب من أعمال الشر وما أعد هللا ألهلها من العقاب .
( َولِيَ ْعلَ ُمواْ ) ابلتفكر والتأمل .
أََّّنَا هو إِلَهٌ و ِ
اح ٌد ) ال شريك له  ،حيث صرف فيه من األدلة والرباهني على ألوهيته ووحدانيته ،ما صار ذلك حق اليقني .
َُ َ
( َولِيَ َّذ َّكر أ ُْولُواْ اْلَلْبَ ِ
اب ) يعين وليتعظ بذا القرآن وما فيه من املواعظ  ،أولو العقول واألفهام الصحيحة  ،فإنه موعظة ملن اتعظ
َ
وهللا أعلم مبراده وأسرار كتابه.
قال السعدي  :قوله تعاىل ( ولِي َّذ َّكر أُولُو األلْب ِاب ) أي :العقول الكاملة ما ينفعهم فيفعلونه ،وما يضرهم فيرتكونه ،وبذلك
َ
ََ َ
صاروا أوِل األلباب والبصائر.
غضا طرًَّي فإنه ال يدعو إال إىل أعلى األخالق واألعمال
إذ ابلقرآن ازدادت معارفهم وآراؤهم ،وتنورت أفكارهم ملا أخذوه ًّ
وأفضلها ،وال يستدل على ذلك إال أبقوى األدلة وأبينها.
وهذه القاعدة إذا تدرب با العبد الذكي مل يزل ِف صعود ورقي على الدوام ِف كل خصلة محيدة.

الفوائد :

-1
-2

أن هذا القرآن بالغ لكل الناس .
أن القرآن إنذار للناس وحتذير ْلم من عذاب هللا .
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-3
-4
-5
-6
-7

أن هللا واحد ال شريك له .
وجوب توحيد هللا .
حترمي جعل مع هللا آْلة أخرى .
أن ِف القرآن من اآلَيت البينات واحلجج الواضحات والرباهني الساطعة على وحدانية هللا تعاىل .
الرتغيب ابلتذكر ابلقرآن .
أخومك  /سلمين بن محمد اللهمييد
السعودية – رفاء
1443 /10 /10هــــ
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