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 مقدمة

 

 . سورة النمل مكية 

 من أغراض السورة إعجاز القرآن ، وذكر قصص بعض األنبياء ، بإجياز يف البعض وإسهاب يف البعض . 

 . حتدثت بالتفصيل عن قصة داود وولده سليمان وبلقيس 

 . وذكرت قصة سليمان مع النملة ومع اهلدهد ومع ملكة سبأ 

 . مسيت بذلك : الشتماهلا على قصة النملة اليت نصحت بقية النمل ، واعتذرت عن سليمان وجنوده 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
( الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَََّلَة َويُ ْؤُتوَن الزََّكاَة َوُهم بِاْْلِخَرِة 2( ُهًدى َوُبْشَرى لِْلُمْؤِمِننَي )1ِن وَِكَتاٍب مُِّبنٍي )طس تِْلَك آيَاُت اْلُقْرآ) 

 ( .( 3ُهْم يُوِقُنوَن )
 [ . 3-1] النمل : 

---------- 
جح أهنا حروف مقطعة ال معىن هلا ولكن هلا مغزى وأن الراوقد سبق معناها واخلالف يف ذلك ،  من احلروف املقطعة ،(  طس) 

 وهو التحدي واإلعجاز .
يف تفسريه فقال :وقال آخرون إمنا ذكرت هذه احلروف يف أوائل السور اليت ذكرت فيها بياناً إلعجاز  ورجح هذا القول ابن كثري

قطعة اليت يتااببون اها ، وقد حكى هذا القرآن وأن اخللق عاجزون عن معارضته مبثله هذا مع أنه مركب من هذه احلروف امل
املذهب الرازي يف تفسريه عن املربد ومجع من احملققني ، وإليه ذهب الشيخ أبو العباس بن تيمية وشيانا احلافظ اجملتهد أبو 

         احلجاج املزي وحكاه يل عـن ابن تيميـة .                                                                 
يف أضواء البيان حيث قال بعد أن ذكر اخلالف : أما القول الذي يدل استقراء القرآن على  وقد رجح هذا الشيخ الشنقيطي

رجحانه فهو : أن احلروف املقطعة ذكرت يف أوائل السور اليت ذكرت فيها بياناً إلعجاز القرآن ، وأن اخللق عاجزون عن معارضته 
: ووجه استقراء القرآن هلذا القول : أن السور اليت افتتحت باحلروف املقطعة يذكر فيها دائمًا عقب  ه هللامث قال رمحمبثله .... 

احلروف املقطعة االنتصار للقرآن وبيان إعجازه وأنه حق ، قال تعاىل يف البقرة ) أمل ذلك الكتاب ال ريب فيه ( ، وقال يف آل 
يوم نزل عليك الكتاب باحلق ( ، وقال يف األعراف ) أملص كتاب أنزل إليك ( ، وقال يف عمران ) أمل هللا ال إله إال هو احلي الق

يونس ) الر تلك آيات الكتاب احلكيم ( ، وقال يف هود ) ألر كتاب أحكمت آياته .. ( ، وقال يف يوسف ) ألر تلك آيات 
 لسورالكتاب املبني . إنا أنزلناه قرآناً عربياً ( .مث ذكر رمحه هللا بقية ا

رمحه هللا فقال بعدما رجح هذا القول : ... أن هذا القرآن مل يأت بكلمات ، أو حبروف  ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمني
 خارجة عن نطاق البشر ، وإمنا هي من احلروف اليت ال تعدو ما يتكلم به البشر ، ومع ذلك فقد أعجزهم 

 ، ألن الفصل حاصل بدوهنا . فهذا ضعيفلسور ، من قال إمنا ذكرت ليعرف اها أوائل ا وأما قول -
، اإلعراض عن القرآن إذا تال عليهم، وهذا ضعيفاها لتفتح الستماعها أمساع املشركني إذا تواصوا ب ابتدئ: بل وقول من قال -

 ألنه لو كان كذلك لكان ذلك يف مجيع السور ال يكون يف بعضها .          
 أي هذه آيات القرآن .( تِْلَك آيَاُت اْلُقْرآِن  )  
  ( وَِكَتاٍب مُِّبنٍي ) َياناً لِ ُكلِ  َشْيء  )  أي بني واضح ، مظهر للحق من البابل ، كما قال تعاىل  ( . َونـَزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ

 بني يف نفسه ، بني لغريه احلق ومظهره .
 فالقرآن أظهر كل شيء حيتاج إليه الناس يف دينهم ودنياهم .

 : ووصفه باملبني ألنه بني  فيه أمره وهنيه وحالله وحرامه ووعده ووعيده قال القرطيب . 
 : إما من أبان املتعدي أي مظهر ما يف تضاعيفه من احلكم واألحكام وأحوال القرون ( املبني قوله تعاىل )  قال اْللوسي

د والغي أو حنو ذلك ، واملشهور يف أمثال هذا احلذف األوىل وأحوال اآلخرة اليت من مجلتها الثواب والعقاب أو سبيل الرش
أنه يفيد العموم ، وأما من أبان الالزم مبعىن بأن أي ظاهر اإلعجاز أو ظاهر الصحة لإلعجاز وهو على االحتمالني صفة 

 مادحة لكتاب مؤكدة ملا أفاده التنوين من الفاامة.
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 : اهد صدقه وإعجازه وهديه لكل متأمل ، وثانيهما : أنه مرشد فاملبني أفاد معنيني أحدمها : أن شو  قال ابن عاشور
 ومفصِ ل.

  بالكتاب اللوح احملفوظ وإبانته أنه خط فيه ما هو كائن إىل يوم القيامة فهو يبينه للناظرين  ذهب بعض العلماء إىل أن املراد
عتبار الوجود اخلارجي فإن القرآن مبعىن املقروء فيه ، وتأخريه هنا عن القرآن باعتبار تعلق علمنا به وتقدميه يف احلجر عليه با

 لنا مؤخر عن اللوح احملفوظ وال خيفى أن إرادة غري اللوح من الكتاب أظهر.
 : ووصف القرآن بالكتاب 

o ( يف َلْوح  حَمُْفوظ  .  َبْل ُهَو قـُْرآٌن جمَِيدٌ ألنه مكتوب يف اللوح احملفوظ : كما قال تعاىل . ) 
o َمْرُفوَعة  ُمَطهَّرَة  .  يِف ُصُحف  ُمَكرََّمة  .  َفَمْن َشاَء ذََكَرهُ : قال تعاىل )ليت بأيدي املالئكةوب يف الصحف اوهو مكت  

 .(بِأَْيِدي َسَفَرة  
o . وهو مكتوب يف الصحف اليت بأيدينا ، ونقرؤه من هذه الكتب 

 : فتان ملعنيني ، فالقرآن ألنه اجتمع ومها ملسمى واحد من حيث مها ص( القرآن  )على  (الكتاب  )وعطف  قال ابن عطية
 والكتاب ألنه يكتب

قال بعض العلماء : أم ا تسميته بـ)الكتاب( ففيها إشارة إىل مجعه يف السطور، ألن  الكتابة مجع للحروف ورسم لأللفاظ؛ كما أن  
 الصدور . يف تسميته بالقرآن إشارة إىل حفظه يف

 : فه من عطف إحدى الصفتني على األخرى ، لتغايرمها يف املدلول عليه بالصفة ، وإذا أريد به القرآن ، فعط قال أبو حيان
 من حيث أن مدلول القرآن االجتماع ، ومدلول كتاب الكتابة.

 كما قال تعاىل ) تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيراً ( ، وقال تعاىل  الفرقان :  أيضاً  من أمساء القرآن ،
 فرقان ( .) وأنزل ال

: ألنه نزل متفرقًا يف حني أن سائر الكتب نزلت مجلة  وقيل: ألنه يفرق بني احلـق والبابل ، واخلري والشر ،  قيلومسي بذلك : 
: الفرقان هو النجـاة ، وذلك ألن اخللق يف ظلمات الضـالالت فبالقرآن وجدوا النجاة ، وكل هذه األقوال  وقيلواحـدة ، 

 صحيحة . 
 وجه تسميته بالذكر : إنه حمتمل معنيني : يفجرير قال ابن 
 : أنه ذكر من هللا جل ذكره ، ذك ر به عباده ، فعرفهم فيه حدوده وفرائضه ، وسائر ما أودعه من حكمه . أحدمها
به  : أنه ذكر وشرف وفار ملن آمن به وصدق مبا فيه ، كما قال جل ثناؤه ) وإنه لذكر لك ولقومك ، يعين أنه شرف واْلخر

 شرف له ولقومه .
 . يهدي من اتبعه وآمن به وعمل مبا فيه( ) ُهًدى  

 ( .َوأَنَزْلَنا ِإلَْيُكْم نُوراً مُِّبيناً  )  كما قال تعاىل
ُر اْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن الصَّاحِلَا) وقال تعاىل  (ى.ِت َأنَّ هَلُْم َأْجراً َكِبرياً ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن يـَْهِدي لِلَّيِت ِهَي أَقْـَوُم َويـَُبشِ 

  فالقرآن العظيم يُطلق هداه على اهلدى العام ، ويطلق هداه على اهلدى اخلاص ، فاهلدى العام معناه بيان الطريق وإيضاح
ا احلق على لسان نبينا ( أي : بين َوأَمَّا ََثُوُد فـََهَديـَْناُهمْ احملجة البيضاء ، وبيان احلق من البابل ، والنافع من الضار ، ومنه )

( . وأما اهلدى اخلاص فمعناه توفيق هللا لعبده حىت يهتدي إىل ما يرضي ربه ، ِإنَّا َهَديـَْناُه السَِّبيَل صاحل ، ومنه قوله تعاىل )
 ( . َمْن يـَْهِد اَّللَُّ فـَُهَو اْلُمْهَتِديويكون سبب دخوله اجلنة ، ومنه قوله )
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 ْر بِاْلُقْرآِن َمْن خَيَاُف َوِعيدِ م املنتفعون بآيات هللا ، كما قال تعاىل )وخصهم املتقني بالذكر ألهنم ه ( فاصهم باإلنذار  َفذَكِ 
 ألهنم املنتفعون به ، وإال فاإلنذار للجميع .

  ( هدى للمتقنيقوله تعاىل . ) ( وللمؤمنني كما قال تعاىل ) قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 

  ( هدى للمتقنيقوله تعاىل ) ( قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين مفهومه أنه ليس هدى لغري املتقني، كما قال تعاىل
ني وال يزيد الظاملني إال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمننون يف آذاهنم وقر وهو عليهم عمى( وقال تعاىل )ال يؤم

 .خساراً(

 .نصر والتوفيق والعزة على األعداء، يبشرهم باجلنة وبالبه املصدقني به املذعنني ألحكامهأي يبشر املؤمنني ( َوُبْشَرى لِْلُمْؤِمِننَي )  
 ( . َويـَُبشِ ُر اْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن الصَّاحِلَاِت َأنَّ هَلُْم َأْجراً َكِبرياً )كما قال تعاىل 
َر اْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن  اْلِكَتاَب وملَْ ََيَْعْل َلُه ِعَوَجا احلَْْمُد َّلِلَِّ الَِّذي أَنَزَل َعَلى َعْبِدهِ وقال تعاىل ) قـَيِ مًا لُِينِذَر بَْأسًا َشِديدًا ِمْن َلُدْنُه َويـَُبشِ 

 ( .يـَْعَمُلوَن الصَّاحِلَاِت َأنَّ هَلُْم َأْجراً َحَسناً  َماِكِثنَي ِفيِه أَبَداً 
ْر اْلُمْؤِمِننَي بَِأنَّ )وقال تعاىل   ( . هَلُْم ِمْن اَّللَِّ َفْضالً َكِبرياً  َوَبشِ 

ْر اْلُمْؤِمِننيَ )  ويدل على أنه يبشر بالنصر قوله تعاىل  ( .  َوُأْخَرى ُتُِبُّونـََها َنْصٌر ِمَن اَّللَِّ َوفـَْتٌح َقرِيٌب َوَبشِ 

 ما جمرد التصديق ال يكفي ، أن ن ال بد من قبول وإذعاملوجود بالقرآميان ااإلال يكفي يف تعريف اإلميان جمرد التصديق ، ف ،
 .] قاله الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا [ لكنه مل يذعن فليس مبؤمن ،  با بالب كان مصدقا مبا جاء به الرسول فإن أ

 كمل اهتداؤه بالقرآن ، ألن الشيء إذا علق بوصف زاد بزيادة ذلك إميان الشاص   يستفاد من ذلك : أنه كلما كُمل
ُهْم َمْن يـَُقوُل أَيُُّكْم زَاَدْتُه َهِذِه ِإميَانًا فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا . ويدل هلذا قوله تعاىل ) الوصف ونقص بنقصه َوِإَذا َما أُنزَِلْت ُسورٌَة َفِمنـْ

 ( .ناً َوُهْم َيْسَتْبِشُروَن فـَزَاَدتْـُهْم ِإميَا
  ( َو لِلَِّذيَن آَمُنوا ُهًدى َوِشَفاٌء َوالَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن يف آَذاهِنِْم ُقْل هُ أن من مل يكن مؤمنًا فليس القرآن له هدى كما قال تعاىل

 ( . َوقْـٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى أُْولَِئكَ 

 . ) البشارة هي اإلخبار مبا يسر ، وقد تطلق مبا يسوء لكن بقرينة كما قال تعاىل ) فبشرهم بعذاب أليم 
 يأتون اها على وجهها بأركاهنا وواجباهتا ومستحباهتا .(  ) الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَََّلةَ  

أو يأتون الصالة ، ألنه ال يكفي فيها جمرد اإلتيان بصورهتا الظاهرة ، فإقام الصالة ، ،  مل يقل : يفعلون الصالة : قال السعدي
وهو حضور القلب فيها ، وتدبر ما يقوله ويفعله  إقامتها ظـاهرًا بإمتام أركاهنا وواجباهتا وشروبها ، وإقامتها بابنًا بإقامة روحها ،

 منها .
 . ) مل يأمر هللا بالصالة إال بلفظ اإلقامة ، كقوله تعاىل ) وأقيموا الصالة ( وقوله تعاىل ) واملقيمني الصالة 
  ليت قال هللا عنها بتدبر وحضور قلب وخشوع، وهذه هي الصالة ا بأدائهاإقامة الصالة ليس جمرد أداؤها، وإمنا املراد إقامتها

)وأقم الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر( فإن هللا يف هذه اآلية علق حكم هني الصالة عن الفحشاء واملنكر 
بشرط إقامتها وليس فقط أداؤها )واحلكم املعلق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصه( فعلى قدر إقامة العبد لصالته على قدر 

عن الفحشاء واملنكر، واهذا يزول اإلشكال الذي يورده البعض: وهو أن كثري من املصلني ال تنهاهم ما تؤثر فيه فتنهاه 
 صالهتم عن الفحشاء واملنكر .

 وله تعاىل ) َويُِقيُموَن الصَّالَة ( يشمل صالة الفرض والنفل .ق 
 ومما يدل علىوأهنا من أعظم صفات املتقنيلتها ( فيه دليل على أمهية الصالة وعظيم منز ه تعاىل )َويُِقيُموَن الصَّالةقول ، 



 5 

 :عظيم منزلتها
o . ) أهنا فرضت يف أعلى مكان ) يف السماء ليلة اإلسراء واملعراج 
o  وفرضت مخس صلوات يف اليوم والليلة ، وأول ما فرضت مخسني مث خـففت إىل مخس يف العدد ، وهذا يدل على حمبة

 هللا هلا ، وعنايته اها سبحانه . 
o بعد الشهادتني ، وهي عمود الدين ها كافر حيشر مع فرعون وقارون وأيب بن خلف ، وأعظم العباداتأن تارك 

 . الصالة : عام يشمل الفريضة والنافلة 
  عليها واملؤلفة إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملنيقوله تعاىل )أي يعطوهنا مستحقيها كما يف ( َويُ ْؤُتوَن الزََّكاَة ) 

 .(  ...قلواهم 
 الزكاة : هي :  قدر واجب يف مال خمصوص ، لطائفة أو جهة خمصوصة .

يهِ  ُرُهْم َوتـُزَكِ  ْم اِهَا َوَصلِ  ومسيت بذلك : ألهنا تزكي املال ، وتزكي صاحب املال ، كما قال تعاىل )ُخْذ ِمْن أَْمَواهلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِ 
 ي اجملتمع كله ، فتنتشر احملبة والوئام واإلخاء .َعَلْيِهْم ِإنَّ َصالَتَك َسَكٌن ( ، بل وتزك

، وتطهر نفس الغين من الشح والبال ، وتطهر نفس الفقري من احلسد  وتزكي صاحب املال،  ألهنا تزكي املال:  ومسيت زكاة
 والضغينة ، وتسد حاجة اإلسالم واملسلمني .

 خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم اها ( .)  كما قال تعاىل
 ( رواه مسلم . ما نقصت صدقة من مال)  وقال 

تطهري أصحاب األموال من الشح والبال، تقوية روابط اجملتمع ، تزيد احملبة واملودة بني أفراد اجملتمع، وأيضًا فيها  ومن ِحكِمها :
، وتكفر اخلطايا وتدفع  امتحان للنفس ، ألن املال حمبوب للنفس ، والنفس تبال به ، إعانة الضعفاء وكفاية أصحاب احلاجة

 البالء ، وجملبة للمحبة . 
 هنا تزكي املال ، وتزكي صاحب الزكاة .مسيت بذلك أل 

 كقوله تعاىل ) َوأَِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّكاَة ( .  لزكاة اارك وتعاىل بني الصالة و كثرياً ما يقرن هللا تب 
توحيده والثناء عليه ومتجيده ، واإلنفاق هو من اإلحسان إىل املالوقني  إن الصالة حق هللا وعبادته وهي مشتملة على قيل :

 بالنفع املتعدي إليهم ، وسعادة العبد دائرة بني األمرين : إخالصه ملعبوده ، وسعيه يف نفع اخللق .
 الصالة رأس العبادات البدنية ، والزكاة رأس العبادات املالية . وقيل :
 والبدن ، والزكاة بهـارة للمال .الصالة بهارة للنفس  وقيل :

: وكثريًا ما َيمع تعاىل بني الصالة والزكاة يف القرآن ، ألن الصالة متضمنة لإلخالص للمعبود ، والزكاة والنفقة  قال السعدي
بد عدم متضمنة لإلحسان على عبيده ، فعنوان سعادة العبد إخالصه للمعبود ، وسعيه يف نفع اخللق ، كما أن عنوان شقاوة الع

 هذين األمرين منه ، فال إخالص وال إحسان. 
 : إن إقامة الصالة وإيتاء الزكاة من أسباب النصر ، ألن هللا ذكرها بعد قوله )فَاْعُفوا  قال الشيخ ابن عثمني رمحه هللا

ْن َمكَّنَّاُهْم يف اأْلَْرِض أَقَاُموا الصَّالَة َوآتـَُوا الزََّكاَة َواْصَفُحوا َحىتَّ يَْأِتَ اَّللَُّ بَِأْمرِِه ( وقد جاء ذلك صرحيًا يف قوله تعاىل )الَِّذيَن إِ 
 َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َونـََهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوَّلِلَِّ َعاِقَبُة اأْلُُموِر (.

 . وإقام الصالة وإيتاء الزكاة من صفات الرجال العظماء 
 اأْلَْبَصاُر ( .َوال بـَْيٌع َعْن ذِْكِر اَّللَِّ َوِإقَاِم الصَّالِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة خَيَافُـوَن يـَْوماً تـَتَـَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب وَ قال تعاىل ) رَِجاٌل ال تـُْلِهيِهْم ِِتَارٌَة 
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   ( َما َسَلَكُكْم يف َسَقَر  .ِن اْلُمْجرِِمنَي عَ  .يف َجنَّات  يـََتَساءُلوَن  .ِإالَّ َأْصَحاَب اْلَيِمنِي  .ُكلُّ نـَْفس  مبَا َكَسَبْت َرِهيَنٌة وقال تعاىل
يِن  .وَُكنَّا ََنُوُض َمَع اخْلَاِئِضنَي  .وملَْ َنُك نُْطِعُم اْلِمْسِكنَي  .قَاُلوا ملَْ َنُك ِمَن اْلُمَصلِ نَي  . َحىتَّ أَتَانَا  .وَُكنَّا ُنَكذِ ُب بِيَـْوِم الدِ 

 ( . الشَّاِفِعنيَ  ْم َشَفاَعةُ َفَما تَنَفُعهُ  .اْلَيِقنُي 

  : واملراد بالزكاة هنا الصدقة مطلقًا أو صدقة واجبة كانت على املسلمني ، وهي مواساة بعضهم بعضًا كما قال ابن عاشور
 ( .بل ال تكرمون اليتيَم وال ُتض ون على بعام املسكني  )دل عليه قوله يف صفة املشركني 

 .واجلزاء على األعمال خريها وشرها، واجلنة والنار، وبالبعث بعد املوت ، يوقنون بالدار اآلخرةأي ( َوُهم بِاْْلِخَرِة ُهْم يُوِقُنوَن ) 
  اآلخرة : يشمل ما أخرب به النيب . مما يكون بعد املوت ، من بعث وحشر وعذاب القرب وغريها 

 ان باليوم اآلخر أحد أركان اإلميان : اآلخرة اسم ملا يكون بعد املوت ، وخصه بالذكر بعد العموم ، ألن اإلمي قال السعدي
  . ، وألنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل ، واليقني : هو العلم التام الذي ليس فيه أدىن شك ، واملوجب للعمل

 : واآلخرة يف اصطالح القرآن هي احلياة اآلخرة . وقال ابن عاشور 
 ويتضمن البعث ، والثواب ، والعقاب ، واجلنة ، والنار وغري ذلك  اآلخرة أي اليوم اآلخر ، ومسي بذلك ألنه ال يوم بعده ،

 مما يكون يوم القيامة .
 : املادة ، تشعر بأنه علم حاصل عن تأمل وغوص الفكر  ذهم باآلخرة مبادة اإليقان ألن هفالتعبري عن إمياهن قال ابن عاشور

هدة غريبة حبسب املتعارف وقد كثرت الشبه اليت جرت يف بريق االستدالل ألن اآلخرة ملا كانت حياة غائبة عن املشا
املشركني والدهريني على نفيها وإحالتها ، كان اإلميان اها جديرًا مبادة اإليقان بناء على أنه أخص من اإلميان ، فإليثَار 

اإليقان هنا جملرد التفنن هنا خصوصية مناسبة لبالغة القرآن ، والذين جعلوا اإليقان واإلميان مرتادفني جعلوا ذكر  (يوقنون)
 ِتنباً إلعادة لفظ ) يؤمنون( بعد قوله ) والذين يؤمنون مبا أنزل إليك ( .

  : لإلميان باليوم اآلخر َثرات جليلة 
 : الرغبة يف فعل الطاعات واحلرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم . منها
 اليوم .: الرهبة من فعل املعصية والرضى اها خوفاً من عقاب ذلك  ومنها
 : تسلية املؤمن عما يفوته من الدنيا مبا يرجوه من نعيم اآلخرة وثوااها . ومنها

ه قيل : َثرة اليقني باآلخرة االستعداد هلا ، فقد قيل عشرة من املغرورين : من أيقن أن هللا خالقه وال يعبده ، ومن أيقن أن هللا رازق
د عليها ، ومن أيقن أن الورثة أعداؤه وَيمع هلم ، ومن أيقن أن املوت آت فال وال يطمئن به ، ومن أيقن أن الدنيا زائلة ويعتم

يستعد له ، ومن أيقن أن القرب منزله فال يعمره ، ومن أيقن أن الديان حياسبه فال يصحح حجته ، ومن أيقن أن الصراط ممره فال 
 أن اجلنة دار األبرار فال يعمل هلا .خيفف ثقله ، ومن أيقن أن النار دار الفجار فال يهرب منها ، ومن أيقن 

قال ذو النون املصري : اليقني داع إىل قصر األمل ، وقصر األمل يدعو إىل الزهد ، والزهد يورث احلكمة ، واحلكمة تورث النظر 
 يف العواقب.

 ، ومن فضائله فضل اليقني : 
 سبب لإلمامة .أواًل : 

ُهْم أَئِمَّةً   يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َلمَّا َصبَـُروا وََكانُوا بِآياتَِنا يُوِقُنوَن( . قال تعاىل : )َوَجَعْلَنا ِمنـْ
 وأهل اليقني هم أهل االنتفاع باآليات .ثانياً : 

 قال تعاىل : )َويف اأْلَْرِض آيَاٌت لِْلُموِقِننَي( .



 7 

 خص هللا أهل اليقني باهلدى والفالح .ثالثاً : 
 مبَا أُْنزَِل ِإلَْيَك َوَما أُْنزَِل ِمْن قـَْبِلَك َوبِاآْلِخَرِة ُهْم يُوِقُنوَن( . قال تعاىل : )َوالَِّذيَن يـُْؤِمُنونَ 

 سبب دخول أهل النار النار عدم يقينهم .رابعاً : 
 ْن َنُظنُّ ِإالَّ ظَنَّاً َوَما حَنُْن مبُْستَـْيِقِننَي(.قال تعاىل : )َوِإَذا ِقيَل ِإنَّ َوْعَد اَّللَِّ َحقٌّ َوالسَّاَعُة ال رَْيَب ِفيَها قـُْلُتْم َما نَْدرِي َما السَّاَعُة إِ 

 صالح هذه األمة بالزهد واليقني .خامساً : 
 : ) صالح هذه األمة بالزهد واليقني ، ويهلك آخرها بالبال واألمان ( . قال 

 سبب لتهوين مصائب الدنيا .سادساً : 
 ..ومن اليقني ما هتون به علينا مصائب الدنيا ( .يدعو قبل أن يقوم من جملسه : ) . فقد كان النيب 

 لو وقع اليقني يف القلب لطار إىل اجلنة اشتياقاً .قال ابن مسعود : 
 الفوائد :

 ملا متضنه من اآليات واألخبار واإلعجاز . أن القرآن آية-1
 من أمساء القرآن الكتاب .أن -2
 أن القرآن بني  يف نفسه مبني لغريه .-3
 ن هداية ملن متسك به وعمل مبا فيه .أن القرآ-4
 ملن أقام الصالة وآتى الزكاة وأيقن باآلخرة . إال أنه ال يتم التبشري الكامل بالقرآن-5
 أن تضييع الصالة والبال بالزكاة ينايف اإلميان .-6
 أمهية الصالة .-7
 أن الزكاة أهم األركان بعد الصالة .-8
 إثبات باليوم اآلخرة .-9
( ُأْولَِئَك الَِّذيَن هَلُْم ُسوُء اْلَعَذاِب َوُهْم يف اْْلِخَرِة ُهُم 4لَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن بِاْْلِخَرِة زَي َّنَّا هَلُْم َأْعَماهَلُْم فَ ُهْم يَ ْعَمُهوَن )ِإنَّ ا)  

 ( .(  6) ( َوِإنََّك لَتُ َلقَّى اْلُقْرآَن ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َعِليٍم 5اأْلَْخَسُروَن )
 [ . 6 – 4لنمل : ] ا

--------- 
  أي يكذبون اها ويستبعدون وقوعها .( ) ِإنَّ الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن بِاْْلِخَرِة 

أي حسنا هلم ما هم فيه ، ومددنا هلم يف غيهم ، فيهم يتيهون يف ضالهلم ، وكان هذا جزاء ( زَي َّنَّا هَلُْم َأْعَماهَلُْم فَ ُهْم يَ ْعَمُهوَن ) 
 بوا به من الدار اآلخرة .على ما كذ

  : قيل : املراد : زين هللا هلم أعماهلم السيئة حىت رأوها حسنة . وقيل : املراد : ( زَيَـّنَّا هَلُْم أعماهلم قوله تعاىل ) قال الشوكاين
اج : معىن اآلية : أن هللا زين هلم األعمال احلسنة ، وذكر هلم ما فيها من خريي الدنيا واآلخرة ، فلم يقبلوا ذلك . قال الزج

 أنا جعلنا جزاءهم على كفرهم أن زينا هلم ما هم فيه
 خرة سبب للعمى واحلرية .عدم اإلميان باآل 
 الذين ال يؤمنون باآلخرة .(  ُأْولَِئكَ )  
 . يف الدنيا واآلخرة( الَِّذيَن هَلُْم ُسوُء اْلَعَذاِب )  
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  (ْم ُسوء العذاب الذين هلَُ  ) بالكفر والعمه وهو مبتدأ خربه ين املوصوفنيإشارة إىل املذكور  (أولئك ) : قوله  رقال ابن عاشو 
ُهْم ِِف اآلخرة وَ ) يهم سكرات املوت لقوله تعاىل حيتمل أن يكون املراد هلم ذلك يف الدنيا بأن يقتلوا أو يؤسروا أو تشدد عل

اخل ( َوُهْم  )ره أبو حيان ويكون قوله تعاىل ستظهوحيتمل أن يكون املراد هلم ذلك يف الدارين وهو الذي ا (ُهُم االخسرون 
أفعل تفضيل ، والتفضيل باعتبار حاليهم يف الدارين أي  (خسرين األ )خرة أعظم العذابني بناًء على أن لبيان أن ما يف اآل

خرة أعظم من هم يف اآلخرة أخسر منهم يف الدنيا ال غريهم كما يدل عليه تعريف اجلزأين على معىن أن خسراهنم يف اآل
 ع.طع أصاًل وعذااهم يف الدنيا منقطخسراهنم يف الدنيا من حيث أن عذااهم يف اآلخرة غري منق

 أي ليس خيسر أنفسهم وأمواهلم سواهم من أهل احملشر .( َوُهْم يف اْْلِخَرِة ُهُم اأْلَْخَسُروَن ) 
 أي يا حممد .( َوِإنََّك ) 
 .أي لتأخذ  ( لَتُ َلقَّى اْلُقْرآنَ ) 
 من عند .(  ِمن لَُّدنْ ) 
 يف أقواله وأفعاله وأحكامه وأمره وهنيه .( َحِكيٍم ) 
، ات، يعلم السر وأخفى، عليم باألمور جليلها وحقريها، فاربه هو الصدق احملضي، يعلم الكليات واجلزئبكل شيء( َعِليٍم ) 

 ( .وحكمه هو العدل التام كما قال تعاىل ) ومتت كلمة ربك صدقاً وعداًل 
 ( علم هللا كامل مل يسبق جبهل وال يلحقه زوال ، خبالف علم ابن آدم فهو مسبوق جبهل ويلحق بنسيان كما قال تعاىل ُ َواَّللَّ

 ( .ُروَن ُكْم َتْشكُ َأْخَرَجُكْم ِمْن بُُطوِن أُمََّهاِتُكْم ال تـَْعَلُموَن َشْيئاً َوَجَعَل َلُكْم السَّْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفِئَدَة َلَعلَّ 
 الفوائد :

 فيظن أن العمل السيء حسناً ) وهذه عقوبة له ( . أن الذي ال يؤمن باآلخرة ، يعمل -1
 أن الذي يؤمن باآلخرة يستلزم أن يرى احلق حقاً ويرى البابل باباًل . -2
 أن غري املؤمنني حياهتم يف شك وقلق . -3
 ( . السيئالعقوبة العظيمة ) يُزين له العمل  وجوب اإلميان باليوم اآلخر بدليل عقوبة من مل يؤمن اها اهذه -4
 أن القرآن من عند هللا . -5

َها ِبَََبٍ َأْو آتِيُكم ِبِشَهاٍب قَ َبٍس لََّعلَُّكْم َتصْ  )  ن ْ ( فَ َلمَّا َجاءَها نُوِدَي 7َطُلوَن )ِإْذ قَاَل ُموَسى أِلَْهِلِه ِإيِنِ آَنْسُت نَارًا َسآتِيُكم مِِ
( َوأَْلِق َعَصاَك فَ َلمَّا 9( يَا ُموَسى ِإنَُّه أَنَا اَّللَُّ اْلَعزِيُز اْْلَِكيُم )8نَّاِر َوَمْن َحْوهَلَا َوُسْبَحاَن اَّللَِّ َربِِ اْلَعاَلِمنَي )َأن بُوِرَك َمن يف ال

( ِإالَّ َمن َظَلَم مثَّ َبدََّل ُحْسناً 10اُ  َلَديَّ اْلُمْرَسُلوَن )رَآَها تَ ْهتَ زُّ َكأَن ََّها َجانٌّ َوىلَّ ُمْدِبرًا َوَلَْ يُ َعقِِْب يَا ُموَسى اَل ََتَْف ِإيِنِ اَل يََ 
( َوَأْدِخْل َيَدَك يف َجْيِبَك ََتُْرْج بَ ْيَضاء ِمْن َغرْيِ ُسوٍء يف ِتْسِع آيَاٍت ِإىَل ِفْرَعْوَن َوقَ ْوِمِه ِإن َُّهْم  11بَ ْعَد ُسوٍء فَِإيِنِ َغُفوٌر رَِّحيٌم )

َها أَنُفُسُهْم ظُْلماً 13( فَ َلمَّا َجاءتْ ُهْم آيَاتُ َنا ُمْبِصَرًة قَاُلوا َهَذا ِسْحٌر مُِّبنٌي )12فَاِسِقنَي ) َكانُوا قَ ْوماً  َقَنت ْ ( َوَجَحُدوا ِِبَا َواْستَ ي ْ
 .(َن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِدينَ َوُعُلِوًا فَانُظْر َكْيَف َكا

---------- 
مذكرًا له ما كان من أمر موسى عليه السالم، كيف اصطفاه هللا، وكلمه  ول تعاىل لرسوله حممد يق( ِإْذ قَاَل ُموَسى أِلَْهِلِه ) 

وناجاه، وأعطاه من اآليات العظيمة الباهرة واألدلة القاهرة، وابتعثه إىل فرعون وملئه، فجحدوا اها وكفروا، واستكربوا عن اتباعه 
أي: اذكر حني سار موسى بأهله، فأضل الطريق، وذلك يف ليل وظالم،  (ْهِلِه ِإْذ قَاَل ُموَسى أِلَ  ) واالنقياد له، فقال تعاىل

 . فآنس من جانب الطور ناراً، أي: رأى ناراً تتأجج وتضطرم
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 . املراد بأهله هنا زوجته . عند مسريه من مدين إىل مصر 

 أي أبصرت من بعيد .( ِإيِنِ آَنْسُت نَاراً )  
 : فاملعىن أهنما كانا يسريان لياًل ، وقد اشتبه الطريق عليهما والوقت وقت برد ويف (  آَنْسُت نَاراً  ِإين  ) أما قوله  قال الرازي

مثل هذا احلال تقوى النفس مبشاهدة نار من بعد ملا يرجى فيها من زوال احلرية يف أمر الطريق ، ومن االنتفاع بالنار 
 ( . آَنْسُت نَاراً  ِإين  ) لالصطالء فلذلك بشرها فقال 

َها ِبَََبٍ )   ن ْ  . عن الطريق أي :( َسآتِيُكم مِِ
 والً كان يرتجى مث قوي وجزم فقال سآتيكم واجلمع بينهما : أآتيكم (  ييف سورة أخرى ) لعل. 
 . شعلة نار(  َأْو آتِيُكم ِبِشَهاٍب قَ َبسٍ ) 
 أي ألجل أن تصطلوا اها ، أي تستدفئون .( لََّعلَُّكْم َتْصَطُلوَن )  
 أن الليلة كانت باردة . يستفاد 

 وكان الطريق قد اشتبه عليه ، والوقت بارد ، والسري يف ليل ، فتشوقت نفسه ، إذ رأى النار إىل زوال ما :  قال أبو حيان
أو آتيكم  )أي من موقدها خبرب يدل على الطريق ، (  سآتيكم منها ِبَب )حلق من إضالل الطريق وشدة الربد فقال 

وهذا الرتديد بأو ظاهر ، ألنه كان ،  مل يكن هناك من خيرب ، فإين أستصحب ما تدفؤون به منها أي إن ( بشهاب قبس
فإن مل يكن أحد ، فهو مقيم ، فيحتاجون ،  مطلوبه أواًل أن يلقي على النار من خيربه بالطريق ، فإنه مسافر ليس مبقيم

لشيئني معاً ، بل ألحدمها اخلرب إن وجد من خيربه فريحل ، أو لدفع ضرر الربد ، وهو أن يأتيهم مبا يصطلون ، فليس حمتاجاً ل
 االصطالء إن مل َيد وأقام

 أي ملا وصل إىل مكان النار رأى منظراً هائالً عظيماً .(  فَ َلمَّا َجاءَها )
وبورك من حولك وهم موسى،  لطور األمين بأن بوركت ياأي نودي من جانب ا( نُوِدَي َأن بُوِرَك َمن يف النَّاِر َوَمْن َحْوهَلَا ) 

 .املالئكة 
 ويف النار وجهان:  قال املاوردي : 

 : أهنا نار فيها نور. أحدمها
 : أهنا نور ليس فيها نار ، وهو قول اجلمهور. الثاين
 ر .النو  –هنا  -:  ومذهب املفسرين أن املراد بالنار  قال الشوكاىن 
  ( .مْيَِن ُه ِمْن َجاِنِب الطُّوِر األَ َونَاَديـَْنا) املناِدي هو هللا كما قال تعاىل 

 : ِهَي نُوٌر َماَلِئَكًة َوأَقْـَرُب اأْلَقْـَواِل يف َمْعىَن اآْليَِة ِإىَل ظَاِهِر اْلُقْرآِن اْلَعِظيِم قـَْوُل َمْن قَاَل : ِإنَّ يف النَّاِر الَّيِت  قال الشنقيطي 
: أَْن بُورَِك َمْن يِف النَّاِر ، َأْي : اْلَماَلِئَكُة الَِّذيَن ُهْم يف َذِلَك النُّوِر ، َوَمْن َحْوهَلَا ، َأْي :  َوَحْوهَلَا َماَلِئَكٌة َوُموَسى ، َوَأنَّ َمْعىَن 

 سُّدِ يُّ .َهَذا : الَوبُورَِك اْلَماَلِئَكُة الَِّذيَن ُهْم َحْوهَلَا ، َوبُورَِك ُموَسى أِلَنَُّه َحْوهَلَا َمَعُهْم ، َوممَّْن يـُْرَوى َعْنُه 
  َُّوَمْعىَن َأْن بُورَِك َمْن يِف النَّاِر َوَمْن َحْوهَلَا ، بُورَِك َمْن يِف َمَكاِن النَّاِر َوَمْن َحْوَل َمَكاهِنَا ، يف اْلَكشَّاِف  َوقَاَل الزَََّمَْشِري :

نُوِدَي ِمْن َشاِبِئ اْلَواِدي اأْلَمْيَِن يف اْلبُـْقَعِة  )َكُة اْلَمْذُكورَُة يف قـَْولِِه تـََعاىَل َوَمَكانـَُها اْلبُـْقَعُة الَّيِت َحَصَلْت ِفيَها ، َوِهَي اْلبُـْقَعُة اْلُمَباَر 
 ، َوَتُدلُّ َعَلْيِه ِقرَاَءُة ُأيَب   " أَْن تـََبارََكِت النَّاُر َوَمْن َحْوهَلَا " ، َوَعْنُه " بُورَِكِت النَّاُر " . (اْلُمَبارََكِة 

 أي تنزه هللا وتقدس هللا الذي ال يشبهه أحد من املالوقني .( اَّللَِّ  َوُسْبَحانَ ) 
 يح : تنزيه هللا عن كل عيب ونقص وعن مشااهة املالوقني .فالتسب 
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الذي يفعل ما يشاء ، وال يشبهه شيء من خملوقاته ، وال حييط به شيء من مصنوعاته ، وهو العلي العظيم ( َربِِ اْلَعاَلِمنَي ) 
 عن مماثلة احملدثان . ميع املالوقات ، وال يكتنفه األرض والسموات ، بل هو األحد الصمد املنزهاملباين جل

  كون عالمة الالرب : املالك املتصرف ، والعاملني كل من سوى هللا ، ومسوا بذلك ألهنم علم على خالقهم ، فكل ما يف
 ودليل على ربوبية هللا .

 بر لشؤون خلقه املريب هلم بالنعم الظاهرة والبابنة .الرب هو املالك املتصرف املعبود املد
 : وتربيته تعاىل خللقه نوعان : عامة وخاصة : قال الشيخ السعدي رمحه هللا

 هي خلقه للمالوقني ، ورزقهم ، وهدايتهم ملا فيه مصاحلهم اليت فيها بقاؤهم يف الدنيا . فالعامة :
ان ، ويوفقـهم له ، ويكملهم ، ويدفع عنهم الصوارف ، والعوائق احلائلة بينهم وبينه ، تربيته ألوليائه ، فريبيهم باإلمي واخلاصة :

 وحقيقتها : تربية التوفيق لكل خري ، والعصمة من كل شر .
 : اختلف ما املراد بالعاملني على أقوال : العاملني 
 : كل موجود سوى هللا ، وهذا قول قتادة ورجحه القربيب وابن كثري .  قيل
 : أهل كل زمان عامل لقوله تعاىل ) أتأتون الذكران من العاملني ( أي من الناس . وقيل
 : اجلن واإلنس ، لقوله تعاىل ) ليكون للعاملني نذيراً ( . وقيل
 : العامَل عبارة عما يعقل وهم اإلنس واجلن واملالئكة والشيابني . وقيل

ه قوله تعاىل ) قال فرعون وما رب العاملني . قال رب السموات ، ألنه شامل لكل خملوق وموجود ، ودليل والصحيح األول
 واألرض وما بينهما ( .

  : مجع عامَل العاملني. 
 مأخوذ من الَعالمة ، ألهنم َعلٌم على خالقِهم وصانعهم ، وهذا هو الصحيح  قيل :

 وعلى انفراده بامللك . همتفإن هذا اخللق يف كل فرد منه ، ويف جزء منه ، آية تدل على وحـدانية هللا وعلى عظ
 قال الشاعر :
 أم كيف َيحد اجلاحدُ     كيف يُعصى اإللُه    عجباً فوا

 ه واحدُ ـــدل على أنــــــــــت       ةٌ ـــــــــــــــــه آيـــــــــكل شيء  لويف  
 ( . َهاِر آَليات  أِلُويل اأْلَْلَبابِ ِإنَّ يِف َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالنـَّ قال تعاىل )

وسئل بعض األعراب عن وجود هللا فقال : إن البعر ليدل على البعري ، وإن أثر األقدام ليدل على املسري ، فسماء ذات أبراج ، 
 وأرض ذات فجاج ، وحبار ذات أمواج أال يدل على وجود اللطيف اخلبري .

 عقول .جسمك وروحك فيه من اآليات ما يبهر ال
 مأخوذ من الِعلم ، ألن هذا اخللق ال يصدر إال عن علم ومعرفة بأحواهلم . وقيل :

 : تطلق أحياناً ويراد به اإلنس واجلن  العاملني: 
 .كما قال تعاىل ) تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيراً ( 

 :وأحياناً تطلق على البشر 
 ان من العاملني ( .كقوله تعاىل ) أتأتون الذكر 

 : قال بعض العلماء : واعلم أن تربيته تعاىل خمالفة لرتبية غريه ، وبيانه من وجوه 
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 أنه تعاىل يريب عبيده ال لغرض نفسه ، وغريه يربون لغرض أنفسهم ال لغرض غريهم .األول : 
وهو متعال عن النقصان والضرر ، كما قال تعاىل : أن غريه إذا رىب فبقدر تلك الرتبية يظهر النقصان يف خزائنه ويف ماله الثاين : 

 )  .)َوِإْن ِمْن َشْيء  ِإالَّ ِعْنَدنَا َخزَائُِنُه َوَما نـُنَـز ِلُُه ِإالَّ ِبَقَدر  َمْعُلوم 
 : ) إن هللا أن غريه من احملسنني إذا أحل الفقري عليه أبغضه وحرمه ومنعه ، واحلق تعاىل خبالف ذلك ، كما قال الثالث : 

 تعاىل حيب امللحني يف الدعاء ( .
أن غريه من احملسنني ما مل يطلب منه اإلحسان مل يعط ، أما احلق تعاىل فإنه يعطي قبل السؤال ، أال ترى أنه رباك حال  الرابع : 

سألته  كنت جنينًا يف رحم األم ، وحال ما كنت جاهاًل غري عاقل ، ال ُتسن أن تسأل منه ، ووقاك وأحسن إليك مع أنك ما
 وما كان لك عقل وال هداية .

 يبة أو املوت ، واحلق تعاىل ال ينقطع إحسانه البتة .أن غريه من احملسنني ينقطع إحسانه إما بسبب الفقر أو الغْ اخلامس : 
سانه إىل أن غريه من احملسنني خيتص إحسانه بقوم دون قوم وال ميكنه التعميم ، أما احلق تعاىل فقد وصل تربيته وإحالسادس : 

 .) َوَرمْحَيِت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيء  ( الكل ، كما قال : 
 . )احلَْْمُد َّلِلَِّ َربِ  اْلَعاَلِمنَي(فثبت تعاىل أنه رب العاملني وحمسن إىل اخلالئق أمجعني ، فلهذا قال تعاىل يف حق نفسه : 

أن الذي خياببه ويناجيه هو ربه هللا العزيز الذي عز كل شيء وقهره وغلبه، أعلمه  (يَا ُموَسى ِإنَُّه أَنَا اَّللَُّ اْلَعزِيُز اْْلَِكيُم ) 
 . احلكيم يف أقواله وأفعاله

  : ُهَو اَّللَُّ الَِّذي ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعامِلُ )  تعاىل سنة تضاف إليه كما قالاألمساء احلتبارك وتعاىل ، وكل  ى ذاتهعلم علهللا
 ( ُهَو اَّللَُّ الَِّذي ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السَّالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز اجْلَبَّارُ 22الرَّمْحَُن الرَِّحيُم ) اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة ُهوَ 

 عليه . قخل اجلنة ( متفـمن أحصاها دامساً وتسعني  إن هلل تسعةً )  وقال ( .  اْلُمَتَكربِ ُ ُسْبَحاَن اَّللَِّ َعمَّا ُيْشرُِكونَ 
 : الرمحن من أمساء هللا ، وال تقول هللا من أمساء الرمحن . ولذلك بقول

 ومعىن ) هللا ( أي : املألوه املعبود الذي تعبده اخلالئق ، وتتأله له حمبة وتعظيمًا وخضوعاً له ، وفزعًا إليه يف احلوائج والنوائب 
 لكمال .، ملا له من صفات األلوهية ، وهي صفات ا

 ) ال يعرف أحد تسمى به ال يف اجلاهلية وال يف اإلسالم ، وهو خمتص باهلل لفظاً ومعىن . ) هللا 
 أي أن هذا اللفظ ال يصح أن يسمى به أحد . لفظاً :
 أي أن الصفة اليت تضمنها هذا االسم وهي اإلهلية ال يصلح شيء منها للمالوق . ومعىن :

 األعظم .:  إنه االسم  قال بعض العلماء 
ألنه يوصف جبميع الصفات ، هذا دليل نظري على أن لفظ اجلاللة ) هللا ( هو االسم األعظـم ، أي أن هذه األمساء مجيعاً ترجع 

 إليه لفظاً ومعىن .
 وال يأِت بعد شيء منها كما سبق يف اآليات احلديث .لفظاً : أي أن أمساء هللا تأِت بعده معىن ترجع إليه  -
 .ذه الصفة ترجع إليها مجيع الصفات، وههذا االسم يتضمن صفة اإلهلية وهي أوسع الصفاتأن أي  :ع إليه معىنترجومعىن  -

 وقد اختلف العلماء ما هو االسم األعظم الذي ورد فيه احلديث ) لقد سأل هللا بامسه األعظم الذي إذا سئل به أعطى .
 هو هللا . : القول األول

 يع األمساء ترجع إليه .للعلة اليت سبقت وهي أن مج
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اللهم إين أسألك أين اشهد أنك أنت هللا ال إله إال أنت الواردة ومنها: أن رجاًل قال )وألنه االسم الذي تكرر يف األحاديث 
 داود رواه أبو  .( باالسم الذي إذا سئل به أعطى: لقد سـألت هللااألحـد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفواً أحد فقال 

يف املسجد ورجل يصلي فقال : اللهم إين أسألك بأن لك احلمد ال إله إال أنت  وكحديث أنس قال ) كنت جالساً مع النيب 
 : دعا هللا بامسه األعظم الذي إذا دعي به أجاب ( رواه أبو داود . فقال رسول هللا  ت ...املنان بديع السموا

 .وألن هذا االسم ما أبلق على غري هللا 
 إن اسم هللا األعظم : احلي القيوم . : القول الثاين

واستدل هلذا القول ببعض األحاديث اليت فيها مقال مثل حديث ) اسم هللا األعظم يف هاتني اآليتني ) وإهلكم إله واحد ال إله 
 يب داود .إال هو الرمحن الرحيم ( وفاُتة آل عمران ) أمل هللا ال إله إال هو احلي القيوم ( ومها عند أ

 وهذان القوالن أقوى األقوال ، واألول أقوى من الثاين .
  : وهي ثالثة أنواع : ،  سم من أمساء هللا وهو : العزيز ، وهو متضمن لصفة العزة الكاملة هللاالعزيز 

 ) السيد هللا ( . مبعىن أن هللا ذو قْدر شريف عظيم ، كما قال النيب  عزة القْدر :
 ( . َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدهِ  أن هللا القاهر لكل شيء ، ال يُغلب ، كما قال تعاىل )مبعىن وعزة القهر :
 مبعىن أنه ميتنع أن يناله أحد بسوء أو نقص . وعزة االمتناع :

 : د من ) العزيز ( الذي له العزة كلها : عزة القوة ، وعزة الغلبة ، وعزة االمتناع ، فامتنع أن يناله أح قال السعدي
 املالوقات ، وقهر مجيع املوجودات ، ودانت له اخلليقة وخضعت لعظمته .

 : اْلثار املرتتبة على معرفة هذا االسم 
 أن امسه سبحانه ) العزيز ( يستلزم توحيده وعبادته وحده ال شريك له ، إذ الشركة تنايف كمـال العزة . أواًل :
سوء وتنزيهه من كل شر ونقص ، قال ابن القيم : ومن متام عزته : براءته عن كل  ومن كمال العزة تربئته سبحانه من كل ثانيًا :

 سوء وشر وعيب ، فإن ذلك ينايف العزة التامة .
من كمال عزته سبحانه نفاذ حكمه وأمره يف عباده وتصريف قلواهم على ما يشاء ، وهذا ما ال يقدر عليه إال هللا ، وهذا  ثالثًا :

 ن ربه سبحانه ، الئذاً جبنابه معتصماً به متربئاً من احلول والقوة ذليالً حقرياً بني يدي ربه سبحانه .َيعل العبد خائفاً م
أن اإلميان اهذا االسم الكرمي يثمر العزة يف قلب املؤمن ، ومهما ابتغى العبد العزة عند غري هللا ويف غري دينه فلن َيدها  رابعًا :

يعًا َـ مكما قال تعاىل )ولن َيد إال الذل والضعف واهلوان   ( . والشعور اهذه العزة تثمر التعايل على ْن َكاَن يُرِيُد اْلِعزََّة فَِللَِّه اْلِعزَُّة مجَِ
 البابل وأهله وعدم االستكانة هلم مهما تسلطوا على العبد .

مصدر العزة والقوة ، فكم رأينا ومسعنا  أن اإلميان اهذا االسم يثمر عدم الركون إىل شيء من هذه الدنيا الفانية وجعـلها خامسًا :
 من كثري من الناس اغرت بعضهم مباله أو جاهه أو ولده أو سلطانه ومنصبه فكانت كلها سبباً يف إذالله وشقائه .

الَِّذيَن  يَا أَيُـَّهامن أسباب العزة : العفو والتواضع والذلة للمؤمنني ، قال تعاىل يف وصف عباده الذين حيبهم وحيبونه ) سادسًا :
) ... وما  ( وقال  ُمْؤِمِننَي أَِعزَّة  َعَلى اْلَكاِفرِينَ آَمُنوا َمْن يـَْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأِت اَّللَُّ ِبَقْوم  حيُِبـُُّهْم َوحيُِبُّونَُه أَِذلَّة  َعَلى الْ 

 زاد هللا عبداً بعفو إال عزاً ( رواه مسلم .

 اسم من أمساء هللا متضمن لصفة احلكمة البالغة ، فأوامره وأحكامه وأفعاله كلها حلكمة . ( اْْلَِكيمُ )  
 هو الذي ال يدخل تدبريه خلل وال زلل . : قال ابن جرير 
 احلكيم يف أفعاله وأقواله فيضع األشياء يف حماهلا حبكمته وعدله . : وقال ابن كثري 
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 فطر السليمة على ما دل عليه القرآن والسنة : أنه سبحانه ) حكيم ( ال : وقد دلت العقول الصحيحة وال قال ابن القيم
يفعل شيئًا عبثًا وال لغري معىن ومصلحة وحكمة هي الغاية املقصودة بالفعل ، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة ، 

 ألجلها فعل كما فعل كما هي ناشئة عن أسباب اها فعل .
 عبثًا ، وال يشرع سدى ، الذي له احلكم يف األوىل واآلخرة ، وله األحكام الثالثة ال  : فاال خيلق شيئاً  وقال السعدي

 يشاركه فيها مشارك ، فيحكم بني عباده يف شرعه ، ويف قدره ، وجزائه .
َوات  ِبَباقاً فهو سبحانه حكيم يف صنعه ، وحكيم يف شرعه ، فجميع مصنوعاته كلها حمكمة ، قال تعاىل )الَِّذي َخَلَق َسْبَع مَسَا

َقِلْب ِإلَْيَك الْ َما تـََرى يف َخْلِق الرَّمْحَِن ِمْن تـََفاُوت  فَاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل تـََرى ِمْن ُفُطور  مُثَّ اْرِجِع اْلَبَصَر َكرَّتـَنْيِ  َبَصُر َخاِسئًا َوُهَو  يـَنـْ
َن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اَّللَِّ َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفًا َكِثريًا ( فال ميكن أن ( وأما يف الشرع فيقول سبحانه )أََفال يـََتَدبَـُّروَن اْلُقْرآَحِسريٌ 

 يوجد تناقض يف القرآن  أبداً .
قال بعض العلماء : احلكمة تكون يف صورة الشيء : أي أن خلق اإلنسان على هذه الصورة حلكمة ، وكذلك خلق احليوان على 

 هذه الصورة حلكمة .
ن يف غايته : أي : أن الغاية من خلق اإلنسان حلكمة ، وكذلك احليوانات ، وكذلك مجيع املالوقات ، كما قال تعاىل )َوَما وتكو 

نَـُهَما بَاِبالً ( .  َخَلْقَنا السََّماَء َواأْلَْرَض َوَما بـَيـْ
 : اآلثار املرتتبة على معرفتنا اهذا االسم 

ْنَس ِإالَّ لِيَـْعبُـُدوِن ( أن هللا خلق اخللق حلكمة عظيمة  أواًل : ، وغاية جليلة وهي عبادته سبحانه حيث قال )َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ
نَـُهَما بَا ِباًل َذِلَك َظنُّ الَِّذيَن  . ومل خيلقهم عبثًا وباباًل كما يظن الكفار واملالحدة ، قال تعاىل )َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواأْلَْرَض َوَما بـَيـْ

َا َخَلْقَناُكْم َعَبثاً َوأَنَُّكْم إِ كَ  َنا ال تـُْرَجُعوَن ( .َفُروا فـََوْيٌل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِمَن النَّاِر ( . وقال تعاىل )أََفَحِسْبُتْم أمنَّ  لَيـْ
َي مَتُرُّ َمرَّ السََّحاِب ُصْنَع اَّللَِّ الَِّذي أن خلق اله حمكم ال خلل فيه وال قصور ، قال تعاىل )َوتـََرى اجْلَِباَل َُتَْسبُـَها َجاِمَدًة َوهِ  ثانيًا :

 أَتْـَقَن ُكلَّ َشْيء  ِإنَُّه َخِبرٌي مبَا تـَْفَعُلوَن ( .
  عز  –ونستفيد من معرفتنا أن هللا حكيم يف كل أفعاله : اقتناع اإلنسان مبا َيري عليه وما يوجبه هللا عليه ، ألن ما َيريه هللا

حلكمة ، فإذا علمت هذا يقينيًا اقتنعت سواء كان هذا من األحكام الكونية أو األحكام وجل من األحكام مقرون با
 الشرعية ، حىت املصائب اليت تنال العباد الشك أن هلا حكمة .

لقى أمره أن يلقي عصاه من يده، ليظهر له دلياًل واضحًا على أنه الفاعل املاتار القادر على كل شيء، فلما أ (َوأَْلِق َعَصاَك  )
  : موسى تلك العصا من يده، انقلبت يف احلال حية عظيمة هائلة، يف غاية الكرب وسرعة احلركة مع ذلك، وهلذا قال تعاىل

 واجلان ضرب من احليات أسرعه حركة وأكثره اضطراباً.( فَ َلمَّا رَآَها تَ ْهتَ زُّ َكأَن ََّها َجانٌّ ) 
 . يلتفت من شدة فرقهأي: مل ( َوىلَّ ُمْدِبرًا َوََلْ يُ َعقِِْب ) 
 ( . ( قَاَل ُخْذَها َواَل ََتَْف َسُنِعيُدَها ِسريَتـََها اأْلُوىَل 20( فَأَْلَقاَها فَِإَذا ِهَي َحيٌَّة َتْسَعى )19قَاَل أَْلِقَها يَا ُموَسى )ويف سورة به )  -
 : َتييل ال حقيقة ، فكوهنا تسعى يزيل ويف وصفها بأهنا تسعى ، إزالة لوهم ميكن وجوده ، وهو أن يظن أهنا  قال السعدي

 هذا الوهم .
َها ِبَقَبس  أَْو َأِجُد 9َوَهْل أَتَاَك َحِديُث ُموَسى )ويف سورة به )  - ( ِإْذ رََأى نَارًا فـََقاَل أَلْهِلِه اْمُكُثوا ِإين ِ آَنْسُت نَارًا لََّعلِ ي آتِيُكم مِ نـْ

 ( . ( ِإين ِ أَنَا رَبَُّك فَاْخَلْع نـَْعَلْيَك ِإنََّك بِاْلَواِد اْلُمَقدَِّس ُبًوى11نُوِدي يَا ُموَسى )( فـََلمَّا أَتَاَها 10َعَلى النَّاِر ُهًدى )
اآلية ، هذه اآلية تدل على شبه العصا بالثعبان وهو ال يطلق إال على  (فَأَْلَقى َعَصاُه فَِإَذا ِهَي ثـُْعَباٌن ُمِبنيٌ جاء يف آية أخرى )  -
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اآلية ، ألن  (فـََلمَّا َرآَها تـَْهتَـزُّ َكأَنَـَّها َجانٌّ )ات وقد جاءت آية أخرى تدل على خالف ذلك وهي قوله تعاىل: الكبري من احلي
اجلان هو احلية الصغرية، واجلواب عن هذا أنه شبهها بالثعبان يف عظم خلقتها وباجلان يف اهتزازها وخفتها وسرعة حركتها فهي 

 على خالف العادة.جامعة بني العظم وخفة احلركة 
 : قَاَل بـَْعُض اْلُعَلَماِء : أِلَنَـُّهَما َكانـََتا ِمْن ِجْلِد مِحَار  َغرْيِ ذَِكي   ، َويـُْرَوى َهَذا َعْن   ( اْخَلْع نـَْعَلْيكه ) فَ َوقـَْولُ  قال الشنقيطي

رُُه ، وَ  ُهُم اْلُقْرُبيبُّ َوَغيـْ ُهْم َصاِحُب الدُّرِ  َكْعب  َوِعْكرَِمَة َوقـََتاَدَة ، نـََقَلُه َعنـْ ُرِوَي أَْيًضا َعْن َعِلي   َواحلََْسِن َوالزُّْهرِيِ  َكَما َرَواُه َعنـْ
َء ِفيِه ْوُل َعْن َغرْيِ َمْن ذُِكَر ، َوَجااْلَمْنُثوِر ، َونـََقَلُه اْبُن َكِثري  َعْن َعِلي   َوَأيب أَيُّوَب َوَغرْيِ َواِحد  ِمَن السََّلِف ، َويـُْرَوى َهَذا اْلقَ 

ِْمِذيُّ َوَغيـْرُُه َواَل َيِصحُّ ، َوِفيِه أَقْـوَ  ُر َذِلَك ، َوَأْظَهُرَها َحِديٌث َمْرُفوٌع ِمْن َحِديِث َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعود  َرَواُه الرتِ  اٌل ُأَخُر لِْلُعَلَماِء َغيـْ
لِيُـَعلِ َمُه التـََّواُضَع لَِربِ ِه ِحنَي نَاَداُه ، فَِإنَّ نَِداَء اَّللَِّ  -َأْي نـَْزِعِهَما ِمْن َقَدَمْيِه  -ِع نـَْعَلْيِه ِعْنِدي َواَّللَُّ تـََعاىَل أَْعَلُم : َأنَّ اَّللََّ أََمَرُه خِبَلْ 

ُضوِع ، َواَّللَُّ تـََعاىَل أَْعَلُم .  لَِعْبِدِه أَْمٌر َعِظيٌم ، َيْستَـْوِجُب ِمَن اْلَعْبِد َكَماَل التـََّواُضِع َواخلُْ
 ي .أَنَُّه اْسٌم لِْلَوادِ َهُر اأْلَقْـَواِل يف قـَْولِِه " ُبًوى " : َوَأظْ 
 أي: ال َتف مما ترى، فإين أريد أن أصطفيك رسوالً، وأجعلك نبياً وجيهاً.( يَا ُموَسى اَل ََتَْف ِإيِنِ اَل َيَاُ  َلَديَّ اْلُمْرَسُلوَن )  
 . ناداه بامسه ليطمئنه 

 ال خياف لدي ... ( . ويف هذا بشارة ملوسى لقوله ( 
 استثناء منقطع مما قبله.( ِإالَّ َمن َظَلَم مثَّ َبدََّل ُحْسناً بَ ْعَد ُسوٍء فَِإيِنِ َغُفوٌر رَِّحيٌم  )
يا موسى ال خياف لدى املرسلون ، لكن من ظلم وارتكب فعال سيئا من عبادي ، مث تاب إىل توبة صادقة ، بأن ترك  : إين يأ

 أنا وحدي الواسع املغفرة والرمحة. أغفر له ما فرط منه ، ألين والشر إىل اخلري. واملعصية إىل الطاعة ، فإين الظلم إىل العدل
 : هذا استثناء منقطع ، وفيه بشارة عظيمة للبشر ، وذلك أن من كان على شيء مث أقلع عنه وتاب وأناب ،  قال ابن كثري

 ين ِ َلَغفَّاٌر ِلَمْن تابَ  َوآَمَن َوَعِمَل صاحِلاً مُثَّ اْهَتدىَوإِ  -تعاىل  -فإن اَّلل  يتوب عليه ، كما قال 
 . َوَمْن يـَْعَمْل ُسوءاً أَْو َيْظِلْم نـَْفَسُه مُثَّ َيْستَـْغِفِر اَّللََّ ، َيَِِد اَّللََّ َغُفوراً َرِحيماً  -تعاىل  -وقال 

، إال من ظلم منهم بأن وقع يف الصغائر اليت ال يسلم منها وقيل : إن االستثناء متصل ، فيكون املعىن : ال خياف لدى املرسلون 
 غفور رحيم. أحد ، مث تاب منها وأقلع عنها ، فإين

 انقطاع االستثناء ، واألوفق بشأن املرسلني ، أن يراد مبن ظلم : من ارتكب ذنبا كبريا أو  -هنا  -والظاهر  : يقال اْللوس
فتفيد اآلية املغفرة ملن بدل على الفور من باب أوىل. وحيتمل أن  اخي الزماينصغريا من غريهم. ومُثَّ حيتمل أن تكون للرت 

 ل .هو ظاهر بني الظلم والتبدي، و  تكون للرتاخي الرتيب
من  هذه آية أخرى ودليل باهر على قدرة هللا الفاعل املاتار، وصدق (َوَأْدِخْل َيَدَك يف َجْيِبَك ََتُْرْج بَ ْيَضاء ِمْن َغرْيِ ُسوٍء  ) 

جعل له معجزة، وذلك أن هللا تعاىل أمره أن يدخل يده يف جيب درعه، فإذا أدخلها وأخرجها، خرجت بيضاء سابعة كأهنا 
 . قطعة قمر، هلا ملعان تتألأل كالربق اخلابف

رية مشرقة : َترج من ياملعىن : وأدخل يا موسى يدك اليمىن يف فتحة ثوبك ، مث أخرجها تراها َترج بيضاء من غري سوء. أ -
سوء من مرض أو برص أو غريمها ، وإمنا يكون بياضها بياضا مشرقا مصحوبا بالسالمة  يواضحة البياض دون أن يكون اها أ

 وإرادته. -تعاىل  -بقدرة اَّلل  
 ربه. يكأهنا مصباح ، فعلم موسى أنه قد لق  -واَّلل   -قال احلسن البصري : أخرجها 

 تح يف الثوب لرأس اإلنسانو" اجليب " الف:   قال ابن عطية 
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 جيب قميصك وهو مدخل الرأس منه املفتوح إىل الصدر ال ما : أي ( َجْيِبَك  َوأَْدِخْل يََدَك يف  : قوله تعاىل )  قال اْللوسي
 . دراهم وحنوها كما هو معروف اآلنيوضع فيه ال

 ضاء ملرض أو حنو ذلك .غري سوء : ألنه قد تكون اليد بي من 

 ب .وال علة وإمنا هي آية ِتيء وتذه من غري برص: أي ( ِمْن َغرْيِ ُسوء  )  قال ابن عطية 

 : واملقصود من ذلك أن يعجل له ما تطمئن له نفسه من تأييد هللا تعاىل إياه عند لقاء فرعون قال ابن عاشور . 

  : ْسَتْأِنَس ِبَذِلَك قـَْبَل ُحُضورِِه ِعْنَد ِفْرَعْوَن ؛ أِلَنَُّه َلمَّا رََأى اْلَعَصا َوأَرَاُه يِف َذِلَك اْلَوْقِت ُمْعِجَزَة اْلَعَصا َواْلَيِد لِيَ قال بعض العلماء
ْوُمُه ِبآيَة  ، َلَكاَن ْعَبانًا َلمَّا بَالََبُه ِفْرَعْوُن َوقَـ يف اْلَمرَِّة اأْلُوىَل َصاَرْت ثـُْعَبانًا َوىلَّ ُمْدِبرًا وملَْ يـَُعقِ ْب ، فـََلْو فـََعَل َذِلَك ِعْنَدَما انـَْقَلَبْت ثُـ 

َها َر َخاِئف  ِمنـْ َها يف أَوَِّل َمرَّة  لَِيُكوَن ُمْسَتْأِنًسا َغيـْ َر اَلِئق  ، َوأِلَْجِل َهَذا ُمر َِن َعَليـْ  . ِحنَي َتِصرُي ثـُْعَبانًا ُمِبيًنا َذِلَك َغيـْ
  ُموَسى أَْقِبْل َواَل ََتَْف ِإنََّك ِمَن  َكأَنَـَّها َجانٌّ َوىلَّ ُمْدِبرًا وملَْ يـَُعقِ ْب يَا  َوأَْن أَْلِق َعَصاَك فـََلمَّا َرآَها تـَْهتَـزُّ  )اْلَقَصِص قال تعاىل

ِإىَل اِنَك بـُْرَهانَاِن ِمْن رَبِ َك اآْلِمِننَي اْسُلْك َيَدَك يف َجْيِبَك ََتْرُْج بـَْيَضاَء ِمْن َغرْيِ ُسوء  َواْضُمْم ِإلَْيَك َجَناَحَك ِمَن الرَّْهِب َفذَ 
َواْلبُـْرَهانَاِن اْلُمَشاُر ِإلَْيِهَما ِبَقْولِِه : َفَذاِنَك بـُْرَهانَاِن ، مُهَا اْلَيُد َواْلَعَصا ، فـََلمَّا مَتَرََّن ( ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه ِإنَـُّهْم َكانُوا قـَْوًما فَاِسِقنَي 

ْلبُـْرَهانـَنْيِ َساَلَة ُهَو َوَأُخوُه ِإىَل ِفْرَعْوِن َوَمَلِئِه بَالَُبوُه ِبآيَة  َتُدلُّ َعَلى ِصْدِقِه َفَجاَءُهْم بِاُموَسى َعَلى اْلبُـْرَهانـَنْيِ اْلَمْذُكورَْيِن ، َوبـَلََّغ الر ِ 
 . اْلَمْذُكورَْين

 . فرعون وقومهأؤيدك اهن، وأجعلهن برهاناً لك إىل  أي: هاتان ثنتان من تسع آيات ، ( يف ِتْسِع آيَاٍت ِإىَل ِفْرَعْوَن َوقَ ْوِمهِ ) 
 أحسن ما قيل فيه أن املعىن : هذه اآلية داخلة يف تسع آيات. : قال النحاس 

فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم الطُّوفَاَن َواجلَْرَاَد َواْلُقمََّل َوالضََّفادَِع َوالدََّم آيَات  ى تسع آيات بينات( وقال تعاىل )قد آتينا موسولكما قال تعاىل )
ِننَي َونـَْقص  ِمْن الثََّمرَاتِ ( وقال تعاىل )ا وََكانُوا قـَْوماً جُمْرِِمنيَ ْكبَـُرو ُمَفصَّالت  فَاْستَ   .(َلَعلَُّهْم يَذَّكَُّرونَ  َوَلَقْد َأَخْذنَا آَل ِفْرَعْوَن بِالسِ 

 املاء الكثري الذي أغرق أشجارهم وزروعهم وأضرهم ضرراً كبرياً . الطوفان :
 ونباهتم .واجلراد : فأكل َثارهم وزروعهم 

 والقمل : قيل : هو القمل املعروف ، وقيل : الدودة اليت تكون يف احلبوب  .
 والضفادع : فمألت أوعيتهم وأقلقتهم ، وآذهتم أذية شديدة .

 والدم : إما أن يكون الرعاف ، أو كما قال كثري من املفسرين : أن ماءهم الذي يشربون انقلب دماً .
 بالسنني : القحط واجلدب .

 نقص من الثمرات : نقس من َثارهم وغالهتم .و 
   إذ من  -عليه السالم  -ملوسى  -تعاىل  -وُتديد اآليات بالتسع ، ال ينفى أن هناك معجزات أخرى ، أعطاها اَّلل

 املعروف عند علماء األصول أن ُتديد العدد بالذكر ، ال يدل على نفى الزائد عنه.
 : آيات أخرى كثرية ، منها ضربه احلجر بالعصا ، وخروج املاء منه .. وغري  -ه السالمعلي-ولقد أوتى موسى   قال ابن كثري

ذلك. مما أوتوه بنو إسرائيل بعد خروجهم من مصر. ولكن ذكر هنا هذه اآليات التسع اليت شاهدها فرعون وقومه ، وكانت 
 داً .م فاالفوها وعاندوها كفرا وجحو حجة عليه

 فرعون اسم جنس لكل من ملك مصر . 
 .ألهنم فاسقني خارجني عن الطاعة  لناك إليهمعليل للرسالة إليه ، أي إمنا أرسهذا ت( ِإن َُّهْم َكانُوا قَ ْوماً فَاِسِقنَي ) 
  : ( ، وفسق أََفَمن َكاَن ُمْؤِمناً َكَمن َكاَن فَاِسقاً الَّ َيْستَـُوونَ فسق أكرب وهو املراد هنا وكقوله تعاىل )والفسق ينقسم إىل قسمني 



 16 

 .كقوله تعاىل ) إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ( صغر  أ
 . أي: بينة واضحة ظاهرة( فَ َلمَّا َجاءتْ ُهْم آيَاتُ َنا ُمْبِصَرًة  )
  هنار صائم قوهلم :  وح ، وهذا على حنوـــــــمعناه اإلبصار والوض( مبصرة )  لفرعون وقومه ، و( جاءهتم ) الضمري يف قوله

 م .وليل قائم ونائ
  فلما  ) وَقوِمه ، فحذف ذلك ألنه معروف أي : ٌمْرَساًل ِإىل فرعون ( ِإىل فرعون وقومه ) قوله تعاىل :  ابن اجلوزيقال

 ( .وآتَينا َثوَد الناقَة ُمْبِصَرًة  )أي : بيِ نة واضحة ، وهو كقوله  (جاءهتم آياتُنا ُمْبِصَرًة 
 . ه بسحرهم، فغلبوا وانقلبوا صاغرين أي يف ظاهر أمرهم، وأرادوا معارضت( اُلوا َهَذا ِسْحٌر مُِّبنٌي قَ ) 
  السحر لغة : كل شيء خفي سببه ولطف 
 أي يف ظاهر أمرهم .( َوَجَحُدوا ِِبَا )  
َها أَنُفُسُهْم )  َقَنت ْ  . أي: علموا يف أنفسهم أهنا حق من عند هللا، ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها( َواْستَ ي ْ

 من اجلحود. وهو إنكار احلق مع العلم بأنه حق ، يقال : جحد فالن حق غريه ، إذا أنكره مع علمه به.( ا َوَجَحُدوا اهِ ) قوله 
َقَنْتها ) وقوله   . من اإليقان وهو االعتقاد اجلازم الذي ال يطرأ عليه شك( َواْستَـيـْ
 عن اتباع احلق،  أي: ظلماً من أنفسهم سجية ملعونة، وعلواً، أي: استكباراً ( ظُْلماً َوُعُلِواً ) 
 فأي ظلم أفحش من ظلم من استيقن أهنا آيات بينة من عند هللا تعاىل ، مث كابر (  ظُْلمًا َوُعُلو اً ) أما قوله :  قال الرازي

 بتسميتها سحراً بيناً.
) عليًا ( و ) عليًا (  وقرئ ( فاستكربوا وََكانُوْا قـَْومًا عالني) وأما العلو فهو التكرب والرتفع عن اإلميان مبا جاء به موسى كقوله 

 ( . ِعِتي اً )  و) عتياً (  قرئبالضم والكسر ، كما 
أي: انظر يا حممد كيف كان عاقبة أمرهم يف إهالك هللا إياهم، وإغراقهم عن آخرهم يف ( َن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن فَانظُْر َكْيَف َكا) 

كذبون حملمد، اجلاحدون ملا جاء به من ربه، أن يصيبكم ما أصااهم صبيحة واحدة، وفحوى اخلطاب يقول: احذروا أيها امل
أشرف وأعظم من موسى، وبرهانه أدل وأقوى من برهان موسى؛ مبا آتاه هللا من الدالئل  بطريق األوىل واألحرى؛ فإن حممدًا 

 . يق له، عليه من ربه أفضل الصالة والسالماملقرتنة بوجوده يف نفسه ومشائله، وما سبقه من البشارات من األنبياء به، وأخذ املواث
 الفوائد :

 حسن خلق موسى مع أهله . -1
 يدخل فيهم أزواجه . أن الزوجة من األهل ، وعلى هذا فآل النيب  -2
 أن األحوال البشرية تقع حىت على األنبياء ، فإن موسى يف تلك الليلة قد ضل الطريق . -3
 ه الربد .أن اإلنسان ال يالم على أخذه وقاية تدفع عن -4
 إثبات الكالم هلل لقوله ) نودي ... ( ، وأنه بصوت لقوله ) نودي .. ( والنداء ال يكون إال بصوت . -5
 ينبغي يف اإلنسان املستوحش أن تفعل معه ما يطمئنه . -6
 وجوب تنزيه هللا عما ال يليق به . -7
 عموم ربوبية هللا تعاىل . -8
 مبقتضى ربوبيته .أن مجيع اخللق مربوبون هلل تعاىل ، يتصرف فيهم  -9
 إثبات العزة واحلكمة هلل تعاىل . -10
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 احلكيم . –إثبات امسني من أمساء هللا : العزيز  -11
 تنزيه هللا عن العبث . -12
 هذه اآلية العظيمة وهي : العصا صارت حية تسعى . -13
 دليل على كمال قدرة هللا ، وأنه إذا أراد لشيء أن يقول له كن فيكون . -14
 وأهنا تناسب العصر .حكمة هللا يف آيات الرسل ،  -15
 جواز أن يصاب األنبياء باخلوف ألنه من مقتضى الطبيعية البشرية . -16
 رمحة هللا بنبيه موسى ، لقوله ) يا موسى ال َتف ( . -17
 من كان مع هللا ، فإنه ال ينبغي أن خياف ، ولذلك كلما ذكر اإلنسان ربه زال عنه اخلوف . -18
 أن احلسنات متحو السيئات . -19
 والرمحة هلل .إثبات املغفرة  -20
 أن موسى أعطاه هللا تسع آيات ، آيتان سابقتان ، والبقية تبع . -21
 أن هللا مل يرسل نبياً إال بآية . -22
 بغيان فرعون وقومه . -23
 قرن احلكم بعلته . -24
 شدة عناد قوم فرعون . -25
 أن كفر فرعون وقومه عن عناد . -26
 ذم الرتفع عن احلق . -27
 وجوب النظر يف عواقب املفسدين والظاملني . -28
ْن ِعَباِدِه )   َنا َداُووَد َوُسَلْيَماَن ِعْلماً َوقَااَل اْْلَْمُد َّلِلَِّ الَِّذي َفضََّلَنا َعَلى َكِثرٍي مِِ  (( 15اْلُمْؤِمِننَي )َوَلَقْد آتَ ي ْ
 [15النمل : ]

--------- 
َنا َداُووَد َوُسَلْيَماَن ِعْلمًا )  بنه سليمان علما واسعا من عندنا ، ومنحنامها بفضلنا واَّلل  لقد أعطينا داود واأي :  (َوَلَقْد آتَ ي ْ

 وإحساننا معرفة غزيرة بعلوم الدين والدنيا.
: َوَلَقْد آتـَْينا كما علمه صناعة الدروع .. قال تعاىل   علم الزبور ، فكان يقرؤه بصوت مجيل ، -سبحانه  -أما داود فقد أعطاه 

َر َوأَلَنَّا لَُه احلَِْديَد داُوَد ِمنَّا َفْضاًل ، يا ِجباُل أَوِ يب مَ   «. 2» َعُه َوالطَّيـْ
ق احلكم السديد بني الناس. قال ملكا ال ينبغي ألحد من بعده ، وعلمه منطق الطري ، ورز  -سبحانه  -وأما سليمان فقد آتاه 

 . : فـََفهَّْمناها ُسَلْيماَن وَُكالا آتـَْينا ُحْكماً َوِعْلماً  تعاىل
  : ( .وعل مناه من لُدنَّا ِعْلماً  )نبوءة وحكمة كقوله يف صاحب موسى للتعظيم ألنه علم ب (علماً  ) وتنكريقال ابن عاشور 
ْن ِعَباِدِه اْلُمْؤِمِننيَ )  عليهما ، وهو موقف يدل  -تعاىل  -بيان ملوقفهما من نعم اَّلل   ( َوقَااَل اْْلَْمُد َّلِلَِّ الَِّذي َفضََّلنَا َعَلى َكِثرٍي مِِ

 شكرمها خلالقهما. على حسن
 خيرب تعاىل عما أنعم به على عبديه ونبييه: داود وابنه سليمان عليهما السالم، من النعم اجلزيلة واملواهب  : قال ابن كثري

اجلليلة، والصفات اجلميلة، وما مجع هلما بني سعادة الدنيا واآلخرة، وامللك والتمكني التام يف الدنيا، والنبوة والرسالة يف 



 18 

 . الدين
 :إن هللا مل ينعم على عبده نعمة، فيحمد هللا عليها، إال كان محده أفضل من نعمه، لو كنت ال  قال عمر بن عبد العزيز

َنا َداُووَد َوُسَلْيَمـَٰن ِعْلماً َوقَاالَ ٱحلَْْمُد َّلِلَِّ ٱلَِّذي َفضَّ  )تعرف ذلك إال يف كتاب هللا املنزل، قال هللا تعاىل:  َلَنا َعَلٰى َكِثري  َوَلَقْد َءاتـَيـْ
 أوِت داود وسليمان . فأي نعمة أفضل مما (مِ ْن ِعَباِدِه ٱْلُمْؤِمِننَي 

  وأن نعمة العلم من أجل النعم ، وأجزل القسم ، وأن من أوتيه ،  ويف اآلية دليل على شرف العلم:  قال صاحب الكشا
  .وتى فضال على كثري من عباد اَّلل  فقد أ

قَاُلوا ُسْبَحاَنَك ال ِعْلَم .  ِقنيَ آَدَم اأْلَمْسَاَء ُكلََّها مُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالِئَكِة فـََقاَل أَنِْبُئوين بَِأمْسَاِء َهُؤالِء ِإْن ُكْنُتْم َصادِ  َوَعلَّمَ قال تعاىل )
ُهْم بَِأمْسَائِِهْم فـََلمَّا أَنـَْبَأُهْم بَِأمْسَائِِهْم قَاَل َأملَْ أَُقْل َلُكْم ِإين ِ أَْعَلُم َغْيَب قَاَل يَا آَدُم أَنْبِ .  لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَـَنا ِإنََّك أَْنَت اْلَعِليُم احلَِْكيمُ  ئـْ

 السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوأَْعَلُم َما تـُْبُدوَن َوَما ُكْنُتْم َتْكُتُمونَ 
ييزه وفضله ميزه عليهم بالعلم ، فعلمه األمساء كلها ، فضل العلم ، ووجه ذلك : أنه سبحانه ملا أراد إظهار تفضيل آدم ومتفيه 

 فدل على أن العلم أشرف ما يف اإلنسان ، وأن فضله وشرفه إمنا هو بالعلم
  َحيث مل يقوال فضلنا على مجيع عبادهِثري  ... داللة على حسن أداهما، وتواضعهماويف التعبري بقوله تعاىل َفضََّلنا َعلى ك ، . 

 ا عنوان سعادة العبد أن يكون شاكرا هلل على نعمه الدينية والدنيوية وأن يرى مجيع النعم من ربه، فال وهذ:  قال السعدي
يفار اها وال يعجب اها بل يرى أهنا تستحق عليه شكرا كثريا، فلما مدحهما مشرتكني خص سليمان مبا خصه به لكون هللا 

 .(َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُوَد  )يه صلى هللا عليهما وسلم فقال: وصار له من املاجريات ما مل يكن ألب أعطاه ملكا عظيماً 
 : قال بعض العلماء إن هذه الكلمة ) احلمد هلل ( كلمة كل شاكـر ويدل لذلك 

 ) احلمد هلل الذي أذهب عنا احلزن ( . قول أهل اجلنة
 ) احلمد هلل الذي جنانا من القوم الظاملني ( . وبقول نوح عليه السَلم

 ) احلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا ( . أهل اجلنة أيضاً  وبقول
 ) احلمد هلل الذي وهب يل على الكرب إمساعيل وإسحاق ( . وبقول إبراهيم عليه السَلم

 ) احلمد هلل الذي فضلنا على كثري من عباده املؤمنني ( . وبقول داود وسليمان عليهما السَلم
 : الفوائد

 فضيلة داود وسليمان وأهنما أهل هلذه النعمة . -1
 فضل العلم الشرعي . -2
 فضل االعرتاف بنعمة هللا . -3
 مشروعية محد هللا على النعمة . -4

 (16َو اْلَفْضُل اْلُمِبنُي )َذا هلَُ َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُووَد َوقَاَل يَا أَي َُّها النَّاُس ُعلِِْمَنا َمنِطَق الطَّرْيِ َوُأوتِيَنا ِمن ُكلِِ َشْيٍء ِإنَّ هَ ) 
 [ 16النمل : ] 

---------- 
أي: يف امللك والنبوة، وليس املراد وراثة املال، إذ لو كان كذلك، مل خيص سليمان وحده من بني  (َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُووَد  ) 

ك والنبوة، فإن األنبياء ال تورث أمواهلم؛ كما أخرب سائر أوالد داود، فإنه قد كان لداُود مائة امرأة، ولكن املراد بذلك وراثة املل
 حنن معاشر األنبياء ال نورث ، ما تركناه فهو صدقة .:  بذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قوله
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 ْرِث َهاُهَنا نـُُزولَُه َمْنزِلََتُه يف النُّبُـوَِّة َواْلُمْلِك ، وََكاَن ِلدَ :  قال ابن العريب اُوَد ِتْسَعَة َعَشَر َوَلًدا ذََكرًا َوأُنـَْثى ، َفَاصَّ أَرَاَد بِاإْلِ
زَاَدُه ِمْن َفْضِلِه ُمْلًكا اَل يـَْنَبِغي أِلََحد  ُسَلْيَماَن بِالذ ِْكِر ، َوَلْو َكاَنْت ِورَاثََة َمال  اَلنـَْقَسَمْت َعَلى اْلَعَدِد ، َفَاصَُّه مبَا َكاَن ِلَداُوَد ، وَ 

 ِمْن بـَْعِدِه.
( قَاَل َربِ  ِإين ِ َوَهَن اْلَعْظُم ِمينِ  َواْشتَـَعَل 3( ِإْذ نَاَدى رَبَُّه نَِداًء َخِفياا )2ْكُر َرمْحَِت رَبِ َك َعْبَدُه زََكرِيَّا ).. ذ  قوله تعاىل ) .كما يف

( يَرُِثيِن 5ْن َورَاِئي وََكاَنِت اْمَرَأِت َعاِقرًا فـََهْب يل ِمْن َلُدْنَك َولِياا )( َوِإين ِ ِخْفُت اْلَمَوايلَ مِ 4الرَّْأُس َشْيًبا وملَْ َأُكْن ِبُدَعاِئَك َربِ  َشِقياا )
 ( املراد إرث النبوة والعلم .َويَِرُث ِمْن آِل يـَْعُقوَب َواْجَعْلُه َربِ  َرِضياا 

نبياا من بعده، ليسوسهم بنبوته وما ، يكون ًا ناس تصرفًا سيًئا، فسأل هللا ولدبعده يف ال وفه أنه خشي أن يتصرفوا منوجه خ
أن يشفق على ماله إيل ما يوحى إليه. فأجيب يف ذلك، ال أنه خشي من وراثتهم له ماله، فإن النيب أعظم منزلة وأجل قدرًا من 

 له، ويسأل أن يكون له ولد، فيحوز  مرياثه دونه دوهنم. هذا وجه. من وراثة عصباته أن يأنف هذا حده
 يذكر أنه كان ذا مال، بل كان جنارا يأكل من كسب  يديه، ومثل هذا ال َيمع ماال وال سيما األنبياء، عليهم الثاين: أنه مل

 السالم، فإهنم كانوا أزهد شيء يف الدنيا.
 ويف رواية عند الرتمذي ( تركنا فهو صدقةال نُوَرث، ) قال:  ل هللا الثالث: أنه قد ثبت يف الصحيحني من غري وجه: أن رسو 

 . بإسناد صحيح: "حنن معشر األنبياء ال نورث
، كما ( َويَِرُث ِمْن آِل يـَْعُقوَب  ) ا قالعلى مرياث النبوة؛ وهلذ (فـََهْب يل ِمْن َلُدْنَك َولِياا * يَرُِثيِن  )وعلى هذا فتعني محل قوله:  

املال ملا خصه من بني إخوته بذلك، وملا كان يف اإلخبار بذلك  أي: يف النبوة؛ إذ لو كان يف  (ْيَماُن َداُوَد َوَوِرَث ُسلَ  ) قال تعاىل
رب اها، وكل هذا يقرره كبري فائدة، إذ من املعلوم املستقر يف مجيع الشرائع وامللل أن الولد يرث أباه، فلوال أهنا وراثة خاصة ملا أخ

 .ما صح يف احلديث: "حنن معاشر األنبياء ال نورث، ما تركنا فهو صدقة" ويثبته 
 . قال سليمان لبين إسرائيل على جهة الشكر لنعم هللا: أي  (َوقَاَل يَا أَي َُّها النَّاُس ) 
  : تشهري لنعمة هللا ، وتنويه اها واعرتاف مبكاهنا ، ودعاء الناس إىل التصديق بذكر (يا أيها الناس  تعاىل )قوله قال أبو حيان

 .أوتيه من عظائم األمور املعجزة اليت هي علم منطق الطري ، وغري ذلك مما
أخرب سليمان بنعم هللا عليه فيما وهبه له من امللك التام، والتمكني العظيم، حىت إنه سار له اإلنس  أي : (ُعلِِْمَنا َمنِطَق الطَّرْيِ ) 

 هللا به ورسوله .علمناه مما أخرب  واجلن والطري، وكان يعرف لغة الطري واحليوان أيضاً، وهذا شيء مل يعطه أحد من البشر فيما
ومن زعم من اجلهلة والرعاع أن احليوانات كانت تنطق كنطق بين آدم قبل سليمان بن داود، كما قد يتفوه به   قال ابن كثري : 

كثري من الناس، فهو قول بال علم، ولو كان األمر كذلك، مل يكن لتاصيص سليمان بذلك فائدة، إذ كلهم يسمع كالم الطيور 
ما تقول، وليس األمر كما زعموا وال كما قالوا، بل مل تزل البهائم والطيور وسائر املالوقات من وقت خلقت  والبهائم، ويعرف

إىل زماننا هذا على هذا الشكل واملنوال. ولكن هللا سبحانه كان قد أفهم سليمان ما يتاابب به الطيور يف اهلواء، وما تنطق به 
 .احليوانات على اختالف أصنافها

 أي مما حيتاج إليه امللك .(  يَنا ِمن ُكلِِ َشْيءٍ َوُأوتِ ) 
 ء َيوز أن يؤتاه األنبياء والناس.ي: أي : من كل ش قال الزجاج 
 ظاهره العموم ، واملراد اخلصوص ، أي من كل شيء يصلح لنا ونتمناه ، (  َوأُوتِيَنا ِمن ُكلِ  َشْيء  : قوله تعاىل ) قال أبو حيان

 فكأنه مستغرق جلميع األشياء.وأريد به كثرة ما أوِت ، 
وبىن  (وأوتيت من كل شيء  )كما تقول : فالن يقصده كل أحد ، يريد كثرة قصاده ، وهذا كقوله تعاىل يف قصة بلقيس : 
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 علمنا وأوتينا للمفعول ، وحذف الفاعل للعلم به ، وهو هللا تعاىل.
 : حجة َعلى أنه َيوز للعامل أن يذكر مرتبته يف العلم لفوائد مث إن كان قوهلما هذا جهرًا وهو الظاهر كان  قال ابن عاشور

شرعية ترجع إىل أن حَيْذر الناس من االغرتار مبن ليست له أهلية من أهل الدعوى الكاذبة واجلعجعة اجلالبة ، وهذا حكم 
 يستنبط من اآلية ألن شرع من قبلنا شرع لنا ، وإن قااله يف سرمها مل يكن فيه هذه احلجة.

 . أي: الظاهر البني هلل علينا (هَلَُو اْلَفْضُل اْلُمِبنُي َهَذا  ِإنَّ ) 
 . -عليه السالم  -قدم نعمة تعليمه منطق الطري ، ألهنا نعمة خاصة ال يشاركه فيها غريه ، وتعترب من معجزاته قيل : 

الطري كان جندا من جنده ، يسري معه وقيل : إنه علم منطق مجيع احليوانات. وإمنا ذكر الطري ألنه أظهر يف النعمة ، وألن 
 لتظليله من الشمس.

 كالشرح للمرياث.  -علمنا منطق الطري ، وأوتينا من كل شيء  -: واجلملتان  يقال اْللوس 
 الفوائد :

 بيان ما من  هللا به على داود وسليمان من العلم . -1
 مشروعية التحدث بنعمة هللا لكن ليس على سبيل االفتاار . -2
 طق لقوله ) منطق الطري ( .أن الطري تن -3
 أن هللا أعطى سليمان من كل شيء يقوم به امللك . -4
 أن كل شيء يعطاه العبد من النعم فهو فضل من هللا . -5

نِس َوالطَّرْيِ فَ ُهْم يُوزَُعوَن ))  ِل قَاَلْت ََنَْلٌة يَا أَي َُّها ( َحَّتَّ ِإَذا أَتَ ْوا َعَلى َواِدي النَّمْ 17َوُحِشَر ِلُسَلْيَماَن ُجُنوُدُه ِمَن اجلِْنِِ َواْْلِ
( فَ َتَبسََّم َضاِحكًا مِِن قَ ْوهِلَا َوقَاَل َربِِ َأْوزِْعِِن 18النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم اَل ََيِْطَمنَُّكْم ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم اَل َيْشُعُروَن )

 .(( 19) يف ِعَباِدَك الصَّاِْلِنَي َعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِْلاً تَ ْرَضاُه َوَأْدِخْلِِن ِبَرمْحَِتَك َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّيِت أَنْ َعْمَت َعَليَّ وَ 
 [ . 19 – 17النمل :  ]

---------- 
نِس َوالطَّرْيِ  ) نس والطري، يعين: ركب فيهم يف أي: ومجع لسليمان جنوده من اجلن واإل (َوُحِشَر ِلُسَلْيَماَن ُجُنوُدُه ِمَن اجلِْنِِ َواْْلِ

أاهة وعظمة كبرية يف اإلنس، وكانوا هم الذين يلونه، واجلن وهم بعدهم يف املنزلة، والطري، ومنزلتها فوق رأسه، فإن كان حر، 
 . أظلته منه بأجنحتها

  : الم اختالفاً شديداً مل مان عليه السيسل مجع واختلف الناس يف مقدار جند: أْي  (وحشر لسليمان ) قوله قال ابن عطية
أر ذكره لعدم صحة التحديد ، غري أن الصحيح أن ملكه كان عظيمًا مأل األرض وانقادت له املعمورة وكان كرسيه حيمل 

 .أجناده من اإلنس واجلن ، وكانت الطري تظله من الشمس ويبعثها يف األمور ، وكان له يف الكرسي األعظم موضع خيصه 
  : صر على اجلن والطري لغرابة كوهنما من اجلنود فلذلك مل يُذكر اخليل وهي من اجليش.واقتُ قال ابن عاشور 

ويف اآلية إشارة إىل أن مجع اجلنود وتدريبها من واجبات امللوك ليكون اجلنود متعهدين ألحواهلم وحاجاهتم ليشعروا مبا ينقصهم 
 يويتذكروا ما قد ينسونه عند تشوش األذهان عند القتال وعند النف

 . أي: يكف أوهلم على آخرهم؛ لئال يتقدم أحد عن منزلته اليت هي مرتبة له(  فَ ُهْم يُوزَُعونَ ) 
: فهم حمبوسون وجمموعون بنظام يأ (فـَُهْم يُوَزُعونَ )عساكره وجنوده من اجلن واإلنس والطري  واملعىن : ومجع لسليمان 

 يفته املسئول عنها.وترتيب ، حبيث ال يتجاوز أحدهم مكانه أو منزلته أو وظ
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فالتعبري بقوله يُوَزُعوَن يشعر بأن هؤالء اجلنود مع كثرهتم ، هلم من يزعهم عن الفوضى واالضطراب ، إذ الوازع يف احلرب ، هو 
 من يدير أمور اجليش ، وينظم صفوفه ، ويرد من شذ من أفراده إىل جادة الصواب.

 . أي: حىت إذا مر سليمان عليه السالم مبن معه من اجليوش واجلنود على وادي النمل ( َحَّتَّ ِإَذا أَتَ ْوا َعَلى َواِدي النَّْملِ  )
  وادي النمل [ وحيتمل أنه يكون واد فيه منل ، واألول هو وادي معروف اهذا االسم هذا القوله : وادي النمل : ظاهره أن [

 لكثرة منله .ومسى اهذا االسم ، الظاهر 
أي: خافت على النمل أن  (َها النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم اَل ََيِْطَمنَُّكْم ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم اَل َيْشُعُروَن قَاَلْت ََنَْلٌة يَا أَي ُّ ) 

 . ُتطمها اخليول حبوافرها، فأمرهتم بالدخول إىل مساكنهم، ففهم ذلك سليمان عليه السالم منها
 . وكالم هذه النملة أنواعاً من الكالم 

 نداء : يا أيها النمل .
 وأمراً : ادخلوا ، واملراد به اإلرشاد .

 ُتذير : ال حيطمنكم  ) وهذا تعليل لألمر : ادخلوا مساكنكم ( .
 سليمان وجنوده : هذا يدل على أن عظمة سليمان متقررة عندهم .

 وهم ال يشعرون : هذا اعتذار .
ن قوهلا : من كالمها وُتذيرها ونداءها ، وأيضًا تبسم من مغزى هذا القول ، حىت تبسم م( فَ َتَبسََّم َضاِحكًا مِِن قَ ْوهِلَا  ) 

 . احلشرات تعرتف بعظمته وعظم جنوده
  واختلف مبا كان ، فقالت فرقة بنعمة هللا يف إمساعه وإفهامه وحنو ذلك ، وقالت فرقة بثناء النملة عليه : قال ابن عطية

 .يح من الفعل وعلى جنوده يف أن نفت عنهم تعمد القب
 فومسته وجنَده بالصالح والرأفة وأهنم ال  (وهم ال يشعرون  )من أهنا عرفت امسه وأهنا قالت وإمنا تعجب :  وقال ابن عاشور

يقتلون ما فيه روح لغري مصلحة ، وهذا تنويه برأفِته وعدله الشامل لكل خملوق ال فساد منه أجراه هللا على منلة ليعَلم شرَف 
تِقَر مواضعه ، وأن ويل  األمر إذا عدل سرى عدله يف سائر األشياء وظهرت آثاره فيها حىت كأنه معلوم عند ما العدل وال حي

 ال إدراك له ، فتسري مجيع أمور األمة على عدل.
بيهًا له ه سليمان بالوحي من داللة منلة ، وذلك سر بينه وبني رب ه جعله تنثال للناس ، فضرب هذا املثل لنبيويضرب هللا األم

 .(رب أوزعين أن أشكر نعمتك  )وداعية لشكر رب ه فقال : 
 قال املفسرون : تبسم تعجُّباً ممَّا قالت : وقيل : من ثنائها عليه.:  قال ابن اجلوزي 

أمرت  (ادخلوا  )عيَّنت  (النمل ) نبهت  ( أيها) نادت  ( يا) ، ألهنا بلفظة ماء : هذه اآلية من عجائب القرآنوقال بعض العل
 عذرت. (وهم ال يشُعرون  )عمَّت  ( وجنوده )خصَّت  (سليماُن  )حذَّرت  (ال حيطمنَّكم  )نصَّت  (مساكَنكم  )

إعجابا منه بفصاحتها ونصحها وحسن تعبريها. وهذا حال األنبياء  (فـََتَبسََّم َضاِحًكا ِمْن قـَْوهِلَا قال السعدي : قوله تعاىل ) 
جل  ب الكامل، والتعجب يف موضعه وأن ال يبلغ اهم الضحك إال إىل التبسم، كما كان الرسول عليهم الصالة والسالم األد

ضحكه التبسم، فإن القهقهة تدل على خفة العقل وسوء األدب. وعدم التبسم والعجب مما يتعجب منه، يدل على شراسة 
 اخللق واجلربوت. والرسل منزهون عن ذلك.

أي: أهلمين أن أشكر نعمتك اليت مننت اها علي  من  (ْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّيِت أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوقَاَل َربِِ َأْوزِْعِِن أَ )  
 . تعليمي منطق الطري واحليوان. وعلى والدي باإلسالم لك، واإلميان بك
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 ( ، والنيب  ) إمنا أوتيته ...ن نعمة هللا عليه ، وخوف العجب والغرور ، كما قال قارو قال ذلك : اعرتافا ب   : كان يقول
 اللهم أعين على شكرك وذكرك وحسن عبادتك .

 . النعمة : إما حصول مطلوبه ، أو ينجو من مرهوبه 
 . ُتبه وترضاهصاحلاً  عماًل  أي : وأهلمين أن أعمل( َوَأْن َأْعَمَل َصاِْلاً تَ ْرَضاُه ) 
 ص هلل ، واملتابعة .العمل الصاحل البد فيه من شربني : اإلخال 
 بادك، والرفيق األعلى من أوليائك .أي: إذا توفيتين، فأحلقين بالصاحلني من ع ( يف ِعَباِدَك الصَّاِْلِنَي َوَأْدِخْلِِن ِبَرمْحَِتَك ) 
  : ني  ومن قال من املفسرين: إن هذا الوادي كان بأرض الشام أو بغريه، وإن هذه النملة كانت ذات جناحقال ابن كثري

  كالذباب، أو غري ذلك من األقاويل، فال حاصل هلا.
 الفوائد :

 أن جيش سليمان ثالثة أقسام : إنس وجن وبري . -1
 كمال التنظيم يف جيش سليمان . -2
 ذكاء هذه النملة وفطنتها وحرصها على إنقاذ البقية . -3
 أن للحشرات قواًل مسموعاً يسمعه بين جنسها . -4
 ون ( .كمال عدهلا لقوله ) وهم ال يشعر  -5
 االعتذار عن الغري . -6
 جواز التبسم والضحك عند وجوب السبب . -7
 دعاء العبد ربه : أن يوفقه لشكر النعمة . -8
 مشروعية التحدث بنعمة هللا . -9
 أن نعمة هللا على الوالدين نعمة على الولد . -10
   أن األنبياء كغريهم حمتاجون إىل توفيق هللا وإعانته سبحانه . -11
بَ نَُّه َعَذابًا َشِديدًا َأْو أَلَْذََبَنَُّه َأْو لََيْأتِيَ ِنِِ ِبُسْلطَاٍن 20َر فَ َقاَل َما ِلَ اَل َأَرى اهْلُْدُهَد َأْم َكاَن ِمَن اْلَغائِِبنَي )َوتَ َفقََّد الطَّي ْ )   ( أَلَُعذِِ

َر بَِعيٍد فَ َقاَل َأَحطُت ِبَا َلَْ حتُِْط ِبِه َوِجْئُتَك مِ 21مُِّبنٍي ) ( ِإيِنِ َوَجدتُّ اْمَرَأًة ََتِْلُكُهْم َوُأوتَِيْت 22ن َسَبٍإ بَِنَبٍإ يَِقنٍي )( َفَمَكَث َغي ْ
( َوَجدت َُّها َوقَ ْوَمَها َيْسُجُدوَن ِللشَّْمِس ِمن ُدوِن اَّللَِّ َوزَيََّن هَلُُم الشَّْيطَاُن َأْعَماهَلُْم َفَصدَُّهْم 23ِمن ُكلِِ َشْيٍء َوهَلَا َعْرٌش َعِظيٌم )

َن ( َأالَّ َيْسُجُدوا َّلِلَِّ الَِّذي ُيِْرُج اخْلَْبَء يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض َويَ ْعَلُم َما َُتُْفوَن َوَما تُ ْعِلُنو 24ِبيِل فَ ُهْم اَل يَ ْهَتُدوَن )َعِن السَّ 
 ( .(  26) اْلَعْرِش اْلَعِظيِم ( اَّللَُّ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َربُّ 25)

 [ . 26 -20] النمل : 
--------- 

َر فَ َقاَل َما ِلَ اَل َأَرى اهْلُْدُهَد َأْم َكاَن ِمَن اْلَغائِِبنَي )   ؟أخطأه بصري من الطري، أم غاب فلم حيضر (َوتَ َفقََّد الطَّي ْ
 والتفقد تطل ب ما غاب عنك من شيء.:  قال القرطيب 
 شر اجلنود وتسيريها.وتفقد اجلند من شعار امللك واألمراء وهو من مقاصد ح:  قال ابن عاشور 

ومن واجبات والة األمور تفقد أحوال الرعية وتفقد العمال وحنوهم بنفسه كما فعل عمر يف خروجه إىل الشام سنة سبع عشرة 
 هجرية ، أو مبن يكل إليه ذلك ، فقد جعل عمر حممد بن مسلمة األنصاري يتفقد العمال.
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  منظماً .تفقده الطري ألنه عليه الصالة والسالم كان جيشه 

  ََر َكاَنْت ُتِظلُّ ُسَلْيَماُن ِمْن الشَّْمِس َحىتَّ َتِصرَي ع َلْيِه َصافَّات  ، َكاْلَغَماَمِة ، َفطَاَر يف َسَبِب تـََفقُِّدِه قـَْواَلِن : َأَحُدمُهَا : َأنَّ الطَّيـْ
 ِحيَنِئذ . اهْلُْدُهُد َعْن َمْوِضِعِه ، فََأَصاَبْت الشَّْمُس ُسَلْيَماَن ، فـَتَـَفقََّدهُ 

 : اُْنُظْر بـُْعَد اْلَماِء ِمْن قـُْرِبِه ، فـَُيِشرُي لَُه إىَل الثَّاين : َأنَّ اهْلُْدُهَد َكاَن يـََرى َُتَْت اأْلَْرِض اْلَماَء ، َفَكاَن يـَْنزُِل جِبَْيِشِه ، مُثَّ يـَُقوُل لِْلُهْدُهدِ 
ُلَغ اْلَماَء ، فـََيْسَتِقي َوَيْسِقيِبْقَعة  ، فـََيْأُمُر اجلِْنَّ فـََتْسُلُخ اأْلَْرَض سَ   . ْلَخ اأْلَِدمِي ، َحىتَّ تـَبـْ

 ختلف الناس يف معىن " تفقده الطري " ، فقالت فرقة ذلك حبسب ما تقتضيه العناية بأمور امللك والتهمم : ا قال ابن عطية
 بكل جزء منها.

الطري ليبني  حني غاب ، فكان ذلك سبب تفقد( د اهلده )وقالت فرقة : بل " تفقد الطري " ألن الشمس دخلت من موضع 
 .من أين دخلت الشمس 

ألنه احتاج إىل معرفة املاء على َكم هو من وجه األرض ، ألنه كان نزل يف مفازة ( اهلدهد ) وقال عبد هللا بن سالم إمنا بلب  
 . كان يرى بابن األرض وظاهرها  (اهلدهد  )عدم فيها املاء ، وأن 

  األرض، فعطش اجليش فسألوه املاء، ، وقع يف قفر من ا َفَصل سليمان عن وادي النملقال املفسرون : ملَّ :  يقال ابن اجلوز
، رت العيون قبل أن يضربوا أبنيتهم، شقَّقت الشيابني الصَّار وفجَّ قال له : هاهنا املاء، فإذا وكان اهلدهد يدلُّه على املاء

 املاء يف الزجاجة ، فطلبه يومئذ فلم َيده. وكان اهلدهد يرى املاء يف األرض كما يرى
 وقال بعضهم : ِإمنا بلبه ألن الطَّري كانت ُتِظلُّهم من الشمس ، فأخلَّ اهلدهد مبكانه ، فطلعت الشمس عليهم من اخللل.

رض وهو ال بابن األ (اهلدهد  )وروي أن نافع بن األزرق مسع ابن عباس يقول هذا فقال له : قف يا وقاف كيف يرى تنبيه : 
 يرى الفخ حني يقع فيه. فقال له ابن عباس رضي هللا عنه : إذا جاء القدر عمي البصر.

بَ نَُّه َعَذاباً َشِديدًا )  . إنه نتف ريشه وتركه ملقى يأكله الذر والنمل ( قيل :أَلَُعذِِ
 ونسبه ابن اجلوزي للجمهور .

 . يعين: قتله (َأْو أَلَْذََبَنَُّه ) 
 . بعذر بني  واضح (يَ ِنِِ ِبُسْلطَاٍن مُِّبنٍي َأْو لََيْأتِ ) 
 اهلدهد .( َفَمَكَث  )
َر بَِعيٍد )   : غاب زماناً يسرياً، مث جاء فقال لسليمان أي : (َغي ْ
 . ابلعت على ما مل تطلع عليه أنت وال جنودك أي : (فَ َقاَل َأَحطُت ِبَا ََلْ حتُِْط بِِه ) 
 : أن يف أدىن خلق هللا تعاىل من أحاط علمًا مبا مل حيط به ، فيكون ذلك لطفًا يف ترك تنبيه لسليمان على  قال الرازي

 ه .لشيء علماً أن يعلم من مجيع جهاتاإلعجاب واإلحابة با
 ووصف مكثه بقصر املدة ، للداللة على إسراعه ، خوفاً من سليمان ، وليعلم كيف كان الطري مساراً له ، :  قال أبو حيان

 ى من املعجزة الدالة على نبوته وعلى قدرة هللا.ولبيان ما أعط
 : خبرب صدق حق يقني، وسبأ هم مِحْرَي، وهم ملوك اليمن، مث قال أي : (َوِجْئُتَك ِمن َسَبٍإ بَِنَبٍإ يَِقنٍي )  
 بالطاعة هلا .م ، وهم يدينون جائب ما رأيت ، أن امرأة هي ملكة هلأي : من ع( ِإيِنِ َوَجدتُّ اْمَرَأًة ََتِْلُكُهْم  )
 إلدارة املمالك . من الرجال ، وأن النساء ال يصلحن وجه العجب : أن امللوك عادة 
، من األموال ، واجلنود ، والسَلح ، واْلصون ،  أي: من متاع الدنيا؛ مما حيتاج إليه امللك املتمكن (َوُأوتَِيْت ِمن ُكلِِ َشْيٍء ) 
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 والقَلع .
 . ئسرير ِتلس عليه، عظيم هائل مزخرف بالذهب وأنواع اجلواهر والآللين : يع (َوهَلَا َعْرٌش َعِظيٌم ) 
 أي سرير ؛ ووصفه بالعظم يف اهليئة ورتبة السلطان. (َوهَلَا َعْرٌش َعِظيٌم  : قوله تعاىل ) قال القرطيب 

 قيل : كان من ذهب ِتلس عليه.
 ( .ُكْم يَْأتِييِن ِبَعْرِشَها وقيل : العرش هنا امللك ؛ واألو ل أصح ؛ لقوله تعاىل : } أَيُّ 

 وكان هذا السرير يف قصر عظيم مشيد رفيع البناء حمكم، وكان فيه ثلثمائة وستون باقة من مشرقه،  قال علماء التاريخ :
ومثلها من مغربه، قد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم من باقة، وتغرب من مقابلتها، فيسجدون هلا صباحاً 

 : قال ومساء، وهلذا
 .لشمس ويرتكون عبادة الواحد األحد: وجدهتم مجيعاً جموساً يعبدون اأي( َوَجدت َُّها َوقَ ْوَمَها َيْسُجُدوَن لِلشَّْمِس ِمن ُدوِن اَّللَِّ  )
 وهذه اإلخبارات من اهلدهد كانت على سبيل االعتذار عن غيبته عن سليمان ، وعرف أن مقصد :   قال أبو حيان

  توحيد هللا واإلميان به ، فكان ذلك عذراً واضحاً أزال عنه العقوبة اليت كان سليمان قد توعده اها.سليمان الدعاء إىل
 أي : وحس ن هلم إبليس عبادهتم الشمس وسجودهم هلا من دون هللا .(  َوزَيََّن هَلُُم الشَّْيطَاُن َأْعَماهَلُمْ )  
 الضالل عن بريق احلق والصواب . أي منعهم بسبب هذا( َفَصدَُّهْم َعِن السَِّبيِل )  
  أي : فهم بسبب إغواء الشيطان ال يهتدون إىل هللا وتوحيده .(  فَ ُهْم اَل يَ ْهَتُدونَ ) 
الَِّذي خُيْرُِج اخلَْْبَء أالَّ َيْسُجُدوا َّلِلَِّ أي مث قال اهلدهد متعجباً )( َأالَّ َيْسُجُدوا َّلِلَِّ الَِّذي ُيِْرُج اخْلَْبَء يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض  ) 

( أي أيسجدون للشمس وال يسجدون هلل اخلالق العظيم ، الذي يعلم اخلفايا ويعلم كل خمبوء يف العامل  يف السََّماَواِت َواأْلَْرضِ 
 العلوي والسفلي ، قال ابن عباس : يعلم كل خبيئة يف السماء واألرض .

 قال بعض أهل العلم : اخلبأ يف السموات : املطر ، واخلبأ يف األرض : ( .اخلبء  الذي خُيْرِجُ  : قوله تعاىل ) قال الشنقيطي
وقال بعض أهل العلم : اخلبأ : السر والغيب أي  (خُيْرُِج اخلبء  ) مالئم لقوله  النبات ، واملعادن ، والكنوز ، وهذا املعىن

وكقوله يف هذه السورة  (ا َُتُْفوَن َوَما تـُْعِلُنوَن ْعَلُم مَ َويَـ  )األرض ، كما يدل عليه قوله بعده يعلم ما غاب يف السموات ، و 
َوَما يـَْعُزُب َعن رَّبِ َك ِمن مِ ثْـَقاِل َذرَّة  يف األرض َوالَ  )وقوله (  َتاب  مُِّبني  َوَما ِمْن َغآئَِبة  يِف السمآء واألرض ِإالَّ يِف كِ  )الكرمية 

 ( .َر ِإالَّ يِف ِكَتاب  مُِّبني  ْكبَـ يف السمآء َوالَ َأْصَغَر ِمن ذلك وال أَ 
 أي: يعلم ما خيفيه العباد وما يعلنونه من األقوال واألفعال، وهذا كقوله تعاىل: (َُتُْفوَن َوَما تُ ْعِلُنوَن َويَ ْعَلُم َما ) 

 ( ِل َوَساِرٌب بِٱلنـََّهارِ ٌء مِ ْنُكْم مَّْن َأَسرَّ ٱْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر ِبِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتْاف  بِٱلَّيْ َسَوا )

الذي ليس يف  أي: هو املدعو هللا، وهو الذي ال إله إال هو رب العرش العظيم، ( .اْلَعْرِش اْلَعِظيِم اَّللَُّ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َربُّ ) 
 املالوقات أعظم منه .

 . العرش : هو أعظم املالوقات 
 : ت وما عداه يف ضمنه وقبضته.وخص بالذكر ألنه أعظم املالوقا قال القرطيب 
 : وملا كان اهلدهد داعيًا إىل اخلري، وعبادة هللا وحده والسجود له، هني عن قتله؛ كما رواه اإلمام أمحد وأبو  قال ابن كثري

عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة واهلدهد والصرد، وإسناده  قال: هنى النيب  داود وابن ماجه عن أيب هريرة 
 . حصحي

 وِإمنا صار هذا اخلرب ُعْذرًا للهدهد ، ألن سليمان كان ال يرى ألحد يف األرض مملكة سواه ، وكان مع  قال ابن جرير :
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 ذلك حيبُّ اجلهاد ، فلمَّا دلَّه اهلدهد على مملكة  لغريه ، وعلى قوم  َكَفرة َياهدهم ، صار ذلك ُعذراً له.
 :الفوائد 

 ال حييط بكل شيء . –ظيما ع وان أعطي ملكاً  –أن سليمان  -1
 .عف اإلنسان مهما أعطي من الدنيا وهذا يدل على ض، لك أن سليمان ال يعلم الغيب مهما أعطي من امل -2

 سعة ملك هذه املرأة .  -3

 أن هؤالء القوم مشركون باهلل . -4

 أن الشمس معبودة من قدمي الزمان . -5

 أن تزيني األعمال السيئة من الشيطان . -6

ُهْم فَانُظْر َماَذا يَ ْرِجُعوَن 27َأَصَدْقَت َأْم ُكنَت ِمَن اْلَكاِذِبنَي ) قَاَل َسَننظُرُ )   ( اْذَهب بِِِكَتايب َهَذا فَأَْلِقْه ِإلَْيِهْم مثَّ تَ َولَّ َعن ْ
يَّ ( َأالَّ تَ ْعُلوا َعلَ 30ُه ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم )( ِإنَُّه ِمن ُسَلْيَماَن َوِإنَّ 29( قَاَلْت يَا أَي َُّها املَََلُ ِإيِنِ أُْلِقَي ِإَِلَّ ِكَتاٌب َكرمٌِي )28)

( قَاُلوا ََنُْن ُأْوُلوا قُ وٍَّة 32قَاَلْت يَا أَي َُّها املَََلُ َأفْ ُتوين يف َأْمِري َما ُكنُت قَاِطَعًة َأْمرًا َحَّتَّ َتْشَهُدوِن )(  31)  َوْأُتوين ُمْسِلِمنَي 
 ( . (33َشِديٍد َواأْلَْمُر ِإلَْيِك فَانُظِري َماَذا تَْأُمرِيَن )َوُأوُلوا بَْأٍس 
 [ . 33 – 27] النمل : 

---------- 

 : يقول تعاىل خمرباً عن قيل سليمان للهدهد، حني أخربه عن أهل سبأ وملكتهم
 . أي: صدقت يف إخبارك هذا( قَاَل َسَننُظُر َأَصَدْقتَ ) 
  : من النظر الذي هو التأمل والتصفح. (نظُُر َسنَ  )قوله تعاىل قال القرطيب 
 وإمنا شك يف خربه ، ألنه أنكر أن يكون لغريه سلطان . قال ابن اجلوزي : 
 ؟ يف مقالتك؛ لتتالص من الوعيد الذي أوعدتك(  َأْم ُكنَت ِمَن اْلَكاِذِبنيَ ) 
ُهمْ  ) وذلك أن سليمان عليه السالم كتب كتابًا إىل بلقيس  ( فَانُظْر َماَذا يَ ْرِجُعونَ  اْذَهب بِِِكَتايب َهَذا فَأَْلِقْه ِإلَْيِهْم مثَّ تَ َولَّ َعن ْ

وقومها، وأعطاه ذلك اهلدهد، فحمله، قيل: يف جناحه؛ كما هي عادة الطري، وقيل: مبنقاره، وجاء إىل بالدهم، فجاء إىل قصر 
وة هنالك بني يديها، مث توىل ناحية أدبًا ورياسة، فتحريت مما بلقيس إىل اخللوة اليت كانت َتتلي فيها بنفسها، فألقاه إليها من ك

ِإنَُّه ِمن ُسَلْيَماَن َوِإنَُّه ِبْسِم ٱَّللَِّ ٱلرَّمْحَـِٰن  )رأت، وهاهلا ذلك، مث عمدت إىل الكتاب، فأخذته ففتحت ختمه وقرأته، فإذا فيه: 
 .  فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءها، وكرباء دولتها ومملكتها (ُمْسِلِمنَي  ٱلرَِّحيِم َأالَّ تـَْعُلوْا َعَلىَّ َوأُْتوين 

 : دليل على إرسال الكتب إىل املشركني من اإلمام ، يبلغهم ( اذهب بكتايب هذا فألقه إليهم ) ويف قوله  قال أبو حيان
 الدعوة ويدعوهم إىل اإلسالم.

 إىل كسرى وقيصر وغريمها ملوك العرب. وقد كتب رسول هللا 
  ورجال مملكتها وقالتفمن حزمها وعقلها أن مجعت كبار دولتها ، السعدي : قال : 
تعين بكرمه: ما رأته من عجيب أمره؛ كون بائر جاء به، فألقاه إليها، مث توىل  (قَاَلْت يَا أَي َُّها املَََلُ ِإيِنِ أُْلِقَي ِإَِلَّ ِكَتاٌب َكِرمٌي  ) 

 : من امللوك، وال سبيل هلم إىل ذلك، مث قرأته عليهمعنها أدباً، وهذا أمر ال يقدر عليه أحد 
  : أن الكتاب ُسل م إليها دون ُحضور أهل جملسها. (ألقي إيل   )وظاهر قوهلا قال ابن عاشور 
 اختلف أهل العلم يف سبب وصفها الكتاب بالكرمي ، فقال بعضهم : وصفته بذلك ألنه كان خمتومًا ،  قال ابن جرير :
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 ته بذلك ألنه كان من ملك فوصفته بالكرم لكرم صاحبه .وقال آخرون : وصف

 ففيه ثالثة أوجه :(  ِكَتاٌب َكرميٌ ) ما قوله : أ قال الرازي 

 .أحدها : حسن مضمونه وما فيه  
 .وثانيها : وصفته بالكرمي ألنه من عند ملك كرمي 

" وكان عليه السالم " يكتب إىل العجم ، فقيل له  وثالثها : أن الكتاب كان خمتومًا وقال عليه السالم : " كرم الكتاب ختمه
 إهنم ال يقبلون إال كتاباً عليه خامت فاَتذ لنفسه خامتاً "

 : ( .إنه لقرآن كرمي  )وصف ؛ أال ترى إىل قوله تعاىل الوصف بالكرم يف الكتاب غاية ال قال ابن العريب 
فعرفوا أنه من نيب هللا سليمان عليه السالم، وأنه ال قبل هلم  ( . يَّ َأالَّ تَ ْعُلوا َعلَ  .مْحَِن الرَِّحيِم  الرَّ ِإنَُّه ِمن ُسَلْيَماَن َوِإنَُّه ِبْسِم اَّللَِّ  )

به، وهذا الكتاب يف غاية البالغة والوجازة والفصاحة، فإنه حصل املعىن بأيسر عبارة وأحسنها. قال العلماء: مل يكتب أحد: 
 . عليه السالمبسم هللا الرمحن الرحيم قبل سليمان 

لم: ال متتنعوا وال تتكربوا علي ، قال ابن وقال عبد الرمحن بن زيد بن أس،  قال قتادة: يقول: ال ِتربوا علي( يَّ َأالَّ تَ ْعُلوا َعلَ  )
 جرير : أن ال تتكربوا وال تتعاظموا عما دعوتكم إليه .

 لصني، وقال سفيان بن عيينة: بائعني.قال ابن عباس: موحدين، وقال غريه: خم(  َوْأُتوين ُمْسِلِمنيَ ) 
 : ملا قرأت عليهم كتاب سليمان، استشارهتم يف أمرها وما قد نزل اها، وهلذا قالت

أي أشريوا علي  يف أمري الذي قد حضرين من أمر صاحب هذا الكتاب الذي ألقي إيل  (  قَاَلْت يَا أَي َُّها املَََلُ َأفْ ُتوين يف َأْمِري) 
 شورة فتيا .، فجعلْت امل

 . حىت ُتضرون وتشريونأي :  (َما ُكنُت قَاِطَعًة َأْمرًا َحَّتَّ َتْشَهُدونِ  )
 .هذه اآلية دليل على صحة املشاورة 

 إما استعانة باآلراء ، وإما مداراة لألولياء.  ( اأَلْمِر َوَشاِوْرُهْم يِف  ) اىل لنبيه وقد قال هللا تع
نَـُهْم َوأَْمُرُهْم شو  ) مدح هللا تعاىل الفضالء بقولهوقد   ( .رى بـَيـْ

قَاَلْت يا أيها املأل أَفْـُتوين يف أَْمرِي  )امرأة جاهلية كانت تعبد الشمس واملشاورة من األمر القدمي وخاصة يف احلرب ؛ فهذه بلقيس 
 لتاترب عزمهم على مقاومة عدوهم (ْشَهُدوِن َما ُكنُت قَاِبَعًة أَْمراً حىت تَ 

ٍة َوُأوُلوا بَْأٍس َشِديٍد  قَاُلوا ََنْنُ  )  : منوا إليها بعددهم وعددهم وقوهتم، مث فوضوا إليها بعد ذلك األمر، فقالوا أي : (ُأْوُلوا قُ وَّ
. حنن ليس لنا عاقة، وال بنا بأس، إن شئت أن تقصديه وُتاربيه، فما لنا عاقة عنه أي : (انُظِري َماَذا تَْأُمرِيَن َواأْلَْمُر ِإلَْيِك فَ ) 

 . وبعد هذا، فاألمر إليك، مري فينا رأيك، منتثله ونطيعه
فلما قالوا هلا ما قالوا، كانت هي أحزم رأيًا منهم، وأعلم بأمر سليمان، وأنه ال قبل هلا جبنوده وجيوشه وما سار له من اجلن 

إين أخشى أن حناربه ومنتنع عليه، واإلنس والطري، وقد شاهدت من قضية الكتاب مع اهلدهد أمرًا عجيبًا بديعاً، فقالت هلم: 
 : فيقصدنا جبنوده، ويهلكنا مبن معه، وخيلص إيل وإليكم اهلالك والدمار دون غرينا. وهلذا قالت

 الفوائد :
  أن الكاتب يبدأ الرسالة بامسه . -1
 يف بداية الرسائل .الرمحن الرحيم : بسم هللا بـ مشروعية البداءة  -2
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 مل يكن هناك تقصري . ذااستعمال اإلَيار يف الرسائل إ -3
 وجوب الدعوة إىل هللا  -4
 استحباب املشاورة يف األمور العامة . -5
 ، حيث نظرت يف العواقب .حزم هذه املرأة  -6
 املستشار إذا رأى أنه مل يصب يف مشورته . َيوز للمستشري أن خيالف -7
 مكانة هذه املرأة عند قومها . -8
 ذكاء هذه املرأة وحنكتها . -9
  .جواز التحدث بنعمة هللا -10
( َوِإيِنِ ُمْرِسَلٌة ِإلَْيِهم ِِبَِديٍَّة 34) قَاَلْت ِإنَّ اْلُمُلوَك ِإَذا َدَخُلوا قَ ْريًَة َأْفَسُدوَها َوَجَعُلوا َأِعزََّة َأْهِلَها َأِذلًَّة وََكَذِلَك يَ ْفَعُلونَ )  

َّا آتَاُكم َبْل أَنُتم ِِبَِديَِّتُكْم فَ َلمَّا َجاء ُسَلْيَماَن قَ (  35) فَ َناِظَرٌة ِِبَ يَ ْرِجُع اْلُمْرَسُلوَن  ٌر ّمِِ اَل َأَتُِدُّوَنِن ِبَاٍل َفَما آتَاينَ اَّللَُّ َخي ْ
َها َأِذلًَّة َوهُ 36تَ ْفَرُحوَن ) ن ْ  . ((  37) ْم َصاِغُروَن ( اْرِجْع ِإلَْيِهْم فَ َلَنْأتِيَ ن َُّهْم ِبُُنوٍد الَّ ِقَبَل هَلُم ِِبَا َولَُنْخرَِجن َُّهم مِِ

---------- 
  قال ابن عباس: أي: إذا دخلوا بلداً عنوة، أفسدوه، أي: خربوه (قَاَلْت ِإنَّ اْلُمُلوَك ِإَذا َدَخُلوا قَ ْريًَة َأْفَسُدوَها ) 
  أو باألسروقصدوا من فيها من الوالة واجلنود، فأهانوهم غاية اهلوان، إما بالقتل  أي : (َوَجَعُلوا َأِعزََّة َأْهِلَها َأِذلًَّة ) 
 أي هذه عادهتم وبريقتهم يف كل بلد يدخلوهنا قهراً .( وََكَذِلَك يَ ْفَعُلوَن ) 

اختلفوا أهو من كالمها أو من كالم هللا تعاىل كالتصويب هلا واألقرب أنه من كالمها ، وأهنا  (  وكذلك يـَْفَعُلونَ قوله تعاىل ) 
 ذكرته تأكيداً ملا وصفته من حال امللوك.

  ومعىن الكالم : أهنا حذَّرهْتم مسري سليمان ِإليهم ودخوله بالدها.:  اجلوزيقال ابن 
 هو من قوهلا ، أي عادة امللوك املستمرة تلك من اإلفساد والتذليل ، وكانت ( وكذلك يفعلون : قوله تعاىل )  قال أبو حيان

 ناشئة يف بيت امللك ، فرأت ذلك ومسعت.
 امللوك.ذكرت ذلك تأكيداً ملا ذكرت من حال 

 وقيل : هو من كالم هللا إعالماً لرسوله ) صلى هللا عليه وسلم ( وأمته ، وتصديقاً إلخبارها عن امللوك إذا تغلبوا.
 مث عدلت إىل املصاحلة واملهادنة واملساملة واملاادعة واملصانعة، فقالت : 
سأبعث إليه اهدية تليق مبثله وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك،  أي : (اْلُمْرَسُلوَن  َوِإيِنِ ُمْرِسَلٌة ِإلَْيِهم ِِبَِديٍَّة فَ َناِظَرٌة ِِبَ يَ ْرِجعُ )  

فلعله يقبل ذلك منا، ويكف عنا، أو يضرب علينا خراجًا حنمله إليه يف كل عام، ونلتزم له بذلك، ويرتك قتالنا وحماربتنا. قال 
ركها علمت أن اهلدية تقع موقعًا من الناس. وقال ابن عباس وغري قتادة: رمحها هللا ورضي عنها، ما كان أعقلها يف إسالمها وش

 . واحد: قالت لقومها: إن قبل اهلدية، فهو ملك فقاتلوه، وإن مل يقبلها، فهو نيب فاتبعوه
  : وتتبدل فكرته ( هل يستمر على رأيه وقوله ؟ أم َتدعه اهلدية ،فـََناِظَرٌة ِِبَ يـَْرِجُع اْلُمْرَسُلوَن قوله تعاىل ) قال السعدي . 
 ن .بذلك أن ينكشف هلا غرض سليما فيه داللة على أهنا مل تثق بالقبول وجوزت الرد ، وأرادت:  قال الرازي 
 : َا َجَعَلْت بِْلِقيُس قـَُبوَل اهْلَِديَِّة أَْو َردََّها َعاَلَمًة َعَلى َما يف نـَْفِسَها ؛ أِلَنَُّه قَاَل هَلَا يف  قال ابن العريب َأالَّ تـَْعُلوا َعَليَّ  ) ِكَتاِبِه َوِإمنَّ

 َوَهَذا اَل تـُْقَبُل ِفيِه ِفْديٌَة ، َواَل تـُْؤَخُذ َعْنُه َهِديٌَّة.( َوأُْتوين ُمْسِلِمنَي 
َا ِهَي رِشْ   َوٌة ، َوبـَْيُع احلَْقِ  بِاْلَماِل ُهَو الر ِْشَوُة الَّيِت اَل ُتَِلُّ.َولَْيَس َهَذا ِمْن اْلَباِب الَِّذي تـََقرََّر يف الشَّرِيَعِة ِمْن قـَُبوِل اهْلَِديَِّة ِبَسِبيل  ؛ َوِإمنَّ
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 .َوأَمَّا اهْلَِديَُّة اْلُمْطَلَقُة لِلتََّحبُِّب َوالتـََّواُصِل فَِإنَـَّها َجائَِزٌة ِمْن ُكلِ  َواِحد  ، َوَعَلى ُكلِ  َحال  
 هذا من حسن نظرها وتدبريها ؛ أي إين أجرب هذا الرجل اهدية ، ( ْم اِهَِديَّة  َوِإين ِ ُمْرِسَلٌة ِإلَْيهِ  : قوله تعاىل ) قال القرطيب

وأعطيه فيها نفائس من األموال ، وأغرب عليه بأمور اململكة : فإن كان ملكاً دنياوياً أرضاه املال وعملنا معه حبسب ذلك ، 
ية عظيمة أكثر ا أن نؤمن به ونتبعه على دينه ، فبعثت إليه اهدوإن كان نبيًا مل يرضه املال واَلَزَمنا يف أمر الدِ ين ، فينبغي لن

 .الناس يف تفصيلها 
 أي ( وإين مرسلة إليهم  )وملا كانت عادة امللوك قبول اهلدايا ، وأن قبوهلا يدل على الرضا واإللفة ، قالت :  قال أبو حيان ،

 .، وجاء لفظ اهلدية مبهماً ( اهدية  )إىل سليمان ومن معه ، رسالً 
وقد ذكروا يف تعيينها أقوااًل مضطربة متعارضة ، وذكروا من حيلها ومن حال سليمان حني وصلت إليه اهلدية ، وكالمه مع رسلها 

 ما هللا أعلم به.
 : أبدت هلم رأيها مفضِ لًة جانب السلم على جانب احلرب ، وحاذرة من الدخول ُتت سلطة سليمان  قال ابن عاشور

احلرب فيها احتمال أن ينتصر سليمان فتصري مملكة سبأ إليه ، ويف الدخول ُتت سلطة سليمان إلقاء اختيارًا ألن هناية 
للمملكة يف تصرفه ، ويف كال احلالني حيصل تصرف َملك جديد يف مدينتها فعلمت بقياس شواهد التاريخ وخبربة ببائع 

ر مصاحلهم وابمئنان نفوسهم من انقالب األمة املغلوبة امللوك إذا تصرفوا يف مملكة غريهم أن يقلبوا نظامها إىل ما يساي
عليهم يف فُرص الضعف أو لوائح االشتغال حبوادث مهمة ، فأول ما يفعلونه إقصاء الذين كانوا يف احلكم ألن اخلطر يتوقع 

ولة ، فأما إذا من جانبهم حيث زال سلطاهنم بالسلطان اجلديد ، مث يبدلون القوانني والنظم اليت كانت تسري عليها الد
 أخذوها عنوة فال خيلو األخذ من َتريب وسيب ومغامن ، وذلك أشد فساداً.

 أي جاء الرسول سليمان باهلدية .( فَ َلمَّا َجاء ُسَلْيَماَن ) 
  : وغري  ئغري واحد من املفسرين من السلف وغريهم أهنا بعثت إليه اهدية عظيمة من ذهب وجواهر وآلل قالقال ابن كثري

 . وقال بعضهم: أرسلت بلبنة من ذهب، والصحيح أهنا أرسلت إليه بآنية من ذهبذلك. 
والظاهر أن سليمان عليه السالم مل ينظر إىل ما جاؤوا به بالكلية، وال اعتىن به، بل أعرض عنه. وقال  أي سليمان ،) قال ( 

 : منكراً عليهم
 ؟ كم على شرككم وملككمأي: أتصانعونين مبال؛ ألترك(  َأَتُِدُّوَنِن ِبَالٍ  ) َ 
 : فأظهر اهذا الكالم قلة االكرتاث بذلك املال. قال العلماء 
َّا آتَاُكم )  ٌر ّمِِ  . أي: الذي أعطاين هللا من امللك واملال واجلنود خري مما أنتم فيه( َفَما آتَاينَ اَّللَُّ َخي ْ
 . دون للهدايا والتحف، وأما أنا، فال أقبل منكم إال اإلسالم أو السيفأي: أنتم الذين تنقا (َبْل أَنُتم ِِبَِديَِّتُكْم تَ ْفَرُحوَن ) 

: ما أفرح اهديتكم اليت أهديتم إيل  ، بل أنتم تفرحون باهلدية اليت هُتَدى إليكم ، ألنكم أهل مفاخرة بالدنيا ، قال ابن جرير 
 نين منها ومل كين فيها ما مل مُيَلَّك أحد .ومكاثرة اها ، وليست الدنيا وأمواهلا من حاجيت ، ألن هللا تعاىل قد مكَّ 

 ألنكم أهل مفاخرة ومكاثرة يف الدنيا . قال القرطيب : 
استفهام إنكار واستقالل ، ويف ذلك داللة على عزوفه عن الدنيا ، وعدم تعلق قلبه  (أمتدونين مبال  قال أبو حيان : قوله تعاىل )

 عليه الصالة والسالم اها.
 .يهدى إليكم تفرحون حببكم الدنيا عليه ، وإن ما آتاه هللا من النبوة وسعة امللك خري مما آتاكم ، بل أنتم مبا مث ذكر نعمة هللا 

 أي قال سليمان ارجع إليهم اهديتهم .(  اْرِجْع ِإلَْيِهمْ  )
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 .قيل ارجع خطاب للرسول ، وقيل للهدهد حمماًل كتاباً آخر 
 رأة .: هذا قول سليمان لرسول امل قال ابن جرير 
 يدل على  ( َوِإين ِ ُمْرِسَلٌة ِإلَْيِهْم اِهَِديَّة  فـََناِظرٌَة ِِبَ يـَْرِجُع اْلُمْرَسُلونَ )  :قوله تعاىل إخبارًا عن بلقيس قال الشيخ الشنقيطى ،

اْرِجْع )ان أنه قال: بإفراد فاعل جاء ، وقوله تعاىل إخبارًا عن سليم(  فـََلمَّا َجاَء ُسَلْيَمان)  تعدد رسلها إىل سليمان وقوله
 اآلية يدل على أن الرسول واحد. (ِإلَْيِهْم فـََلَنْأتِيَـنـَُّهْم جِبُُنود  

والظاهر يف اجلواب: هو ما ذكره غري واحد من أن الرسل مجاعة وعليهم رئيس منهم فاجلمع نظرًا إىل الكل واإلفراد نظرًا إىل 
 .الرئيس ؛ ألن من معه تبع له والعلم عند هللا تعاىل

 . ال باقة هلم بقتاهلم أي : (فَ َلَنْأتِيَ ن َُّهْم ِبُُنوٍد الَّ ِقَبَل هَلُم ِِبَا  )
َها َأِذلَّةً )  ن ْ  . ولنارجنهم من بلدهتم أذلة أي :(  َولَُنْخرَِجن َُّهم مِِ
وأباعت هي وقومها،  أي: مهانون مدحورون. فلما رجعت إليها رسلها اهديتها، ومبا قال سليمان، مسعت( ْم َصاِغُروَن َوهُ )  

وأقبلت تسري إليه يف جنودها خاضعة ذليلة، معظمة لسليمان، ناوية متابعته يف اإلسالم، وملا ُتقق سليمان عليه السالم قدومهم 
 . عليه، ووفودهم إليه، فرح بذلك، وسره

 : وال يقتصر اهم على أن  والذل : ذهاب ما كانوا فيه من العز ، والصغار : وقوعهم يف أسر واستعباد قال أبو حيان ،
 يرجعوا سوقة بعد أن كانوا ملوكاً.

 الفوائد :
 ذكاء هذه املرأة . -1
 استحباب املشاورة خاصة يف األمور العامة . -2
 أنه ال بأس للمستشري أن يقول من شاوره : هذا ما أراه والرأي لك . -3
 علم املرأة مبا يصنع امللوك إذا دخلوا القرى . -4
 قدم أن اهلدية هلا دور يف ترقيق القلوب .أنه كان معروفاً منذ ال -5
 لصاً لوجه ال تغره الدنيا ويتنازل عن دعوته من أجل غرض دنيوي .أن من يدعو إىل هللا خم -6
 من أسباب جناح الداعية عزته باهلل وغناه بربه . -7
 مشروعية التحدث بنعم هللا . -8
 العقيدة .وجوب الغلظة على أهل الكفر وعدم التسامح معهم يف أمر التوحيد و  -9
 مشروعية جهاد الكفار . -10
( قَاَل ِعْفريٌت مَِِن اجلِْنِِ أَنَا آتِيَك ِبِه قَ ْبَل َأن تَ ُقوَم ِمن 38قَاَل يَا أَي َُّها املَََلُ أَيُُّكْم يَْأتِيِِن ِبَعْرِشَها قَ ْبَل َأن يَْأُتوين ُمْسِلِمنَي ))  

َن اْلِكَتاِب أَنَا آتِيَك ِبِه قَ ْبَل َأن يَ ْرَتدَّ ِإلَْيَك َطْرُفَك فَ َلمَّا رَآُه 39مََّقاِمَك َوِإيِنِ َعَلْيِه َلَقِويٌّ َأِمنٌي ) ( قَاَل الَِّذي ِعنَدُه ِعْلٌم مِِ
َا َيْشُكُر لِ  ُلَوين أََأْشُكُر َأْم َأْكُفُر َوَمن َشَكَر فَِإَنَّ ) َمن َكَفَر فَِإنَّ َريبِِ َغِِنٌّ َكِرمٌي نَ ْفِسِه وَ ُمْسَتِقِرًا ِعنَدُه قَاَل َهَذا ِمن َفْضِل َريبِِ لَِيب ْ

40  ). ) 
  [ . 40 -38] النمل : 

----------  
قال ابن عطية : وظاهر اآليات أن هذه املقالة من سليمان عليه السالم بعد جميء (  قَاَل يَا أَي َُّها املَََلُ أَيُُّكْم يَْأتِيِِن ِبَعْرِشَها) 
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 دهد بالكتاب ، وعلى هذا مجهور املتأولني .هديتها ورد ه إياها ، وبعثه اهل
  واختلف يف احلكمة من استدعاء عرشها : فقيل : أن مسع بعرشها ومجاله فأعجبه ، فأراد أخذه قبل أن تسلم فتحرم عليه

يش وال خذه من بيوهتا دون جأمواهلم ، وقيل : استدعاه لرييها القدرة اليت هي من عند هللا ، وَيعله دلياًل على نبوته ، أل
 حرب ، وهذا ما رجحه ابن جرير وابن كثري .

 واختلفوا يف غرض سليمان عليه السالم من إحضار ذلك العرض على وجوه ::  قال الرازي 

: أن املراد أن يكون ذلك داللة لبلقيس على قدرة هللا تعاىل وعلى نبوة سليمان عليه السالم ، حىت تنضم هذه الداللة  أحدها 
 .ل اليت سلفت إىل سائر الدالئ

أراد أن يؤتى بذلك العرش فيغري وينكر ، مث يعرض عليها حىت أهنا هل تعرفه أو تنكره ، واملقصود اختبار عقلها ، وقوله  وثانيها :
 .كالداللة على ذلك   (  يقَاَل َنك ُروْا هَلَا َعْرَشَها نَنظُْر أَتـَْهَتدِ ) تعاىل 
 .إسالمها ، لعلمه أهنا إذا أسلمت مل حيل له أخذ ماهلا  قال قتادة : أراد أن يأخذه قبل وثالثها :
 أن العرش سرير اململكة ، فأراد أن يعرف مقدار مملكتها قبل وصوهلا إليه. ورابعها :

 قال قتادة ، وابن جريج : ملا وصف له عظم عرشها وجودته ، أراد أخذه قبل أن يعصمها وقومها اإلسالم :  قال أبو حيان
وقال الطربي : ،  م ، واإلسالم على هذا الدين ،وهذا فيه بعد أن يقع ذلك من نيب أوِت ملكًا مل يؤته غريهومينع أخذ أمواهل

، وهذا فيه بعد ، ألنه قد ظهر صدقة يف محل الكتاب ، وما ترتب  (ش عظيم وهلا عر  )أن خيترب صدق اهلدهد يف قوله  أراد
 على محله من مشورة بلقيس قومها وبعثها باهلدية.

 : قيل : إمنا أراد سليمان أخذ عرشها قبل أن يصلوا إليه ويسلموا ؛ ألهنا إذا أسلمت وأسلم قومها مل حيل   قال الشوكاين
 أخذ أمواهلم بغري رضاهم.

 وظاهر الروايات أن هذه املقالة من سليمان هي بعد جميء هديتها ورد ه إياها وبعثه اهلدهد بالكتاب ،  قال ابن عطية :
 هور املتأو لني.وعلى هذا مج

وقيل : استدعاء العرش قبل وصوهلا ؛ لرييها القدرة اليت هي من عند هللا وَيعله دلياًل على نبو ته ، وقيل : أراد أن خيترب عقلها ، 
 .إخل . ( . َنك ُروْا هَلَا َعْرَشَها )وهلذا قَال 

 و ل هو الذي عليه األكثر.وقيل : أراد أن خيترب صدق اهلدهد يف وصفه للعرش بالعظم ، والقول األ 
( قيل : قبل أن يأتوين مسلمني الذي هو دين هللا ، وقيل : قبل أن يأتوين مسلمني أي بائعني ورجحه  قَ ْبَل َأن يَْأُتوين ُمْسِلِمنيَ ) 

 نهما ومساءلة .ابن جرير وقال : ألن املرأة مل تأت سليمان إذ أتته مسلمة ، وإمنا أسلمت بعد مقدمها عليه وبعد حماورة جرت بي
 وهو املارد القوي من اجلن .(  قَاَل ِعْفريٌت مَِِن اجلِْنِِ  )
 .قال أبو عبيدة : الِعْفريت من كل ِجن  أو ِإنس : الفائق املبالغ الرئيس 
 .وقال ابن قتيبة : الِعْفريت : الشديد الوثيق 
 ء.وقال الزجاج : العفريت : النافذ يف األمر ، املبالغ فيه مع ُخبث ودها 
 ، واملراد السرعة .أي قبل أن تقوم من جملسك ( أَنَا آتِيَك بِِه قَ ْبَل َأن تَ ُقوَم ِمن مََّقاِمَك )  
 َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأْلَِمنيُ  صاحب مدين ) ةوهذان الوصفان وصف لكل عامل كما قال تعاىل عن ابن نه إذا أل(  ِإنَّ َخيـْ

 مل حيسن العمل سبب اخليانة . دم العدل ، وإذا فاتت األمانةفاتت القوة مل حيسن العمل لع
 أي قوي على محله ، أمني على ما فيه من اجلواهر .( َعَلْيِه َلَقِويٌّ َأِمنٌي  َوِإيِنِ ) 
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 وهذان الوصفان حيتاج إليهما كل عامل .
َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأَلِمنيُ  قَاَلْت ِإْحَدامُهَا يَا أََبِت اْسَتْأِجْرهُ كما قال تعاىل عن تلك املرأة )   ( . ِإنَّ َخيـْ

وهذان الوصفان مطلوبان يف كل عمل ، ألنه إذا فاتت القوة مل حيصل األمر من أجل العجز ، وإذا فاتت األمانة يتالف العمل 
 بسبب اخليانة .

 ك جلد الكافر وعجز الثقة: اللهم أشكو إليلالناس قليل ، وهلذا كان عمر يقو : اجتماع القوة واألمانة يف قال ابن تيمية. 
 ( )السياسة الشرعية

  ،وهذا التنصيص على هذين الوصفني هو من وفور عقل هذه املرأة اليت رأت اكتمال هاتني الصفتني يف موسى عليه السالم
 الشرائع. يف كل أمة من األمم، وشريعة من وهو دليل على أن هذا من املطالب اليت يتفق عليها عقالء البشر

  وقد أخذ العلماء ـ رمحهم هللا ـ هذه اآلية مأخذ القاعدة فيمن يلي أمرًا من األمور، وأن األحق به هو من توفرت فيه هاتان
 . الصفتان، وكلما كانت املهمة واملسؤولية أعظم، كان التشدد يف ُتقق هاتني الصفتني أكثر وأكرب

 والقوة يف كل ( إن خري من استأجرت القوي األمني)  قوة واألمانة كما قال تعاىلال فإن الوالية هلا ركنان::  قال ابن تيمية ،...
والية حبسبها: فالقوة يف إمارة احلرب ترجع إىل شجاعة القلب وإىل اخلربة باحلروب واملاادعة فيها، فإن احلرب َخْدَعٌة، وإىل 

والقوة يف احلكم بني الناس ترجع إىل العلم بالعدل الذي  القدرة على أنواع القتال: من رمي وبعن وضرب وركوب وكر وفر...،
 دل عليه الكتاب والسنة، وإىل القدرة على تنفيذ األحكام.

واألمانة ترجع إىل خشية هللا، وأال يشرتي بآياته َثنًا قليالً، وترِك خشية الناس، وهذه اخلصال الثالث اليت اَتذها هللا على كل من 
فَأُولَِئَك ُهُم َفاَل ََتَْشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن َواَل َتْشتَـُروا ِبآيَاِت ََثًَنا َقِلياًل َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبَا أَنـَْزَل اَّللَُّ )تعاىل: َحكم على الناس يف قوله 

رضي هللا عنه يقول:  وهلذا كان عمر بن اخلطاب،  اع القوة واألمانة يف الناس قليلاجتمل : [... إىل أن قا44]املائدة:  (نَ اْلَكاِفُرو 
 قة .أشكوا إليك جلد الفاجر وعجز الث اللهم
 ومن ههنا يظهر أن سليمان أراد بإحضار هذا صالة والسالم: أريد أعجل من ذلك ، فقال سليمان عليه ال:  قال ابن كثري

ال يكون ألحد من بعده، السرير إظهار عظمة ما وهب هللا له من امللك، وما سار له من اجلنود الذي مل يعطه أحد قبله، و 
وليتاذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها؛ ألن هذا خارق عظيم أن يأِت بعرشها كما هو من بالدها قبل أن يقدموا 

 : أريد أعجل من ذلك ألقفال واحلفظة. فلما قال سليمانعليه، هذا وقد حجبته باإلغالق وا
َن اْلِكتَ )   اختلف يف املراد به ، فقيل: هو آصف كاتب سليمان ، وكان صديقًا يعلم االسم (  ابِ قَاَل الَِّذي ِعنَدُه ِعْلٌم مِِ

 األعظم ، وقيل : جربيل وهو قول ضعيف ، وقيل : اخلضر ، قال ابن كثري : وهو غريب جداً .
  : من بين  صاحل، فجمهور الناس على أنه رجل من هو( الذي عنده علم من الكتاب)واختلف املفسرون يف قال ابن عطية

فما رد تني مث قال يا نيب هللا أمدد بصرك فمد بصره حنو اليمن فإذا بالعرش ع" روي أنه صلى ركإسرائيل امسه "آصف بن برخيا
، وقال ابن هليعة هو سليمان بصره إال وهو عنده، وقال قتادة امسه بلياا، وقال إبراهيم الناعي هو "جربيل عليه السالم"

 .راخلض
 : أقوالثالثة ويف الِعْلم الذي عنده من الكتاب  قال ابن اجلوزي: 

 أحدها : أنه اسم هللا األعظم ، قاله ابن عباس ، وجماهد ، وقتادة ، واجلمهور.
 : قال أكثر املفسرين : اسم هذا الذي عنده علم من الكتاب آصف بن برخيا ، وهو من بين إسرائيل ، وكان  قال الشوكاين

 سم هللا األعظم الذي إذا دعي به أجاب ، وإذا سئل به أعطى.وزيراً لسليمان ، وكان يعلم ا
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 أي يرجع .( أَنَا آتِيَك ِبِه قَ ْبَل َأن يَ ْرَتدَّ ِإلَْيَك ) 
 أي بصرك .( َطْرُفَك ) 
  املراد بالطرف : ُتريك األجفان ، وفتحها للنظر وارتداده انضمامها.: و قال الشوكاين 

الذي ينظره ، وقيل : هو نفس اجلفن عرب به عن سرعة األمر كما تقول لصاحبك : افعل وقيل : هو مبعىن املطروف ، أي الشيء 
 قاله جماهد. ذلك يف حلظة.

وقال سعيد بن جبري : إنه قال لسليمان : انظر إىل السماء فما برف حىت جاء به ، فوضعه بني يديه ، واملعىن : حىت يعود إليك 
 هذه األقوال. برفك بعد مد ه إىل السماء ، واألول أوىل

 أي ثابتاً عنده .(  فَ َلمَّا رَآُه ُمْسَتِقِرًا ِعنَدهُ ) 
 أي هذا من نِعم هللا علي .(  قَاَل َهَذا ِمن َفْضِل َريبِِ  )
 . الفضل هو العطاء الزائد 
ُلَوين )   لياتربين .(  لَِيب ْ
 أي أأشكر إنعامه ، أم أجحد فضله وإحسانه ؟( أََأْشُكُر َأْم َأْكُفرُ ) 
 لسان ُتدثاً بالنعمة ، وأن يقوم بطاعة هللا .شكر يكون باالعرتاف بالقلب ، وذكرها بالال 
َا َيْشُكُر لِنَ ْفِسِه )   أي ال يرجع نفع ذلك إال إىل نفسه ، حيث استوجب بشكره متام النعمة ودوامها واملزيد ( َوَمن َشَكَر فَِإَنَّ

 ( .فلنفسه منها ، وهذه اآلية كقوله تعاىل ) من عمل صاحلاً 
 غين عمن كفر .( َوَمن َكَفَر فَِإنَّ َريبِِ َغِِنٌّ ) 
  : اسم من أمساء هللا تعاىل .الغِن 

 قال ابن القيم : هو الغين بذاته الذي كل ما سواه حمتاج إليه ، وليس به حاجة إىل أحد .
، واالعتبارات لكماله ، وكمال صفاته ، فال  وقال السعدي : هو الغين بذاته ، الذي له الغىن التام املطلق ، من مجيع الوجوه

يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه ، وال ميكن أن يكون إال غنيًا ، ألن غناه من لوازم ذاته ، كما ال يكون إال خالقًا قادرًا رازقاً 
ئن الدنيا واآلخرة ، املغين حمسنًا فال حيتاج إىل أحد بوجه من الوجوه ، فهو الغين الذي بيده خزائن السماوات واألرض ، وخزا

 مجيع خلقه غىن عاماً .
 ريكاً يف امللك ، وال ولياً من الذل .ه مل يتاذ صاحبة وال ولداً وال شقال : ومن كمال غناه : أن

لكه ، فليست به حاجة إليهم ، وهم إليه فقراء : الغينوقال اخلطايب
ُ
: هو الذي استغىن عن اخللق وعن نصرهتم وتأييدهم مل

 ون .متاج
 ( له  فَِإنَّ اَّللََّ َغيِنٌّ َعِن اْلَعاَلِمنيَ فاهلل الغين عن كل ما سواه ، غين يف نفسه لكثرة ما عنده ، غين عن خلقه ، كما قال تعاىل )

وقال ( َوَّلِلَِّ َخزَاِئُن السََّماَواِت َواأْلَْرِض ملك السموات واألرض ، وخزائن السموات واألرض كلها بيده ، كما قال تعاىل )
( ، فازائنه عز وجل مـأل ، ال يغيضها كثرة اإلنفاق ، وليس  َوِإْن ِمْن َشْيء  ِإالَّ ِعْنَدنَا َخزَائُِنُه َوَما نـُنَـز ِلُُه ِإالَّ ِبَقَدر  َمْعُلوم  تعاىل )

 حباجة إىل خلقه ، ال تنفعه باعة الطائعني ، وال تضره معصية العاصني ،  وكل شيء فقري إليه .
 ( . يَا أَيُـَّها النَّاُس أَنـُْتُم اْلُفَقرَاُء ِإىَل اَّللَِّ َواَّللَُّ ُهَو اْلَغيِنُّ احلَِْميدُ الغىن الواسع . كما قال تعاىل ) فاهلل ذو

 ( . دُ الَِّذيَن يـَْبَاُلوَن َويَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلُبْاِل َوَمْن يـَتَـَولَّ فَِإنَّ اَّللََّ ُهَو اْلَغيِنُّ احلَِْميوقال تعاىل )
 ( . َّلِلَِّ َما يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض ِإنَّ اَّللََّ ُهَو اْلَغيِنُّ احلَِْميدُ وقال تعاىل )
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 فهو غين حيمد على غناه ، ألنه َيود به على غريه . (  ِإنَّ اَّللََّ ُهَو اْلَغيِنُّ احلَِْميدُ وغىن هللا مقرون حبمده كما قال تعاىل ) 
  : فغين هللا يتضمن شيئني

 الغىن الذاِت ، لكثرة ما ميلكه ، إذ كل شيء ملكه . األول :
 الغين عن الغري ، فال حيتاج إىل أحد وغريه حمتاج إليه . والثاين :

 : اآلثار املرتبة على معرفتنا اهذا االسم 
 وما سواه من اخلالئق مفتقر إليه ، انه هو الغين املطلق ، والغىن وصف له سبحانه ذاِتحإفراد هللا تعاىل بالعبادة ، ألنه سب أواًل :

 فاألمر كله له وامللك كله له ، ومجيع اخللق مربوبون مملوكون ، فكيف يتاذ منهم معبوداً مع هللا تعاىل ؟
وال  االفتقار التام إىل اله عز وجل ، ألن الفقر صفة ذاتية مالزمة للعبد يف مجيع أحيانه وال حول وال قوة إال باهلل تعاىل ، ثانيًا :

 يستغين عن ربه سبحانه برفة عني ، ألنه سبحانه الغين ذو الغىن املطلق الذي ال حيتاج إىل أد ، وكل أحد حمتاج إليه .
س الغىن عن كثرة العرض ، ولكن الغىن غىن القلب ( ـأن هذا االسم يثمر يف قلب املؤمن الغىن القليب كما يف احلديث ) ليثالثًا : 

اهلل تعاىل وحده عن الناس وعزة النفس ، والتعفف والزهد مبا يف أيدي الناس ، وعدم التذلل هلم وعدم وهذا يثمر االستغناء ب
التعلق بأعطياهتم وإعانتهم ، بل َيرد العبد تعلقه وقضاء وحوائجه وبلب رزقه باهلل الغين احلميد الكرمي الوهاب الذي ال تفىن 

 خزائنه .
 ذلك فهو مسن إليهم ، رحيم اهم ، وهذا من كمال غناه وكرمه ورمحته . أن هللا غين عن عباده ، ومع رابعاً :

 .أما العباد فإهنم حيسنون إىل بعضهم البعض لتعلق مصاحلهم بذلك إما عاجالً وإما آجاًل 
  ) وكثرياً ما يقرتن هذا االسم باسم هللا ) احلميد: 

كون الغين غنياً ال حُيمد عليه ، مثل البايل ، فالبايل غين لكن ال ألنه غين حيمد على غناه ، ألنه َيود به على غريه ، ألنه قد ي
 حيمد على غناه ، ألنه ال يستفاد من ماله .

 كفرها داع لزواهلا .أن شكر نعمه داع للمزيد منها ، و  كثري اخلري ، يعم به الشاكر والكافر ، إال( َكِرمٌي ) 
 وهو كثري اخلري .من أمساء هللا ، 

 ( . َوِإن مِ ن َشْيء  ِإالَّ ِعنَدنَا َخزَائُِنُه َوَما نـُنَـز ِلُُه ِإالَّ ِبَقَدر  مَّْعُلوم  تعاىل )  كثري قالوخريه  
 ومن كرمه أنه يستحيي أن يرد عبده إذا سأله .

 ( .) إن ربكم حيي كرمي  كما قال 
 ( . ومن كرم هللا غفرانه للذنوب والسيئات ) إال من تاب وآمن وعمل عماًل صاحلاً 

 ومن كرمه تعاىل ما جاء يف حديث ابن عباس .
  : َوقَاَل  )يف آيات كثرية ، كقوله تعاىل  جاء معناه موضحًا أيضاً ( َوَمن َكَفَر فَِإنَّ َريبِ  َغيِنٌّ َكرمٌِي قوله تعاىل ) قال الشنقيطي

يعًا فَِإنَّ هللا َلغَ  يٌد موسى ِإن تكفروا أَنُتْم َوَمن يِف األرض مجَِ يٌد َفَكَفُروْا َوتـََولَّوْا واستغىن هللا وهللا غَ  )وقوله تعاىل  (يِنٌّ محَِ  (يِنٌّ محَِ
وهللا الغين َوأَنُتُم الفقرآء َوِإن تـَتَـَولَّْواْ ) وقوله تعاىل  (َو الغين احلميد ُم الفقرآء ِإىَل هللا وهللا هُ يا أيها الناس أَنت )وقوله تعاىل 

 ت .إىل غري ذلك من اآليا (نوا أَْمثَاَلُكم  اَل يكو َيْسَتْبِدْل قـَْوماً َغيـْرَُكْم مُثَّ 
  : هو القيام بطاعة املنعم اعرتافاً بالقلب ، وثناء باللسان ، وباعة باألركان .والشكر 

 ويف ذلك يقول الشاعر : 
 أفادتكم النعماُء مين ثالثًة                يدي ولساين والضمري احملجبا              
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: أن ال ينظر اها إال فيما يرضي هللا ، وشكر نعمة اليد أن ال يبطش اها إال فيما يرضي هللا ، وشكر نعمة الرِجل أن فنعمة العني 
 ال ميشي اها إال فيما يرضي هللا ، وشكر نعمة املال : أن ال يستعني به ويصرفه إال فيما يرضي هللا

 : فضائل الشكر 
 هللا أمر به .أواًل : 

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

 . )َوهَلُْم ِفيَها َمَناِفُع َوَمَشاِرُب أََفال َيْشُكُروَن(قال تعاىل : 
 الثناء على الشاكرين وأنه سبل الرسل .ثالثاً : 

 .َكاَن َعْبداً َشُكوراً(   )ُذر ِيََّة َمْن مَحَْلَنا َمَع نُوح  ِإنَّهُ قال تعاىل : 
 الشكر نفع للشاكر نفسه .رابعاً : 

َا َيْشُكُر لِنَـْفِسِه ( قال تعاىل :   .) َوَمْن َيْشُكْر فَِإمنَّ
 أن الشكر إذا صدر من املؤمنني فهو مانع من نزول العذاب .خامساً : 

 .َمْنُتْم ( )َما يـَْفَعُل اَّللَُّ ِبَعَذاِبُكْم ِإْن َشَكْرمُتْ َوآقال تعاىل : 
 أن الشكر سبب لزيادة النعم .سادساً : 

 .)َوِإْذ تََأذََّن رَبُُّكْم لَِئْن َشَكْرمُتْ أَلَزِيَدنَُّكْم ( قال تعاىل : 
 أن الصفوة من عباد هللا يسألون هللا أن يوزعهم شكر نعمته .سابعاً : 

 .َر نِْعَمَتَك الَّيِت أَنـَْعْمَت َعَليَّ ( ) َوقَاَل َربِ  أَْوزِْعيِن أَْن َأْشكُ قال تعاىل عن سليمان : 
 أن الشاكرين قليلون .ثامناً : 

 .) َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال َيْشُكُروَن( قال تعاىل : 
 . ) َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكوُر(وقال تعاىل : 

 وهذا يدل على أهنم هم خواص هللا .
 كروه .تاسعاً : أن هللا خلق الناس ليش

ُ َأْخَرَجُكم مِ ن بُُطوِن أُمََّهاِتُكْم اَل تـَْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم اْلسَّْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفئِ قال تعاىل )   َدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن َواَّللَّ
 قَِلياًل مَّا َتْشُكُرونَ َوُهَو الَِّذي أَنَشَأ َلُكُم السَّْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفِئَدَة وقال تعاىل ) 

   ( َنا تـُْرَجُعونَ أن االبتالء باخلري والشر ، قال تعاىل َنًة َوإِلَيـْ ُلوُكم بِالشَّرِ  َواخلَْرْيِ ِفتـْ  ( . ُكلُّ نـَْفس  َذائَِقُة اْلَمْوِت َونـَبـْ
 وفتنة السراء أخطر من فتنة الضراء .

 تلينا بالسراء فلم نصرب .قال عبد الرمحن بن عوف : ابتلينا بالضراء فصربنا واب
 ويدل لذلك ما ورد أن أكثر ما يدخل اجلنة املساكني .

 وهلذا أكثر من يدخل اجلنة املساكني ألن فتنة الفقر أهون .
 الفوائد :

 ن يظهر قوته .مام عدوه أَيوز لإلنسان أ -1
 فراسة سليمان حيث توقع جميئهم مسلمني . -2



 35 

 تساري اجلن لسليمان . -3

 قوة اجلن وسرعتهم . -4

 .) بشرط أن يكون متصفاً به حقيقة ( .َيوز لإلنسان أن يصف نفسه مبا اتصف به من صفات الكمال ترغيباً أو ترهيباً  -5

يس بأمني ال يتقن يتقن العمل لضعفه ، ومن لة واألمانة ، ألن من ليس بقوي ال مدار العمل على هذين الوصفني ومها القو  -6
 .العمل خليانته 

 ئكة أقوى من اجلن .أن جنود هللا وهم املال -7

 كمال قدرة هللا العظيمة . -8

 فضل هللا على سليمان حيث سار له اجلن وأهل العلم . -9

 التحدث بنعمة هللا بإضافة النعمة إليه . -10

 أن النعم اختبار للعباد . -11
 أن الناس بالنسبة للنعم ينقسمون إىل قسمني شاكر وكافر . -12

 والدوام .فضل الشكر هلل ، وأنه مستفيد من شكره بالزيادة  -13
( فَ َلمَّا َجاءْت ِقيَل َأَهَكَذا َعْرُشِك قَاَلْت َكأَنَُّه ُهَو 41قَاَل َنكُِِروا هَلَا َعْرَشَها نَنُظْر أَتَ ْهَتِدي َأْم َتُكوُن ِمَن الَِّذيَن اَل يَ ْهَتُدوَن ) )

( ِقيَل هَلَا 43اَنت ت َّْعُبُد ِمن ُدوِن اَّللَِّ ِإن ََّها َكاَنْت ِمن قَ ْوٍم َكاِفرِيَن )( َوَصدََّها َما كَ 42َوُأوتِيَنا اْلِعْلَم ِمن قَ ْبِلَها وَُكنَّا ُمْسِلِمنَي )
َرٌَّد مِِن قَ َوارِ  َها قَاَل ِإنَُّه َصْرٌح ّمُّ  يَر قَاَلْت َربِِ ِإيِنِ َظَلْمُت نَ ْفِسياْدُخِلي الصَّْرَح فَ َلمَّا رَأَْتُه َحِسَبْتُه جلًَّة وََكَشَفْت َعن َساقَ ي ْ

 ( .(  44) َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلْيَماَن َّلِلَِّ َربِِ اْلَعاَلِمنَي 
 [ . 44 -41] النمل : 

----------- 
 أي غريوه بزيادة ونقص ، وحنن يف ذلك :( قَاَل َنكُِِروا هَلَا َعْرَشَها  )
 خمتربين عقلها .( نَنُظْر ) 
 مبلكها . للصواب ، ويكون عندها ذكاء وفطنة تليق( أَتَ ْهَتِدي ) 
 ملعرفته .( َأْم َتُكوُن ِمَن الَِّذيَن اَل يَ ْهَتُدوَن ) 
 بابالعها على عرشها الذي خلفته  فاملقصود بتغيري هيئة عرشها : اختبار ذكائها وفطنتها ، وحسن تصرفها ، عند مفاجأهتا

 ن معجزات.م وراءها يف بالدها. وإيقافها على مظاهر قدرة اَّلل  تعاىل وعلى ما وهبه لسليمان 
 قادمة على سليمان ، عرض عليها عرشها ، وكان عهدها به ، وقد خلفته يف بلدها .( فَ َلمَّا َجاءْت  )
  وزيد فيه ونقص منه .ري  قد غُ أي عرض عليها عرشها و ( ِقيَل َأَهَكَذا َعْرُشِك ) 

ي تركتيه ببالدك ، ومل يقل : أهذا عرشك لئال أي أمثل هذا العرش الذي ترينه عرشك الذ( أََهَكَذا َعْرُشِك  )قال اْللوسي : 
يكون تلقينًا هلا فيفوت ما هو املقصود من األمر بالتنكري من إبراز العرش يف معرض اإلشكال واالشتباه حىت يتبني لديه عليه 

 السالم حاهلا وقد ذكرت عنده عليه السالم بساافة العقل.
 .أي يشبهه ويقاربه ( قَاَلْت َكأَنَُّه ُهَو ) 
 : لبعد هو وهذا يف غاية الذكاء واحلزم ، فكان فيها ثبات وعقل ، وهلا لب ودهاء وحزم ، فلم تقدم على أنه  قال ابن كثري

 مسافته عنها ، وال أنه غريه ، ملا رأت من آثاره وصفاته ، وان غري  وبدل ونكر .
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ن قول سليمان ، أي قال سليمان ُتدثًا بنعمة هللا : لقد أوتينا العلم من قبل هذا م( ْبِلَها وَُكنَّا ُمْسِلِمنَي َوُأوتِيَنا اْلِعْلَم ِمن ق َ ) 
 هذه املرأة باهلل وبقدرته ، وكنا مسلمني هلل من قبلها ، فنحن أسبق منها علماً وإسالماً .

 ثالثة أقوال :(  َوأُوتِيَنا اْلِعْلَم ِمن قـَْبِلَهاقال ابن اجلوزي : قوله تعاىل )
 سليمان ، قاله جماهد.: أنه قول  أحدها

 :مث يف معناه قوالن
 أحدمها : وأُوتينا الِعْلم باهلل وقدرته على ما يشاء من قبل هذه املرأة.

 وجميئها بائعة من قبل جميئها وُكنَّا ُمْسِلِمني هلل. بإسالمهاوالثاين : أُوتينا الِعْلم 
الت : قد عرفُت هذه اآلية ، وأُوتينا الِعْلم بِصحَّة نبوَّة سليمان مل ا رأت عرشها ، ق فإهنانه من قول بلقيس ، أ:  والقول الثاين

 ء.يباآليات املتقدِ مة ، تعين أمر اهلدهد والرُُّسِل اليت بُعثت من قـَْبل هذه اآلية ، وُكنَّا ُمْسِلِمني منقاِدين ألمرَك قبل أن جن
 من قول قوم سليمان ، حكاه املاوردي. أنه والثالث :

 ( .َوأُوتِيَنا العلم ِمن قـَْبِلَها وَُكنَّا ُمْسِلِمنَي : قوله تعاىل )  قال الشوكاين 
 منقادين ألمره. ( وَُكنَّا ُمْسِلِمنيَ  )يمان من قبل هذه اآلية يف العرش قيل : هو من كالم بلقيس ، أي أوتينا العلم بصحة نبو ة سل

لقيس ، وقيل : أوتينا العلم بإسالمها ، وجميئها بائعة من قبلها وقيل : هو من قول سليمان أي أوتينا العلم بقدرة هللا من قبل ب
 أي من قبل جميئها.

 وقيل : هو من كالم قوم سليمان.
 والقول الثاين أرجح من سائر األقوال.

 . أي منعها عن اإلميان باهلل عبادهتا القدمية للشمس والقمر( َوَصدََّها َما َكاَنت ت َّْعُبُد ِمن ُدوِن اَّللَِّ ) 
 أي بسبب كفرها ونشوئها بني قوم مشركني .( ِإن ََّها َكاَنْت ِمن قَ ْوٍم َكاِفرِيَن ) 
  : املعىن : صدَّها عن اإِلميان العادُة اليت كانت عليها ، ألهنا نشأت ومل تعِرف ِإال قومًا يعُبدون الشمس ، وبنيَّ قال الزجاج

ا كانت من قوم كافرين  )عبادهتا بقوله :   .(ِإهنَّ
 أي ادخلي القصر العظيم .(  يَل هَلَا اْدُخِلي الصَّْرحَ قِ  )
 ( . َصْرحاً  يا هامان ابن يل ) وله والصرح القصر كق 
 ن كانت شجاعة نت مغفلة دخلت وثيااها نازلة ، وإاملقصود من هذا الصرح اختبارها : إن كانت جبانة ال تدخله ، إن كا

 دخلت ورفعت عن ساقيها .
َهافَ َلمَّا رَأَْتُه حَ  )  –أي ماء غمرًا كثريًا  –أي فلما رأت ذلك الصرح الشامخ ، ظنته جلة ماء (  ِسَبْتُه جلًَّة وََكَشَفْت َعن َساقَ ي ْ

 وكشفت عن ساقيها لتاوض فيه .
َرٌَّد مِِن قَ َوارِيَر )    أي قال سليمان : إنه قصر ممل س من الزجاج الصايف .( قَاَل ِإنَُّه َصْرٌح ّمُّ

 : مرانفتبني بذلك أ
 البحر اللجي . عظمة ملك سليمان ، حيث إن الزجاج يصنع له كأنه  : األمر األول
 خيفى عليها هذا األمر ، ففيه نوع من إظهار ضعفها  –وإن كانت ذكية  –: اإلشارة إىل أن هذه املرأة  األمر الثاين

 ينئذ اعرتفت :كإتيان عرشها ، وهذا الصرح العظيم ، ح  : فلما شاهدت هذه األمور العظيمة
 أي مبا سلف من كفرها وشركها وعبادهتا وقومها للشمس من دون هللا .( قَاَلْت َربِِ ِإيِنِ َظَلْمُت نَ ْفِسي ) 
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الذي خلق كل شيء  أي متابعة لدين سليمان يف عبادته هلل وحده ال شريك له( َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلْيَماَن َّلِلَِّ َربِِ اْلَعاَلِمنَي ) 
 .قديراً فقدره ت
 الفوائد :

 ار الغري ملعرفة ذكائه .جواز اختب -1
 فضل العلم . -2

 أن نشوء اإلنسان يف بيئة كافرة بسب يف كفره . -3

 عظم ملك سليمان . -4

 أن الشرك باهلل من أعظم الظلم . -5

 أن هذه املرأة أسلمت هلل تعاىل . -6

 فضل الدعوة إىل هللا . -7

 إظهار القوة أمام األعداء . -8
َتْستَ ْعِجُلوَن بِالسَّيَِِئِة قَ ْبَل  ( قَاَل يَا قَ ْوِم َلَِ 45وَن )َنا ِإىَل ََثُوَد َأَخاُهْم َصاِْلًا َأِن اْعُبُدوا اَّللََّ فَِإَذا ُهْم َفرِيَقاِن َيَْتِصمُ َوَلَقْد َأْرَسلْ  )

أَنُتْم قَ ْوٌم تُ ْفتَ ُنوَن ِبَك َوِبَن مََّعَك قَاَل طَائِرُُكْم ِعنَد اَّللَِّ َبْل  ( قَاُلوا اطَّي َّْرنَا46اْلََْسَنِة َلْواَل َتْستَ ْغِفُروَن اَّللََّ َلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُوَن )
(47)) . 

 [ . 47 -45] النمل : 
----------- 

حل عليه السالم حني خيرب تعاىل عن َثود، وما كان من أمرها مع نبيها صا (َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ِإىَل ََثُوَد َأَخاُهْم َصاِْلًا َأِن اْعُبُدوا اَّللََّ  )
 . بعثه هللا إليهم، فدعاهم إىل عبادة هللا وحده ال شريك له

قَاَل ٱْلَمأُل ٱلَِّذيَن ٱْسَتْكبَـُروْا ِمن قـَْوِمِه لِلَِّذيَن ٱْسُتْضِعُفوْا ) قال جماهد: مؤمن وكافر؛ كقوله تعاىل( ْم َفرِيَقاِن َيَْتِصُموَن فَِإَذا هُ )  
ُهمْ  ُتْم ِبِه  ٱْسَتْكبَـُرۤوْا ِإنَّا بِٱلَِّذۤي َءاَمنِه ُمْؤِمُنوَن قَاَل ٱلَِّذيَن أَتـَْعَلُموَن َأنَّ َصـِٰلحًا مُّْرَسٌل مِ ن رَّبِ ِه ؟ قَاُلۤوْا ِإنَّا مبَآ أُْرِسَل بِ  ِلَمْن َءاَمَن ِمنـْ

 . ( ِفُرونَ كَٰ 
 ذكر جل وعال يف هذه اآلية الكرمية أنه أرسل نبيه صاحلاً ( َن فَِإَذا ُهْم َفرِيَقاِن خَيَْتِصُمو قوله تعاىل ) : يقال الشيخ الشنقيط

 ) سورة األعراف يف قوله تعاىل إىل َثود ، فإذا هم فريقان خيتصمون ، ومل يبني هنا خصومة الفريقني ، ولكنه بني ذلك يف
ُهْم أَتَـ  ْعَلُموَن َأنَّ َصاحِلًا مُّْرَسٌل مِ ن رَّبِ ِه قالوا ِإنَّا مبَآ أُْرِسَل بِِه قَاَل املأل الذين استكربوا ِمن قـَْوِمِه لِلَِّذيَن استضعفوا ِلَمْن آَمَن ِمنـْ

فهذه خصومتهم ، وأعظم أنواع اخلصومة ، اخلصومة يف الكفر  (َكاِفُروَن   بالذي آَمنُتْم ِبهِ  ُمْؤِمُنوَن قَاَل الذين استكربوا ِإنَّا
 ان .واإلمي

 ل ، وقد جاءت النصوص اآلمرة بذلك :ويف هذه اآلية وجوب عبادة هللا عز وج 
 ( . َواْعُبُدوا اَّللََّ َوال ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئاً قال تعاىل )

َر َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ وقال تعاىل )  ( . يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا رَبَُّكْم َوافْـَعُلوا اخْلَيـْ
 ( . وا َّلِلَِّ َواْعُبُدوافَاْسُجدُ وقال تعاىل )

 ( . َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً وقال تعاىل ) 
 ( . َبِل اَّللََّ فَاْعُبْد وَُكْن ِمَن الشَّاِكرِينَ وقال تعاىل )
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 ( . فـَْليَـْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلبَـْيتِ وقال تعاىل )
 ( . َواْعُبْد رَبََّك َحىتَّ يَْأتَِيَك اْلَيِقنيُ ادته حىت املوت فقال تعاىل )وأمر تعاىل بعب

ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ بل الناس ما خلقوا إال لعبادة هللا تعاىل كما قال تعاىل )  ( . َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ
 وأمر هللا اها مجيع رسله :

 ( ، وكذلك قال هود ، وصاحل ، وشعيب ، وغريهم .َما َلُكْم ِمْن إِلَه   اْعُبُدوا اَّللََّ كما قال نوح لقومه )
 وأخرب هللا أنه أرسل يف كل أمة رسواًل هلذا الغرض .

 ( . َوَلَقْد بـََعثْـَنا يِف ُكلِ  أُمَّة  َرُسواًل أَِن اْعُبُدوا اَّللََّ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ قال تعاىل )
 ( . ثْـَنا يف ُكلِ  أُمَّة  َرُسواًل أَِن اْعُبُدوا اَّللََّ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ َوَلَقْد بـَعَ كما قال تعاىل )

 ( . َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسول  ِإالَّ نُوِحي ِإلَْيِه أَنَُّه ال ِإلََه ِإالَّ أَنَا فَاْعُبُدونِ وقال تعاىل )
َلَقْد أَْرَسْلَنا نُوحًا ِإىَل قـَْوِمِه فـََقاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اَّللََّ َما كم من إله غريه كما قال تعاىل )وكان كل نيب يقول لقومه : اعبدوا هللا ما ل

رُهُ   ( . َلُكْم ِمْن ِإَله  َغيـْ
رُُه أَ وقال تعاىل )   ( َفال تـَتـَُّقونَ َوِإىَل َعاد  َأَخاُهْم ُهوداً قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اَّللََّ َما َلُكْم ِمْن ِإَله  َغيـْ
رُهُ وقال تعاىل )   ( َوِإىَل ََثُوَد َأَخاُهْم َصاحِلاً قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اَّللََّ َما َلُكْم ِمْن ِإَله  َغيـْ
رُهُ وقال تعاىل )   (  َوِإىَل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيباً قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اَّللََّ َما َلُكْم ِمْن ِإَله  َغيـْ

 :ووصف مالئكته بذلك 
 ( . َولَُه َمْن يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَمْن ِعْنَدُه ال َيْسَتْكربُوَن َعْن ِعَباَدتِِه َوال َيْسَتْحِسُرونَ فقال تعاىل )

 تعاىل : لكن العبادة املأمور اها تتضمن معىن الذل ومعىن احلب ، فهي تتضمن غاية الذل هلل  قال شيخ اْلسَلم ابن تيمية
بغاية احملبة له ، ومن خضع إلنسان مع بغضه له ال يكون عابدًا له ، ولو أحب شيئاً ومل خيضع له مل يكن عابدًا له ، وهلذا 
ال يكفي أحـدمها يف عبادة هللا تعاىل ، بل َيب أن يكون هللا أحب إىل العبد من كل شيء ، وأن يكون هللا أعظم عنده من  

 بة واخلضوع التام إال هللا تعاىل .كل شيء  ، بل ال يستحق احمل
 ( . يَا أَيُـَّها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ وهي أول أمر بالقرآن ) 

 بلكم من األمم املاضية .( أي أوجدكم من العدم ، وأوجد من قالَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم ) 
  ففيها أن املستحق للعبادة هو من خيلق ، أما من هو عاجز عن اخللق فال يستحق أن يكون معبودًا ، وقد جرت العادة يف

القرآن الكرمي يف آيات كثرية أنه َيعل سبب العبادة اليت ُتستحق به هو اخللق واإلبراز من العدم إىل الوجود ، فمن يربزكم من 
إىل الوجود ، ويوجدكم بعد أن كنتم عدمًا هو هذا ربكم الذي يستحق أن تعبدوه وحده ، أما الذي حيتاج إىل من خيلقه العدم 

 فهو عبد مربوب فقري مثلكم .
 ( . ُقوا ُذبَاباً َوَلِو اْجَتَمُعوا َلهُ يَا أَيُـَّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا َلُه ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َلْن خَيْلُ قال تعاىل )

 ( . أَُيْشرُِكوَن َما ال خَيُْلُق َشْيئاً َوُهْم خُيَْلُقونَ وقال تعاىل )
 ( . َهَذا َخْلُق اَّللَِّ فََأُروين َماَذا َخَلَق الَِّذيَن ِمْن ُدونِِه َبِل الظَّاِلُموَن يف َضالل  ُمِبني  وقال تعاىل )

 خيلق وقال تعاىل ) أفمن 
  قال بعض العلماء : إمنا 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 
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 : ليذكرهم بذلك نعمته عليهم . خلقهن العزيز العليم ( ، وقيل
 . فيه عظيم منزلة العبودية ، حيث وصف هللا تبارك وتعاىل نبيه اهذا الوصف يف مقام التحدي 

 وقد وصف هللا نبيه بالعبودية يف أعلى املقامات :
 كما يف هذه اآلية .  : يف مقام التحدي

 بده لياًل من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى ( .قال تعاىل ) سبحان الذي أسرى بع : ويف مقام اإلسراء واملعراج
 ويف مقام اإلحياء : قال تعاىل ) فأوحى إىل عبده ما أوحى ( .

 ويف مقام الدعوة : قال تعاىل ) وأنه ملا قام عبد هللا يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً ( .
) ال تطـروين كما أبرت النصارى عيسى ابن مرمي  ، وقال وقد قال تعاىل عن املسيح ابن مرمي ) إن هو إال عبد أنعمنا عليه ( 

 ، إمنا أنا عبد هللا ورسوله ( رواه البااري .                  
 والعبد كلما كان أذل هلل وأعظـم افتـقاراً إليه وخضوعاً له : كان أقرب إليه وأعز له  وقال شيخ اْلسَلم ابن تيمية رمحه هللا :

اخللق : أعظمهم عبودية هلل ، وأما املالوق فكما قيل : احتج إىل من شئت تكن أسريه ، واستغن عمن  ، وأعظم لقدره ، فأسعد
 شئت تكن نظريه ، وأحسن إىل من شئت تكن أمريه .  

 ومعىن االختصام : أن كل  فريق خياصم على ما هو فيه ، ويزعم أن احلق  معه ، وقيل : إن اخلصومة بينهم يف صاحل هل هو مرسل أم 
 ال؟ وقيل : أحد الفريقني صاحل ، والفريق اآلخر مجيع قومه ، وهو ضعيف.

  أي: مل تدعون حبضور العذاب، وال تطلبون من هللا رمحته؟( قَاَل يَا قَ ْوِم َلَ َتْستَ ْعِجُلوَن بِالسَّيَِِئِة قَ ْبَل اْْلََسَنِة )  
 .(ِقنَي فَْأتَِنا مبَا َتِعُدنَا ِإن ُكنَت ِمَن الصَّادِ  )لقوهلم 

 . ودائماً الكفار يستعجلون العذاب استبعاداً منهم له 
 ( . َوَيْستَـْعِجُلوَنَك بِاْلَعَذاِب َوَلْن خُيِْلَف اَّللَُّ َوْعَدهُ كما قال تعاىل )

 ( . َوَيْستَـْعِجُلوَنَك بِاْلَعَذاِب َوَلْوال َأَجٌل ُمَسم ًى جَلَاَءُهُم اْلَعَذابُ وقال تعاىل )
 ( . َوَيْستَـْعِجُلوَنَك بِالسَّيِ َئِة قـَْبَل احلََْسَنِة َوَقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلِهُم اْلَمُثالتُ وقال تعاىل ) 
 ( . َيْستَـْعِجُلوَنَك بِاْلَعَذاِب َوِإنَّ َجَهنََّم َلُمِحيَطٌة بِاْلَكاِفرِينَ وقال تعاىل )
 ( . ْوِم احلَِْسابِ َوقَالُوا رَبَـَّنا َعجِ ْل لََنا ِقطََّنا قـَْبَل يَـ وقال تعاىل )

 ( . َن الصَّاِدِقنيَ قَاُلوا َأِجْئتَـَنا لِنَـْعُبَد اَّللََّ َوْحَدُه َونََذَر َما َكاَن يـَْعُبُد آبَاُؤنَا فَْأتَِنا مبَا َتِعُدنَا ِإْن ُكْنَت مِ وقال تعاىل عن قوم هود ) 
 ال تتوبون إىل هللا من الشرك لكي يتوب هللا عليكم ويرمحكم ؟أي ه(  َلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُوَن َلْواَل َتْستَ ْغِفُروَن اَّللََّ )  
 : فيه أن االستغفار من أسباب رمحة هللا ، ومن أسباب رمحة هللا 

 رمحة الناس . أواًل :
 ) ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء ( رواه أبو داود . قال 

 ) إمنا يرحم هللا من عباده الرمحاء ( . وقال 
 ) والشاة إن رمحتها رمحك هللا ( . وقال 
 اإلحسان . ثانياً :

 ( . ِإنَّ َرمْحََت اَّللَِّ َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِننيَ قال تعاىل )
 . باعة الرسول  ثالثاً :
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 ( َوَأِبيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُونَ قال تعاىل )
 السماحة يف البيع والشراء . رابعاً :

 رجالً مسحاً إذا باع وإذا اشرتى وإذا اقتضى ( . رواه البااري .  حم هللاقال رسول هللا ) ر 
 . عيادة املريض :خامساً 

 مريضاً خاض يف الرمحة ( . قال رسول هللا ) من عاد

 األهل . قيام الليل وإيقاظ سادساً :

 وجهـها املاء ( رواه أبو داود . ـح يفيقـظ امـرأته ، فإن أبت نضأرجـال قـام من الليل فصـلى و  قال رسول هللا ) رحـم هللا

 . احللق يف النسك سابعاً :

 . ارحم احمللقني ثالثاً  قال رسول هللا : اللهم

 . جمالس الذكر ثامناً :

 . وغشيتهم الرمحة .... . رواه مسلم املالئكة قوم يذكرون هللا إال حفتهم قال رسول هللا : ال يقعد

 . اجللوس يف املسجد تاسعاً :

 متفق عليه  . غفر له اللهم ارمحه (تقول : اللهم ا مصاله ر للمصلي مادام يففاملالئكة تستغ رسول هللا ) إنقال 

 وتبليغه . مساع حديث الرسول عاشرًا :

 رواه ابن حبان  . فرب مبلغ أوعى من سامع (مسعه  من مسع مين حديثاً فبلغه كما قال رسول هللا ) رحم هللا

 للقرآن . اإلنصاتاْلادي عشر : 
 ( .َوِإَذا قُرَِئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه َوأَْنِصُتوا َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُونَ قال تعاىل )
 إقامة الصالة وإيتاء الزكاة وباعة الرسول . رابعاً :

 ( . أَِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّكاَة َوَأِبيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُونَ قال تعاىل ) و 
 االستغفار . خامساً :

 ( . َلْوال َتْستَـْغِفُروَن اَّللََّ لََعلَُّكْم تـُْرمَحُونَ قال تعاىل )
أي: ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعك خرياً، وذلك أهنم لشقائهم كان ال يصيب أحداً ( قَاُلوا اطَّي َّْرنَا ِبَك َوِبَن مََّعَك ) 

 وأصحابه. قال جماهد: تشاءموا اهم، وهذا كما قال هللا تعاىل إخبارًا عن قوم فرعونمنهم سوء، إال قال: هذا من قبل صاحل 
ُهْم َسيِ َئٌة َيطَّيـَُّروْا مبُوَسٰى َوَمن مََّعهُ ٱحلََْسَنُة قَالُوْا لََنا هَٰ  فَِإَذا َجآَءتْـُهمُ  )  . ( ِذِه َوِإن ُتِصبـْ

ُهْم َحَسَنٌة يـَُقوُلوْا هَٰ َوِإن تُ  وقال تعاىل) ُهْم َسيِ َئٌة يـَُقو ِصبـْ أي:  ( ِذِه ِمْن ِعنِدَك ُقْل ُكلٌّ مِ ْن ِعنِد ٱَّللَِّ لُوْا هَٰ ِذِه ِمْن ِعنِد ٱَّللَِّ َوِإن ُتِصبـْ
 بقضائه وقدره .

 . ( نَُّكْم َولََيَمسَّنَُّكْم مِ نَّا َعَذاٌب أَلِيمٌ قَاُلۤوْا ِإنَّا َتطَيـَّْرنَا ِبُكْم لَِئن ملَّْ تَنتَـُهوْا لَنَـْرمجَُ  ) وقال تعاىل خمرباً عن أهل القرية إذ جاءها املرسلون
 . أي: هللا َيازيكم على ذلك( قَاَل طَائِرُُكْم ِعنَد اَّللَِّ ) 
ه أي: تستدرجون فيما أنتم في وَن (تـُْفتَـنُ  عصية. والظاهر أن املراد بقوله )قال قتادة: تبتلون بالطاعة وامل( أَنُتْم قَ ْوٌم تُ ْفتَ ُنوَن  َبلْ ) 

 . من الضالل
  : قال بعض العلماء َتتربون وقال بعضهم :  (َبْل أَنُتْم قـَْوٌم تـُْفتَـُنوَن  )تعاىل يف هذه اآلية الكرمية  قولهقال الشنقيطي ،

 ( .يـُْفتَـُنوَن  يـَْوَم ُهْم َعَلى النار )تعذبون كقوله 
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ك أزائف هو أم خالص؟ وأهنا أبلقت يف القرآن على صل الفتنة يف اللغة وضع الذهب يف النار لياترب بالسبأوقد قدمنا إن  
 ربعة معان :أ

 . بالنار  اقاإلحر إبالقها على  األول :
خدود على حرقوهم بنار األ: ي أ (منني واملؤمنات ِإنَّ الذين فـَتَـُنوْا املؤ  )وقوله تعاىل  ( .ر يـُْفتَـُنوَن يـَْوَم ُهْم َعَلى النا )كقوله تعاىل 

 اختاره بعض احملققني.أحد التفسريين. وقد 
 . : إبالق الفتنة على االختبار ، وهذا هو أكثرها استعمااًل  املعىن الثاين

ُلوُكم بالشر واخلري فِ ) كقوله تعاىل  َنًة َونـَبـْ َناُهم مَّآًء َغَدقاً ل ِنَـْفتِ  )وقوله تعاىل  ( تـْ واآليات  (نَـُهْم ِفيِه َوأَلَِّو استقاموا َعَلى الطريقة أَلْسَقيـْ
 ثل ذلك كثرية.مب

 . : إبالق الفتنة على نتيجة االختبار إن كانت سيئة خاصة ، ومن هنا أبلقت الفتنة على الكفر والضاللالثالث 
َنٌة َوقَاتُِلوُهْم حىت الَ َتكُ  )كقوله تعاىل     حىت ال يبقى شرك ، وهذا التفسري الصحيح ، دل عليه الكتاب والسنة.: أي ( وَن ِفتـْ

َنتُـُهْم ِإالَّ َأن قَاُلوْا وهللا رَب َِنا َما ُكنَّ  ) قوله تعاىل الق الفتنة على احلجة يفهو إب الرابع : مل تكن :أي  (ا ُمْشرِِكنَي مُثَّ ملَْ َتُكْن ِفتـْ
 حجتهم ، كما قاله غري واحد. والعلم عند هللا تعاىل.

 الفوائد :
 أن هللا يرسل الرسل للناس تبشرياً ونذيراً .-1
 ة هللا وحده .وجوب عباد -2
 أن أول أمر َيب على الداعية أن يقوم به هو التوحيد وعبادة هللا تعاىل . -3
أن دعوة مجيع الرسل كانت إىل توحيد هللا تبارك وتعاىل كما قال تعاىل ) ولقد بعثنا يف كل أمة رسواًل أن اعبدوا هللا واجتنبوا -4

 الطاغوت ( .
 جلون العذاب .دائماً يستع –لطغياهنم  –أن الكفار -5
 أن االستغفار والتوبة سبب لرمحة هللا . -6
 بيان مسلك املكذبني للرسل وهو مسلك التشكيك اهم .-7
َياد ونسبتها إىل فإن نسبتها إىل هللا نسبة خلق وإ( َوَما َأَصاَبَك ِمن َسيِ َئة  َفِمن نَـّْفِسكَ أن املصائب من هللا وال ينايف هذا )-8

  املالوق نسبة سبب .
( قَاُلوا تَ َقامَسُوا بِاَّللَِّ لَُنبَ يِِتَ نَُّه َوَأْهَلُه مثَّ لَنَ ُقوَلنَّ ِلَولِيِِِه َما 48وََكاَن يف اْلَمِديَنِة ِتْسَعُة رَْهٍط يُ ْفِسُدوَن يف اأْلَْرِض َواَل ُيْصِلُحوَن ))  

( فَانُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة َمْكرِِهْم 50رًا َوَمَكْرنَا َمْكرًا َوُهْم اَل َيْشُعُروَن )( َوَمَكُروا َمكْ 49َشِهْدنَا َمْهِلَك َأْهِلِه َوِإنَّا َلَصاِدُقوَن )
نَ 52( فَِتْلَك بُ ُيوتُ ُهْم َخاِويًَة ِبَا َظَلُموا ِإنَّ يف َذِلَك َْليًَة لَِِقْوٍم يَ ْعَلُموَن )51أَنَّا َدمَّْرنَاُهْم َوقَ ْوَمُهْم َأْْجَِعنَي ) وا  ا الَِّذيَن آَمنُ ( َوَأجَني ْ

 ( .(  53)  وََكانُوا يَ ت َُّقونَ 
 [ . 53 -48النمل : ] 

---------- 
خيرب تعاىل عن بغاة َثود ورؤوسهم الذين كانوا دعاة  (وََكاَن يف اْلَمِديَنِة ِتْسَعُة رَْهٍط يُ ْفِسُدوَن يف اأْلَْرِض َواَل ُيْصِلُحوَن )  

احل، وآل اهم احلال إىل أهنم عقروا الناقة، ومهوا بقتل صاحل أيضاً، بأن يبيتوه يف أهله ليالً، قومهم إىل الضالل والكفر وتكذيب ص
ه: إهنم ما علموا بشيء من أمره، وإهنم لصادقون فيما أخربوهم به؛ من أهنم مل يشاهدوا أقربت وه غيلة، مث يقولوا ألوليائه منلفيقت
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 : ذلك، فقال تعاىل
 .أي : مدينة َثود (  وََكاَن يف اْلَمِديَنةِ ) 
  . أي : تسعة نفر ( ِتْسَعُة رَْهطٍ )  
 ، بكل بريق يقدرون عليه من اإلفساد .من صفات هؤالء اإلفساد يف األرض أي (يُ ْفِسُدوَن يف اأْلَْرِض َواَل ُيْصِلُحوَن  )
 أي تسعة رجال من أبناء أشرافهم (ط  َعُة َرهْ ِتسْ )أي يف مدينة صاحل وهي احِلجر  (وََكاَن يف املدينة)قوله تعاىل : قال القرطيب. 

 وكانت آية صاحل الناقة .
رُُه َقْد َجاءْتُكم بـَيِ َنٌة مِ ن رَّبِ ُكْم َهِذِه نَاقَُة اَّللَِّ َلُكْم آيَ  َوِإىَل ََثُوَد َأَخاُهْم َصاحِلًا قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدواْ قال تعاىل )  ًة اَّللََّ َما َلُكم مِ ْن ِإلَه  َغيـْ

فـََعَقُروْا النَّاقََة َوَعتَـْوْا َعْن أَْمِر َراهِ ِْم َوقَالُوْا يَا َصاِلُح اْئِتَنا مبَا  .....َفَذُروَها تَْأُكْل يِف أَْرِض اَّللَِّ َواَل مَتَسُّوَها ِبُسَوء  فـََيْأُخذَُكْم َعَذاٌب أَلِيٌم 
ُهْم َوقَاَل يَا قـَْوِم َلَقْد أَبـَْلْغُتُكْم 78ُهُم الرَّْجَفُة فََأْصَبُحوْا يف َدارِِهْم َجاَثِنَي )( فََأَخَذتْـ 77َتِعُدنَا ِإن ُكنَت ِمَن اْلُمْرَسِلنَي ) ( فـَتَـَوىلَّ َعنـْ
  ( .ن الَّ ُتُِبُّوَن النَّاِصِحنيرَِسالََة َريبِ  َوَنَصْحُت َلُكْم َوَلكِ 

( فـََعَقُروَها 64ًة َفَذُروَها تَْأُكْل يف أَْرِض اَّللَِّ َواَل مَتَسُّوَها ِبُسوء  فـََيْأُخذَُكْم َعَذاٌب َقرِيٌب )َويَا قـَْوِم َهِذِه نَاقَُة اَّللَِّ َلُكْم آيَ وقال تعاىل ) 
ُر َمْكُذوب  ) َنا َصاحِلًا َوالَّ 65فـََقاَل مَتَتـَُّعوْا يف َدارُِكْم َثالَثََة أَيَّام  َذِلَك َوْعٌد َغيـْ ِذيَن آَمُنوْا َمَعُه ِبَرمْحَة  مِ نَّا َوِمْن ِخْزِي ( فـََلمَّا َجاء أَْمرُنَا جَنَّيـْ

( َكَأن ملَّْ يـَْغنَـْوْا ِفيَها َأاَل ِإنَّ 67( َوَأَخَذ الَِّذيَن ظََلُموْا الصَّْيَحُة فََأْصَبُحوْا يف ِديَارِِهْم َجاَثِنَي )66يـَْوِمِئذ  ِإنَّ رَبََّك ُهَو اْلَقِويُّ اْلَعزِيُز )
 ( .وْا رَبَـُّهْم َأالَ بـُْعًدا ل َِثُموَد ََثُوَد َكفرُ 

َنا ََثُوَد النَّاقََة ُمْبِصرًَة َفظَلَ وقال تعاىل )  ُموْا اِهَا َوَما نـُْرِسُل بِاآليَاِت ِإالَّ َوَما َمنَـَعَنا أَن نُـّْرِسَل بِاآليَاِت ِإالَّ أَن َكذََّب اِهَا اأَلوَُّلوَن َوآتـَيـْ
 ( .ََتْوِيًفا 

 : يف ناديهم، فجاءهم رسول هللا صاحل فدعاهم إىل هللا، وذكرهم  وقد ذكر املفسرون أن َثود اجتمعوا يوماً  قال ابن كثري
ناقة، من صفتها   -وأشاروا إىل صارة هناك  -وحذرهم ووعظهم وأمرهم، فقالوا له: إن أنت أخرجت لنا من هذه الصارة 

 يسموها ونعتوها وتعنتوا فيها. كيت وكيت وذكروا أوصافاً 
فقال هلم النيب صاحل عليه السالم: أرأيتم إن أجبتكم إىل ما سألتم على الوجه  تها كذا وكذا أن تكون عشراء بويلة، من صفو 

 بلبتم، أتؤمنون مبا جئتكم به وتصدقوين فيما أرسلت به ؟ قالوا: نعم. يالذ
 فأخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك.

 ، مث دعا ربه عز وجل أن َييبهم إىل ما بلبوا.وجل ما قدر له مث قام إىل مصاله فصلى هلل عز
 نعتوا. بلبوا، أو على الصفة اليت يتنفطر عن ناقة عظيمة عشراء، على الوجه املطلوب الذن وجل تلك الصارة أ فأمر هللا عز

منهم، واستمر أكثرهم على   فآمن كثري،  سابعاً  وبرهاناً  قابعاً  ، وقدرة باهرة ودليالً هائالً  ومنظراً  فلما عاينوها كذلك رأوا أمراً 
 كفرهم وضالهلم وعنادهم.

 توىل قتلها منهم رئيسهم: قدار بن سالف بن جندع، وكان أمحر أزرق أصهب. يوكان الذ
 ولد على فراش سالف، وهو ابن رجل يقال له صيبان. وكان يقال إنه ولد زانية

 .وكان فعله ذلك باتفاق مجيعهم، فلهذا نسب الفعل إليهم كلهم 
  ( .نا مبا تعدنا إن كنت من املرسلنيتئفعقروا الناقة وعتوا عن أمر راهم، وقالوا يا صاحل ا  )تعاىل قال
  :فجمعوا يف كالمهم هذا بني كفر بليغ من وجوه 
 جعلها هللا هلم آية. يف عقر الناقة اليت األكيد: أهنم خالفوا هللا ورسوله يف ارتكااهم النهى منها
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 قوع العذاب اهم فاستحقوه من وجهني: : أهنم استعجلوا و ومنها
 " والكل حق." أليماألخرىوِف فيأخذكم عذاب قريب" وِف آية" عظيم" ءوال متسوها بسو الشرط عليهم يف قوله: " :أحدمها
 استعجاهلم على ذلك. :والثاين
، ولكن محلهم الكفر جازماً  اً قد قام الدليل القابع على نبوته وصدقه، وهم يعلمون ذلك علم ي: أهنم كذبوا الرسول الذومنها

 والضالل والعناد على استبعاد احلق ووقوع العذاب اهم.
 قال هللا تعاىل: " فعقروها فقال متتعوا يف داركم ثالثة أيام ذلك وعد غري مكذوب ".

فوا، وتبايعوا على قتل نيب هللا صاحل عليه السالم من لقيه لياًل غيلة، فكادهم هللا، أي: ُتال( قَاُلوا تَ َقامَسُوا بِاَّللَِّ لَُنبَ يِِتَ نَُّه َوَأْهَلُه  )
 . وجعل الدائرة عليهم، قال جماهد: تقامسوا وُتالفوا على هالكه، فلم يصلوا إليه حىت هلكوا وقومهم أمجعني

  : ل .ليالً ، والبيات قتل الليوأهله  أي لنقتلنه (لَُنبَـيِ تَـنَُّه َوأَْهَلُه  قوله تعاىل )قال املاوردي 
 والبيات مباغتة العدو ليالً.:  قال القرطيب 
فدمرهم هللا  من هذا شيئاً، وما لنا به من علم ،مث نقول ألولياء صاحل: ما شهدنا  ( مثَّ لَنَ ُقوَلنَّ ِلَولِيِِِه َما َشِهْدنَا َمْهِلَك َأْهِلهِ ) 

 أمجعني.
 هلم إنا لصادقون . أي وحنلف( َوِإنَّا َلَصاِدُقوَن  )
 أي دب روا مكيدة لقتل صاحل .( َوَمَكُروا َمْكرًا  )
 أي جازيناهم على مكرهم بتعجيل هالكهم .( رًا َوَمَكْرنَا َمكْ ) 
 أي من حيث ال يدرون وال يعلمون .( َوُهْم اَل َيْشُعُروَن ) 
أي فتأمل وتفكر يف عاقبة أمرهم ونتيجة كيدهم ، كيف ( ْم َوقَ ْوَمُهْم َأْْجَِعنَي فَانظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة َمْكرِِهْم أَنَّا َدمَّْرنَاهُ )  

 . أهلكناهم أمجعني ، وكانت مآهلم اخلراب والدمار
  : يت أهلكتهم.أي بالصيحة ال (اُهْم َوقـَْوَمُهْم َأمْجَِعنَي فانظر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة َمْكرِِهْم أَنَّا َدمَّْرنَ  قوله تعاىل  )قال القرطيب 

 وقد قيل : إن هالك الكل كان بصيحة جربيل.
 واألظهر أن التسعة هلكوا بعذاب مفرد ؛ مث هلك الباقون بالصيحة والدمدمة.

 املعىن يف اآلية : أن هللا دم ر التسعة الرهط املذكورين ، ودمر قومهم الذين مل يكونوا معهم عند مباشرهتم :  قال الشوكاين
 يد بأمجعني : أنه مل يشذ منهم أحد وال سلم من العقوبة فرد من أفرادهم.لذلك ، ومعىن التأك

 خاوية خالية ، وقيل متهدمة .(  فَِتْلَك بُ ُيوتُ ُهْم َخاِويَةً )  
  إخواء البيوت " وخرااها مما أخرب هللا تعاىل به يف كل الشرائع أنه مما يعاقب به : قوله تعاىل ) خاوية ( قال ابن عطية "

 ك . التوراة. ابن آدم ال تظلم خيرب بيتالظلمة ويف
  : ويف هذه اآلية على ما قيل داللة على الظلم يكون سبباً خلراب الدور.قال اْللوسي 
 أي بسبب ظلمهم وهو كفرهم .( ِبَا َظَلُموا ) 

 فاملعاصي سبب للهَلك والدمار .
ِع ْطَمِئنًَّة يَْأتِيَها رِْزقـَُها َرَغدًا ِمْن ُكلِ  َمَكان  َفَكَفَرْت بِأَنـُْعِم اَّللَِّ فََأَذاقـََها اَّللَُّ لَِباَس اجلُْو قال تعاىل )َوَضَرَب اَّللَُّ َمَثاًل قـَْريًَة َكاَنْت آِمَنًة مُ 

 َواخْلَْوِف مبَا َكانُوا َيْصنَـُعوَن ( .
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ال  ُكُلوا ِمْن رِْزِق رَبِ ُكْم َواْشُكُروا َلُه بـَْلَدٌة بَيِ َبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر . وقال تعاىل )َلَقْد َكاَن ِلَسَبأ  يِف َمْسَكِنِهْم آيٌَة َجنََّتاِن َعْن ميَِني  َومِشَ 
ْلَناُهْم جِبَنَّتَـْيِهْم َجنَّتَـنْيِ َذَواَِتْ ُأُكل  مَخْط  وَ   أَْثل  َوَشْيء  ِمْن ِسْدر  قَِليل  ( .فََأْعَرُضوا فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعرِِم َوبَدَّ

بـَْناَهاوق َناَها ِحَساباً َشِديداً َوَعذَّ َا َوُرُسِلِه َفَحاَسبـْ  َعَذاباً ُنْكراً ( . ال تعاىل ) وََكأَيِ ْن ِمْن قـَْريَة  َعَتْت َعْن أَْمِر َراهِ 
 .اُهْم مبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن(َواأْلَْرِض َوَلِكْن َكذَّبُوا فََأَخْذنَ  وقال تعاىل )َوَلْو أَنَّ أَْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتَـَّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكات  ِمَن السََّماءِ 

 وقال تعاىل )فـََلمَّا َعتَـْوا َعْن َما نـُُهوا َعْنُه قـُْلَنا هَلُْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئنَي ( .
ً َأَخْذنَا ِبَذنِْبِه ( .  وقال تعاىل )َفُكال 

 اِويًَة مبَا ظََلُموا ِإنَّ يف َذِلَك آَليًَة لَِقْوم  يـَْعَلُموَن ( .وقال تعاىل )فَِتْلَك بـُُيوتـُُهْم خَ 
 . ...(أهنلك وفينا الصاحلون)ويف احلديث 

َسِفيَنة   ، َكَمَثِل َقوم  اْستَـَهُموا َعَلىُحُدوِد هللِا َوالَواقِع ِفيَهاَمَثُل الَقائِِم يف )) قَاَل  ، عن النَّيب  النعمان بن بشري رضي هللا عنهما عنو 
اْعالها َوبـَْعُضُهْم َأْسَفَلَهاَفَصاَر بـَْعُضُهْم أ

َ
: َلْو أنَّا َخَرقْـَنا يف ِء َمرُّوا َعَلى َمْن فـَْوقُهْم، فـََقاُلوا، وََكاَن الَِّذيَن يف َأْسَفِلَها ِإَذا اْستَـَقوا ِمَن امل

  رواه البااري . ((، َوإْن أَخُذوا َعَلى أيِديِهْم جَنَوا َوجَنَْوا مَجيعاً ُكوا مَجيعاً َوَما أرَاُدوا َهلَ  ، فَِإْن تـَرَُكوُهمْ قاً وملَْ نُؤِذ َمْن َفوقـََناَنِصيِبَنا َخرْ 
 أي يف قصة قوم َثود وهالكهم . ( نَّ يف َذِلكَ ) إِ  
 لعربة وعظة .(  يَةً َْل ) 
 .يعلمون قدرة هللا وحكمته فيما حدث لألمم الكافرة ( لَِِقْوٍم يَ ْعَلُموَن ) 
َنا الَِّذيَن آَمنُ )   من اهلالك والتدمري ، واملراد اهم صاحل ومن معه .(  وا َوَأجَني ْ
 هللا ، برتك املعاصي والكفر وفعل الطاعات .(  وََكانُوا يَ ت َُّقونَ ) 
  : ْم َأمْجَِعنَي فَِتْلَك بـُُيوتـُُهْم َخاِويًَة مبَا ظََلُموا ِإنَّ فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة َمْكرِِهْم أَنَّا َدمَّْرنَاُهْم َوقـَْوَمهُ قوله تعاىل ) قال الشنقيطي

َنا الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقوَن   ( .يف َذِلَك آَليًَة لَِقْوم  يـَْعَلُموَن َوَأجْنَيـْ
 ذََكَر َجلَّ َوَعََل يف َهِذِه اْْليَاِت اْلَكِرميَِة ، َثََلثََة أُُموٍر :

يَع قـَْوِم َصاِلح  ، َوِمْن مُجَْلِتِهْم ِتْسَعُة َرْهط  الَِّذيَن يـُْفِسُدوَن يف اأْلَْرِض َواَل ُيْصلِ :  اأْلَوَّلُ   أَنَّا )ُحوَن ، َوَذِلَك يف قـَْولِِه : أَنَُّه َدمََّر مجَِ
يِع أَْهِلَها ،  (ُيوتـُُهْم َخاِويَةً فَِتْلَك بُـ )َأْي : َوُهْم قـَْوُم َصاِلح  ََثُوَد ،  (َدمَّْرنَاُهْم َوقـَْوَمُهْم َأمْجَِعنيَ  مبَا )َأْي : َخالَِيًة ِمَن السُّكَّاِن هِلاََلِك مجَِ

ُلُهْم نَاقََة اَّللَِّ الَّيِت َجَعَلَها آيًَة هَلُمْ  (ظََلُموا َأْي :  (اِويَةً خَ ) ، َوقَاَل بـَْعُضُهْم : َأْي : ِبَسَبِب ظُْلِمِهُم الَِّذي ُهَو ُكْفُرُهْم َومَتَرُُّدُهْم َوقـَتـْ
 َساِقطًا أَْعاَلَها َعَلى َأْسَفِلَها .

رًَة يـَتَِّعُظ اِهَا َمْن بـَْعَدُهْم ، فـََيْحَذرُ  الثَّاين   ِمَن اْلُكْفِر ، َوَتْكِذيِب الرُُّسِل ، : أَنَُّه َجلَّ َوَعاَل َجَعَل ِإْهاَلَكُه قـَْوَم َصاِلح  آيًَة ، َأْي : ِعبـْ
 . (ِإنَّ يف َذِلَك آَليًَة لَِقْوم  يـَْعَلُمونَ )َما نـََزَل اِهِْم ِمَن التَّْدِمرِي ، َوَذِلَك يِف قـَْولِِه :  لَِئالَّ يـَْنزَِل ِبهِ 
َوَذِلَك يف  ْن آَمَن ِبِه ِمْن قـَْوِمِه ،ٌح َومَ : أَنَُّه تـََعاىَل َأجْنَى الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقوَن ِمَن اهْلاََلِك َواْلَعَذاِب ، َوُهَو َنيبُّ اَّللَِّ َصالِ  الثَّاِلثُ 

َنا الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقونَ ): قـَْولِِه تـََعاىَل   ، َجاَءْت ُمَوضََّحًة يف آيَات  ُأَخَر . ذََكَرَها َجلَّ َوَعاَل ُهَنا، َوَهِذِه اأْلُُموُر الثَّاَلثَُة الَّيِت (َوَأجْنَيـْ
فـََلمَّا  )« ُهود  »َمَواِضَع ِمْن ِكَتابِِه ؛ َكَقْولِِه يِف ُسورَِة  ُه َصاحِلًا ، َوَمْن آَمَن بِِه َوِإْهاَلَكُه ََثُوَد ، فـََقْد أَْوَضَحُه َجلَّ َوَعاَل يِف أَمَّا ِإجْنَاُؤُه نَِبيَّ 

َنا َصاحِلًا َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه ِبَرمْحَة  ِمنَّا َوِمْن ِخْزِي  يـَْوِمِئذ  ِإنَّ رَبََّك ُهَو اْلَقِويُّ اْلَعزِيُز َوَأَخَذ الَِّذيَن ظََلُموا الصَّْيَحُة فََأْصَبُحوا َجاَء أَْمرُنَا جَنَّيـْ
بـَيـََّنْت أَْيًضا التَّْدِمرَي  َهِذِه ، َقدْ « ُهود  ». َوآيَُة  (بَـُّهْم َأاَل بـُْعًدا لَِثُمودَ يف ِديَارِِهْم َجاَثِنَي َكَأْن ملَْ يـَْغنَـْوا ِفيَها َأاَل ِإنَّ ََثُوَد َكَفُروا رَ 

أَنَُّه « ُهود  »، بـَيـََّنْت آيَُة  (أَنَّا َدمَّْرنَاُهْم َوقـَْوَمُهْم َأمْجَِعنيَ )َهِذِه ، فَالتَّْدِمرُي اْلَمْذُكوُر يِف قـَْولِِه تـََعاىَل : « النَّْملِ »اْلُمْجَمَل يف آيَِة 
ْهاَلُك بِالصَّْيَحِة ، يف قـَْولِِه تـَعَ   َأْي : َوُهْم َمْوَتى .( َوَأَخَذ الَِّذيَن ظََلُموا الصَّْيَحُة فََأْصَبُحوا يف ِديَارِِهْم َجاَثِنَي )اىَل : اإْلِ
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 :َوأَمَّا َكْونُُه َجَعَل ِإْهاَلَكُه ِإيَّاُهْم آيًَة  
فـََعَقُروَها فََأْصَبُحوا نَاِدِمنَي فََأَخَذُهُم اْلَعَذاُب ِإنَّ يف َذِلَك آَليًَة َوَما   ) فـََقْد أَْوَضَحُه أَْيًضا يِف َغرْيِ َهَذا اْلَمْوِضِع ؛ َكَقْولِِه تـََعاىَل ِفيِهمْ  

 . (َكاَن َأْكثـَُرُهْم ُمْؤِمِننَي َوِإنَّ رَبََّك هَلَُو اْلَعزِيُز الرَِّحيُم 
 الفوائد :

 أن املعاصي من أسباب الفساد يف األرض . -1
 مما ميكرون برسوله . دليل على عظمة هللا وأنه أعظم مكراً  -2
 أن العقوبات واهلالك بسبب فساد وكفر اإلنسان . -3
 أن العقوبة تعم مث يبعث الناس على أعماهلم . -4
 أن اإلميان والتقوى سبب للنجاة . -5
 احلث على اإلميان والتقوى . -6
 بيان عدل هللا حيث أهلك  من يستحق اإلهالك وأجنى من يستحق اإلجناء . -7
( أَئِنَُّكْم لََتْأُتوَن الِرَِجاَل َشْهَوًة مِِن ُدوِن النَِِساء َبْل أَنُتْم قَ ْوٌم 54ِلَقْوِمِه أَتَْأُتوَن اْلَفاِحَشَة َوأَنُتْم تُ ْبِصُروَن ) َوُلوطًا ِإْذ قَالَ  ) 

َناُه َوَأْهَلُه ِإالَّ 56ن َُّهْم أُنَاٌس يَ َتَطهَُّروَن )( َفَما َكاَن َجَواَب قَ ْوِمِه ِإالَّ َأن قَاُلوا َأْخرُِجوا آَل ُلوٍط مِِن قَ ْريَِتُكْم إِ 55ََتَْهُلوَن ) ( فََأجَني ْ
ْرنَاَها ِمَن اْلَغاِبرِيَن )  ( .(  58) َفَساء َمَطُر اْلُمنَذرِيَن ( َوَأْمَطْرنَا َعَلْيِهم مََّطرًا 57اْمَرأََتُه َقدَّ

 [ . 58 -54] النمل : 
---------- 

 أي واذكر رسولنا ) لوباً ( حني قال لقومه أهل سدوم .(  َوُلوطاً ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمهِ  )
 ولوٌط: هو لوُط بُن هاراَن ابُن َأِخي إبراهيَم.

اليت َحْوهَلَا، وهي  ي: َوأَْرَسْلَنا لوبًا، أي: َواذُْكْر َنيبَّ هللِا لوَط بَن هاراَن ِإْذ قال لقوِمه الذين أُْرِسَل إليهم وهم بلُد سدوم والقرىأ
، واملؤتفكُة باإلفراِد ميكُن أن يكوَن املراُد اها مجيُع الُقَرى؛ ألن مثَل ذلك يُطْ  املعروفةُ  َلُق باملؤتفكاِت؛ ألن املؤتفكاِت قـَُرى قوِم لوط 

 عليه ما يُْطَلُق على املؤنثِة املفردِة اجملازيِة التأنيِث.
ِء َجَعَل قـََلبَـَها اهم فَاقْـتَـَلَعَها من األرِض َوَرفـََعَها إىل السماوقيل لقرى قوِمه: )املؤتفكات( ألن جربيَل عليه السالم أََفَكَها أي: 

وَجْعُل العايل هو السافَل هو معىَن القلِب واألَْفِك؛ ألن العرَب تقوُل: (  تعاىل: }َفَجَعْلَنا َعالِيَـَها َساِفَلَها، كما قال  َعالِيَـَها َساِفَلَها
. أََفَك الشيَء يأفكه إذا قـََلَبُه، ومنه  مُسِ َي أسوأُ الكذِب )ِإْفًكا( ألنه قلٌب للحقيقِة عن ظاهرِها الصحيِح إىل شيء  آَخَر بَاِبل 

 وهي اللواط .( أَتَْأُتوَن اْلَفاِحَشَة ) 
يَها العرُب فاحشة، وكلُّ شيء  بالغ  هنو  يالفاحشَة يف لغِة العرِب أهنا ُكلُّ خصلة  متناهية  يف القبِح ُتَسمِ   اً .ِه العرُب فاحشايَته ُتَسمِ 

ُ وقبَح مرتكَبهقَـ  -وهذه اخلصلُة اخلسيسُة القبيحُة هي فاحشُة اللواِط   ا .بََّحَها اَّللَّ
َ أنه ُمْبِغٌض هلا غايَة البغِض يف قولِه نَي َأْي: من اْلُمْبِغضِ  ( ِإين ِ لَِعَمِلُكم مِ َن اْلَقاِلنيَ )  ولذا أَْنَكَرَها نيبُّ هللِا لوٌط عليهم، َوبـَنيَّ

 الكارهني َأَشدَّ البغِض والكراهيِة.
، كما قال هنا: هي ف -  ( .َما َسبَـَقُكم اِهَا ِمْن َأَحد  مِ َن اْلَعاَلِمنيَ )فاحشٌة خسيسٌة قبيحٌة مل َيْسِبْق إليها أحٌد قـَْوَم ُلوط 
، وهي من خسائِس الذنوِب اجلامعِة بنَي  أوُل َمْن فـََعَلَها -قـَبََّحَها اَّللَُّ َوقـَبََّح ُمْرَتِكبَـَها-وفاحشُة اللواِط  - من أهِل الدنيا قوُم لوط 

ذُل اخلسِة ودناءِة صاحِبها ورداءتِه، وشناعِتها وكثرِة مفاسِدها، فإن هلا مفاسَد عظيمًة، مع أهنا اَل يرتكُبها إال أخسُّ الناِس، وأر 
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، َوقـَبََّح ِفْعَلُهْم القبيَح.الناِس، وأقبُح الناِس ِديًنا، ومروءًة وإنسانيًة، الذين يـَْرَتِكبُ   ونـََها أشبُه شيء  بالبهائِم قـَبََّحُهُم اَّللَُّ
ِر ومن خسائِس هذه الفاحشِة: أهنا إن انـَْتَشَرْت يف الناِس واستغىن الرجاُل بالرجاِل صار ذلك سبًبا النقطاِع اجلنِس اإلنساين ِ ودما

ابًا جلميِع الدنيا، هي من َأَخسِ  اخلصاِل. ويزعُم الناُس الذين َماَرُسوا أضراَر هذه الدنيا، وخصلٌة إذا مَتَاَدى الناُس فيها كانت َخرَ 
يُورِثُُه أضرارًا قبيحًة: َيعُله َديُّوثًا، َوُيَضيِ ُع  -والعياُذ باهلل  -اخلسيسِة أن اإلنساَن املفعوَل به إذا نـََزَل َميِنُّ الالئِط فيه أن ذلك اْلَميِنَّ 

 . رُب إنسانيَته وكيانَه، فيبقى القبيُح اخلسيُس اخلنزيُر َكالَ مِهََّتُه، وخي
  و} الفاحشة { إتيان الرجال يف األدبار : قال ابن عطية. 
أي وأنتم تعلمون أهنا  فاحشة وأهنا عمل قبيح ، وقيل : وأنتم تبصرون أي تشاهدون بعضكم بعضاً كما قال ( َوأَنُتْم تُ ْبِصُروَن ) 

 يف ناديكم املنكر ( . تعاىل ) إنكم تأتون
 ففيه وجوه :( َوأَنُتْم تُ ْبِصُروَن : قوله تعاىل ) قال الرازي 
أحدها : أهنم كانوا ال يتحاشون من إظهار ذلك على وجه اخلالعة وال يتكامتون وذلك أحد ما ألجله عظم ذلك الفعل منهم  

 . فذكر يف توبياه هلم ماله عظم ذلك الفعل
ر القلب أي تعلمون أهنا فاحشة مل تسبقوا إليها وأن هللا تعاىل مل خيلق الذكر للذكر فهي مضادة هلل يف وثانيها : أن املراد بص 

 .حكمته 
 م .ون آثار العصاة قبلكم وما نزل اهوثالثها : تبصر 

 أهنا فاحشة ، وذلك أعظم لذنوبكم. (َوأَنُتْم تـُْبِصُروَن  ): قوله تعاىل  وقال القرطيب 
 بعضاً وأنتم تنظرون إليه.وقيل : يأِت بعضكم 

 وكانوا ال يسترتون عتو اً منهم ومتر داً.
 ( .َوأَنُتْم تـُْبِصُروَن  : قوله تعاىل ) قال يف التسهيل 

قيل : معناه تبصرون بقلوبكم أهنا معصية وقيل : تبصرون بأبصاركم ألهنم كانوا ينكشفون بفعل ذلك وال يسترت بعضهم من 
 لكافر قبلكم وما نزل اهم من العذاببعض ، وقيل : تبصرون آثار ا

 حاٌل زيادة يف التشنيع ، أي تفعلون ذلك عَلنًا يبصر بعضكم بعضًا ، فإن  (وأنتم تبصرون  ) ومجلة :  ورقال ابن عاش
 التجاهر باملعصية معصية ألنه يدل على استحساهنا وذلك استافاف بالنواهي.

 من الزنا اللواط أعظم . 
توبيخ ، أي أئنكم لفرط سفهكم تشتهون الرجال وترتكون النساء ؟ تكرير ال(  وَن الِرَِجاَل َشْهَوًة مِِن ُدوِن النَِِساءأَئِنَُّكْم لََتْأتُ  )

 . ويكتفي الرجال بالرجال بطريق الفاحشة القبيحة
  : نه من الفاحشة بطريق التصريح بعد تثنية لإلنكار وبيان ملا أتو ( أَئِنَُّكْم لََتْأُتوَن الرجال َشْهَوًة  قوله تعاىل )قال اْللوسي

 . اإلاهام
 .والشهوُة: هي َمْيُل النفِس إىل الشيِء ورغبُتها فيه 
 شهوًة هنا يف إعرابِه أَْوُجٌه متقاربٌة ، بعُضهم يقوُل: مفعوٌل أَلْجِلِه، أي: تأتوَن الرجاَل ألجِل شهوِتكم هلم دوَن (  َشْهَوةً ) و

َنكٌَّر حاالً، أي: يف حاِل كوِنكم ُمْشَتِهنَي الرجاَل دوَن النساِء. وبعُضهم يقوُل: هو ما النساِء. وبعُضهم يقول: هو مصدٌر مُ 
 فإنه ُمَضمٌَّن معىَن: تشتهوَن الرجاَل شهوًة. (ِإنَُّكْم لََتْأُتوَن الر َِجالَ )نَاَب عن املطلِق من قوله: 

زواُجكم الالِت َخَلَقُهنَّ اَّللَُّ لكم، لَِتَتَمتـَُّعوا اهن مَتَتـًُّعا نزيًها باهرًا يكوُن عنه النسُل أَلنَّ النساَء ُهنَّ أ ( مِ ْن ُدوِن النِ َساءِ قوله تعاىل ) 
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، فـَتـَرَْكُتْم هذا األمَر الطيَب الكرمَي وهو إتياُن النساِء، وهي األزواُج اليت َخَلَقُهنَّ هللُا لكم، ك ما قال تعاىل وبقاُء اجلنِس اآلدميِ 
 ( . ِمَن اْلَعاَلِمنَي  َوَتَذُروَن َما َخَلَق َلُكْم رَبُُّكم مِ ْن أَْزَواِجُكْم َبْل أَنـُْتْم قـَْوٌم َعاُدونَ  وَن الذُّْكرَانَ أَتَْأتُ )عنهم: 

 أي أنتم قوم سفهاء ماجنون ، ولذلك تفضلون العمل الشنيع على ما أباح هللا لكم من النساء .( أَنُتْم قَ ْوٌم ََتَْهُلوَن  َبلْ )  
 ( .ِإنَُّكْم لََتْأُتوَن الر َِجاَل َشْهَوًة مِ ن ُدوِن النِ َساء َبْل أَنُتْم قـَْوٌم مُّْسرُِفوَن قال تعاىل ) كما

 ( .َوُلوباً ِإْذ قَاَل لَِقْوِمِه أَتَْأُتوَن اْلَفاِحَشَة َوأَنُتْم تـُْبِصُروَن وقال تعاىل )
 ( . ِمنيَ أَتَْأُتوَن الذُّْكرَاَن ِمَن اْلَعالَ  وقال تعاىل )

  قلت أراد تفعلون فعل اجلاهلني بأهنا فاحشة مع علمكم بذلك أو ِتهلون العاقبة أو أراد (  َبْل أَنُتْم قـَْوٌم َِتَْهُلونَ )قوله تعاىل
 . باجلهل السفاهة واجملانة اليت كانوا عليها

  ( َبْل أَنـُْتْم قـَْوٌم مُّْسرُِفونَ ويف سورة األعراف)  ُِيَسمَّى )إضرابًا انِْتَقالِياا(. هذا النوُع من اإلضراب 
 : واإلسراُف جماوزُة احلدِ ؛ ألن اَّللََّ َخَلَق هلم النساَء وجعَل فيهن اجلماَل، وركَب فيهن الشهوَة؛ ألن اَّللََّ إمنا  قال الشنقيطي

نساِن؛ ألن املرأَة إذا كانت ال رَكََّب الشهوَة يف الرجاِل والنساِء، احلكمُة الكربى يف ذلك أن يقَع التناسُل ويبقى نوُع اإل
الفعِل، فلو  َتْشَتِهي اجلماَع ال ميكُن أن تـَْقبَـَلُه حبال  أبًدا، فال ميكُن أن يـُْرِغَمَها على قبوِل مجاِع الرجِل هلا إال شهوهُتا يف ذلك 

َقَطَع نسُل َبيِن آدَم، وكذلك الرجُل إن كان مل كانت ال تشتهيه ألبتَة َلَما قَِبَلْتُه أبًدا َولََتَمنـََّعِت النساُء عن ذلك الفعِل فَانْـ 
اِل؛ يـُرَكَّْب فيه شهوُة هذا الفعِل اَل يقبُل ذلك الفعَل أبًدا. فجعَل اَّللَُّ الشهوَة يف الرجاِل إىل النساِء، ويف النساِء إىل الرج

َف الشهوَة إىل غرِي حملِ ها وجعَلها يف الذََّكِر لتجتمَع الشهوُة والشهوُة فيقُع بذلك التناسُل، ويبَقى نوُع اإلنساِن. َفَمْن َصرَ 
َطَع النسُل َأْسَرَف؛ ألنه َجاَوَز احلدَّ َوَوَضَع األمَر يف غرِي َمْوِضِعِه؛ ألنه لو اقْـَتَصَر الرجاُل على الرجاِل وتركوا النساَء الَنـْقَ 

 ( .قـَْوٌم مُّْسرُِفونَ َبْل أَنـُْتْم )وانقطَع بـَُنو آدَم وخرب اْلَعامَلُ ُكلُُّه؛ ولذا قال: 
أي يتحرجون من فعل ما تفعلونه ، ( ُهْم أُنَاٌس يَ َتَطهَُّروَن َفَما َكاَن َجَواَب قَ ْوِمِه ِإالَّ َأن قَاُلوا َأْخرُِجوا آَل ُلوٍط مِِن قَ ْريَِتُكْم ِإن َّ ) 

الدكم ، فعزموا على ذلك ، فدمر هللا ومن إقراركم على صنيعكم فأخرجوهم من بني أظهركم ، فإهنم ال يصلحون جملاورتكم يف ب
 عليهم وللكافرين أمثاهلا .

 : عابوهم وهللا بغري عيب بأهنم يتطهرون من أعمال السوء. قال قتادة 
 تعليل لألمر على وجه يتضمن االستهزاء أي إهنم أناس يزعمون التطهر  (ِإنَـُّهْم أُنَاٌس يـََتَطهَُّروَن  تعاىل )قوله :  قال اْللوسي

ما ليس فيهم ، والظاهر أن هذا اجلواب صدر  رن فعلنا قذرًا وهم متكلفون بإظهاه عن أفعالنا أو عن األقذار ويعدو والتنز 
 عنهم يف املرة األخرية من مراتب مواعظه عليه السالم باألمر والنهي ال أنه مل يصدر عنه كالم آخر غريه.

 قريتكم : إغراء إلخراجه ، ألن لوط جاءكم وليس من قريتكم . 
َناُه َوَأْهَلُه ِإالَّ اْمَرأََتُه َقدَّ )   أي من اهلالكني مع قومها ، ألهنا كانت ردءاً هلم على دينهم وعلى بريقتهم ( رْنَاَها ِمَن اْلَغاِبرِيَن فََأجَني ْ

تكرمة لنيب هللا  ، يف رضاها بأفعاهلم القبيحة ، فكانت تدل قومها على ضيفان لوط ليأتوا إليهم ، ال أهنا كانت تفعل الفواحش
 عليه الصالة والسالم ال كرامة هلا .

 ي: من الباقني يف اهلالكِ أ) الغابرين ( 
  َضَرَب )  كانت امرأتُه قبيحًة خبيثًة مع الكفاِر كافرًة، َوَضَرَب اَّللَُّ هلا َمَثاًل هي وامرأة نوح  يف قولِهمرأته ... (  اقوله تعاىل ) إال

ُهَما ِمَن اَّللَِّ َشْيًئا َكَفُروا اْمَرأََة نُوح  َواْمَرأََة ُلوط  َكانـََتا َُتَْت َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدنَا َصاحلَِنْيِ َفَاانـََتامُهَا فـََلْم يـُغْ   اَّللَُّ َمَثاًل ل ِلَِّذينَ  ِنَيا َعنـْ
 .قـَبََّحَها اَّللَُّ  (َوِقيَل اْدُخاَل النَّاَر َمَع الدَّاِخِلنَي 
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 أي حجارة من سجيل منضود ، مسومة عند ربك وما هي من الظاملني ببعيد .( مََّطرًا  َوَأْمَطْرنَا َعَلْيِهم) 
 ( .َفَجَعْلَنا َعالِيَـَها َساِفَلَها َوأَْمَطْرنَا َعَلْيِهْم ِحَجارًَة مِ ن ِسجِ يل  كما قال تعاىل )

َها ِحَجارًَة مِ ن ِسجِ يل  مَّنُضود  فـََلمَّا َجاء أَْمرُنَا َجَعْلَنا َعالِيَـَها َساِفَلَها َوأَْمطَ وقال تعاىل ) مَُّسوََّمًة ِعنَد رَبِ َك َوَما ِهَي ِمَن . ْرنَا َعَليـْ
 . (الظَّاِلِمنَي بَِبِعيد  

 ( .ُمَسوََّمًة ِعنَد رَبِ َك لِْلُمْسرِِفنَي . لِنُـْرِسَل َعَلْيِهْم ِحَجارًَة مِ ن ِبني  وقال تعاىل )
َها ِحَجارًَة مِ ْن ِسجِ يل  َوأَْمَطْرنَا عَ وقوله تعاىل )  والتحقيُق: أن السجيَل: أنه الطنُي؛ أَلنَّ اَّللََّ قال: }لِنُـْرِسَل َعَلْيِهْم ِحَجارًَة مِ ْن (  َليـْ

 إال أنه بنٌي مشويٌّ بالناِر، شديُد احلرارِة، ال يأِت على شيء  إال َخَرَقُه. ،وخرُي ما يـَُفسِ ُر القرآَن القرآُن ( ِبني  
 ( . فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْجرِِمنيَ اىل يف سورة األعراف ) قال تع
 قال الشنقيطي  :.  العاقبُة: هي ما يـَُؤوُل إليه األمُر عقَب األمِر األوِل، وتؤوُل إليه احلقيقُة يف ثاين َحال 

احلاُل اليت  (فَاْنظُْر َكْيفَ ) ،يستحقُّ صاحُبه العذاَب والنكالَ واجملرموَن مجُع اجملرِم، واجملرُم مرتكُب اجلرميِة، واجلرميُة: الذنُب الذي 
فَاْنظُْر َكْيَف  )يـَُؤوُل إليها أمُر اجملرمنَي وعاقبُتهم، وهو الدماُر والنكاُل، والعذاُب املستأصُل املتصُل بعذاِب اآلخرِة. وهذا معىَن قولِه: 

 -ه أن يقَع اهم مثُل ما وقَع اهؤالِء، ومن أعظِم ما خيوُف الطغاَة الفجرَة من فاحشِة اللواِط خُيَوِ ُف هللُا خلقَ  (َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْجرِِمنيَ 
َ أن تلك احلجارَة موجودٌة،  -قـَبََّحَها هللُا وقبَّح مرتكَبها  َ يف كتابِه أن مرتكبَيها أُْرِسَل عليهم حجارُة السجيِل، مث بـَنيَّ أن هللا بـَنيَّ

َها ِحَجارًَة مِ ْن ِسجِ يل  مَّنُضود  )ا ليست ببعيد  من الظاملنَي الذين يفعلوَن مثَل ِفْعِلِهْم حيث قال: وأهنا مل تـُْعَدْم، وأهن  .َوأَْمَطْرنَا َعَليـْ
 ( .مَُّسوََّمًة ِعْنَد رَبِ َك َوَما ِهَي ِمَن الظَّاِلِمنَي بَِبِعيد  

 ( قوالن :ِمَن الظَّاِلِمنَي بَِبِعيد   مَُّسوََّمًة ِعْنَد رَبِ َك َوَما ِهيَ ألن يف قوله تعاىل )
  . أي وما هذه القرى املهلكة ببعيدة عن قومك ) كفار قريش ( ، فإهنم ميرون عليها يف أسفارهم أفال يعتربون األول :
 الضمري يعود على احلجارة ، أي : وما تلك احلجارة بشيء بعيد عن كل ظامل . : والثاين

 طت يف مواضع :وقد اختصرت القصة هاهنا وبس
( َوَجاءُه قـَْوُمُه يـُْهَرُعوَن ِإلَْيِه َوِمن 77َوقَاَل َهَذا يـَْوٌم َعِصيٌب ) َوَلمَّا َجاءْت ُرُسُلَنا ُلوبًا ِسيَء اِهِْم َوَضاَق اِهِْم َذْرًعاكما قال تعاىل ) 

( 78نَّ َأْبَهُر َلُكْم فَاتَـُّقوْا اَّللََّ َواَل َُتُْزوِن يف َضْيِفي أَلَْيَس ِمنُكْم َرُجٌل رَِّشيٌد )قـَْبُل َكانُوْا يـَْعَمُلوَن السَّيِ َئاِت قَاَل يَا قـَْوِم َهُؤالء بـََناِت هُ 
( قَاُلواْ 80رُْكن  َشِديد  )( قَاَل َلْو َأنَّ يل ِبُكْم قـُوًَّة أَْو آِوي ِإىَل 79قَاُلوْا َلَقْد َعِلْمَت َما لََنا يف بـََناِتَك ِمْن َحق   َوِإنََّك لَتَـْعَلُم َما نُرِيُد )

َأَحٌد ِإالَّ اْمرَأََتَك ِإنَُّه ُمِصيبُـَها َما َأَصابـَُهْم ِإنَّ يَا ُلوُط إِنَّا ُرُسُل رَبِ َك َلن َيِصُلوْا ِإلَْيَك فََأْسِر بَِأْهِلَك ِبِقْطع  مِ َن اللَّْيِل َواَل يـَْلَتِفْت ِمنُكْم 
َها ِحَجارًَة مِ ن ِسجِ يل  مَّنُضود  )81ْبُح بَِقرِيب  )َمْوِعَدُهُم الصُّْبُح أَلَْيَس الصُّ  ( 82( فـََلمَّا َجاء أَْمرُنَا َجَعْلَنا َعالِيَـَها َساِفَلَها َوأَْمَطْرنَا َعَليـْ

 ( . (83مَُّسوََّمًة ِعنَد رَبِ َك َوَما ِهَي ِمَن الظَّاِلِمنَي بَِبِعيد  )
 وهلذا قال :

 . ه من بينهمفوا الرسول وكذبوه ومهوا بإخراجالذين قامت عليهم احلجة ، ووصل إليهم اإلنذار ، فاال( َن َفَساء َمَطُر اْلُمنَذرِي) 
 الفوائد :

 بيان عظم هذه الفاحشة العظيمة وهي اللواط . -1
 . موم الناس إال نبينا ، ومل يرسل أحد لعن كل رسول يرسل إىل قومه أ -2
 . بيان وجوب اإلنكار على من أتى هذه الفاحشة -3
 أن الفاحشة تعظم مبا يقرن اها لقوله ) وأنتم تبصرون ( . -4
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 بيان ما عليه هؤالء القوم من املظهر االجتماعي املنحط . -5
 أن هذه الفعلة من السفه العظيم . -6
 بيان عتو هؤالء املكذبني للوط ، وأهنم مل يقتصروا على رد دعوته بل اتفقوا على بردهم من البلد . -7
ٌر َأمَّا ُيْشرُِكوَن )ُقِل اْْلَْمُد َّلِلَِّ )   ( َأمَّْن َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوأَنَزَل َلُكم 59 َوَسََلٌم َعَلى ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصَطَفى آَّللَُّ َخي ْ

َنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت بَ ْهَجٍة مَّا َكاَن َلُكْم َأن تُنِبُتوا َشَجَرَها أَإِ  َن السََّماِء َماء فَأَنَبت ْ ( َأمَّن 60َلٌه مََّع اَّللَِّ َبْل ُهْم قَ ْوٌم يَ ْعِدُلوَن )مِِ
لٌَه مََّع اَّللَِّ َبْل َأْكثَ ُرُهْم اَل يَ ْعَلُموَن َجَعَل اأْلَْرَض قَ َرارًا َوَجَعَل ِخََلهَلَا أَنْ َهارًا َوَجَعَل هَلَا َرَواِسَي َوَجَعَل بَ نْيَ اْلَبْحَرْيِن َحاِجزًا أَإِ 

(61 ). 
 [ . 61 -59] النمل : 

--------- 
 يا حممد ، وكل من يصح خطابه .(  ُقلِ ) 
  : ( .ٌم على ِعَباِدِه الذين اصطفى ُقِل احلمد َّلِلَِّ َوَسالَ  )وله تعاىل ققال القرطيب 
 على هالكهم. (ُقِل احلَْْمُد َّلِلَِّ  )قال أهل املعاين : قيل للوط :  قال الفِراء 

يف هذا وقالوا : هو خماببة لنبينا حممد صلى هللا عليه وسلم ؛ أي قل احلمد هلل على هالك كفار وخالف مجاعة من العلماء الفر اء 
 األمم اخلالية.

 وهذا أوىل ، ألن القرآن منزل على النيب  قال النحاس :  وكل ما فيه فهو خمابب به عليه السالم إال ما مل يصح معناه ،
 إال لغريه.

 عز وجل مع حممد القول يف خطاب هللا:  قال الرازي  . 
يف هذه اآلية قوالن : األول : أنه متعلق مبا قبله من القصص واملعىن احلمد هلل على إهالكهم وسالم على عباده الذين اصطفى 

 . بأن أرسلهم وجناهم
االف ملن قبله يف أمر الثاين : أنه مبتدأ فإنه تعاىل ملا ذكر أحوال األنبياء عليهم السالم وكان حممد صلى هللا عليه وسلم كامل 

العذاب ألن عذاب االستئصال مرتفع عن قومه ، أمره تعاىل بأن يشكر ربه على ما خصه اهذه النعم ، وبأن يسلم على األنبياء 
 . عليهم السالم الذين صربوا على مشاق الرسالة

 هذا خطاب لرسول هللا ( ُقِل احلمُد هلل ) قوله تعاىل :  قال ابن اجلوزي  َأن حَيَْمد اَّللَ  على هالك األمم الكافرة ،  ، أُِمر
 . وقيل : على مجيع نَِعمه

 أي على نعمه على عباده اليت ال تعد وال ُتصى ، وعلى ما اتصف به من الصفات العلى واألمساء احلسىن .( اْْلَْمُد َّلِلَِّ  )
 . فاهلل سبحانه حممود بكل حال 
 . احلمد هو وصف احملمود مع احملبة والتعظيم 

 أمر الرسول باحلمد على ما احتوت عليه القصص السابقة من جناة الرسل من العذاب احلال بقومهم :  قال ابن عاشور
 وعلى ما أعقبهم هللا على صربهم من النصر ورفعة الدرجات.

قوله يف سورة العنكبوت ونظريه  (فقطع دابر القوم الذين ظلموا واحلمد هلل رب العاملني  )وعلى أن أهلك األعداء الظاملني كقوله 
 اآلية. (وقل احلمد هلل سرييكم  ) وقوله يف آخر هذه السورة (قل احلمد هلل بل أكثرهم ال يعقلون  )

فقوله ،  فأمر الرسول حبمد هللا على ذلك باعتبار ما أفاده سوق تلك القصص من اإلمياء إىل وعد الرسول بالنصر على أعدائه
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 بإنشاء محد هللا. أمر للرسول  (قل احلمد هلل)
أي وسلِ م أيضًا على عباده الذين َتريهم واصطفاهم على العاملني ، من األنبياء واملرسلني ( َوَسََلٌم َعَلى ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصَطَفى ) 

يف راهم من ، وصفوة هللا رب العاملني ، وذلك لرفع ذكرهم وتنويهًا بقدرهم ، وسالمتهم من الشر واألدناس ، وسالمة ما قالوه 
 النقائص والعيوب .

 فيهم أربعة أقوال:  قال ابن اجلوزي : 
 أحدها : الرسل ، رواه أبو صاحل عن ابن عباس.

 وروى عنه عكرمة ، قال : اصطفى ِإبراهيم باخلُلَّة ، وموسى بالكالم ، وحممداً بالرؤية.
 السدي. ، رواه أبو مالك عن ابن عباس ، وبه قال والثاين : أهنم أصحاب حممد 

 والثالث : أهنم الذين وحَّدوه وآمنوا به ، رواه عطاء عن ابن عباس.
 ن السائب .، قاله اب حممد  أمة والرابع : أنه

ٌر َأمَّا ُيْشرُِكوَن  آَّللَُّ )   خرى .أ يف عبادهتم مع هللا آهلة استفهام إنكار على املشركني (َخي ْ
  ائه ملن يعبده .هللا خري يف كل شيء ، يف صفاته ويف ثوابه وجز 

 : مث شرع تعاىل يبني أنه املنفرد باخللق والرزق والتدبري دون غريه، فقال تعاىل
أي: خلق تلك السموات يف ارتفاعها وصفائها. وما جعل فيها من الكواكب النرية والنجوم الزاهرة   ( َأمَّْن َخَلَق السََّماَواتِ )  

 . واألفالك الدائرة
األرض يف استفاهلا وكثافتها، وما جعل فيها من اجلبال واألبواد والسهول واألوعار، والفيايف والقفار، والزروع وخلق  ( َواأْلَْرضَ )  

 . ناف واألشكال واأللوان وغري ذلكـواألشجار، والثمار والبحار، واحليوان على اختالف األص
َن السََّماِء َماء )  . جعله رزقاً للعباد أي : ( َوأَنَزَل َلُكم مِِ
 السماء : املراد به العلو . 
َنا ِبِه َحَداِئقَ )    أي : بساتني .(  فَأَنَبت ْ
 . أي: منظر حسن، وشكل اهي (َذاَت بَ ْهَجٍة ) 
أي: مل تكونوا تقدرون على إنبات أشجارها، وإمنا يقدر على ذلك اخلالق الرازق املستقل  ( مَّا َكاَن َلُكْم َأن تُنِبُتوا َشَجَرَها) 

 د؛ كما يعرتف به هؤالء املشركون .رد به دون ما سواه من األصنام واألندابذلك، املتف
 ( . َولَِئن َسأَْلتَـُهم مَّْن َخَلَقُهْم لَيَـُقوُلنَّ ٱَّللَُّ  ) كما قال تعاىل يف اآلية األخرى

أي: هم معرتفون بأنه الفاعل  ( ِمن بـَْعِد َمْوهِتَا لَيَـُقوُلنَّ ٱَّللَُّ  َولَِئن َسأَْلتَـُهْم مَّن نَـّزََّل ِمَن ٱلسََّمآِء َمآًء فََأْحَيا بِِه ٱأَلْرضَ  وقال تعاىل )
جلميع ذلك وحده ال شريك له، مث هم يعبدون معه غريه مما يعرتفون أنه ال خيلق وال يرزق، وإمنا يستحق أن يفرد بالعبادة من هو 

 ، وهلذا قال : املتفرد باخللق والرزق
 زق .: أإله مع هللا يعبد؟ وقد تبني لكم ولكل ذي لب مما يعرتفون به أيضاً أنه اخلالق الرا أي ( أَِإَلٌه مََّع اَّللَِّ )  
 :فعل هذا؟ وهو يرجع إىل معىن األول؛ ألن تقدير اجلواب: أهنم يقولون: (  أَإِلَـٌٰه مََّع هللا معىن قوله ) ومن املفسرين من يقول

ل: فكيف تعبدون معه غريه، وهو املستقل املتفرد باخللق والرزق والتدبري؟ ليس مث أحد فعل هذا معه، بل هو املتفرد به، فيقا
 ( . أََفَمن خَيُْلُق َكَمن الَّ خَيُْلقُ  تعاىل )كما قال 

 ِت َوٱألَْرَض  )وقوله تعاىل ههنا:  : قال ابن كثري  تقديره: أمن يفعل هذهيف هذه اآليات كلها  (أَمَّْن  ) ؟(أَمَّْن َخَلَق ٱلسََّمـٰوَٰ
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األشياء، كمن ال يقدر على شيء منها؟ هذا معىن السياق، وإن مل يذكر اآلخر؛ ألن يف قوة الكالم ما يرشد إىل ذلك. وقد 
ٌر أَمَّا ُيْشرِكُ  )قال هللا تعاىل:  ٱآلِخرََة َويـَْرُجواْ أَمَّْن ُهَو قَاِنٌت َءانَآَء ٱلَّْيِل َسـِٰجداً َوَقآئِمًا حَيَْذُر  ):وهكذا قال تعاىل .( وَن َءآَّللَُّ َخيـْ

 رَبِ ِه ُقْل َهْل َيْسَتِوي ٱلَِّذيَن يـَْعَلُموَن َوٱلَِّذيَن اَل يـَْعَلُمونَ  )  وهلذا قال تعاىل،  أي: أمن هو هكذا، كمن ليس كذلك ( َرمْحََة رَب ِهِ 
َا يـََتذَكَُّر أُْوُلواْ   ( . ٱألَْلبَـٰبِ ِإمنَّ

  توحيد األلوهية .وهللا تعاىل يستدل بتوحيد الربوبية على 

( الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأَلْرَض ِفرَاشاً 21يَا أَيُـَّها النَّاُس اْعُبُدوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن )كما قال تعاىل ) 
 ( .ِمَن الثََّمرَاِت رِْزقاً لَُّكْم َفاَل َِتَْعُلوْا َّلِلِ  أَنَداداً َوأَنُتْم تـَْعَلُموَن َوالسََّماَء بَِناء َوأَنَزَل ِمَن السََّماء َماء فََأْخرََج ِبِه 

 : وهذه اآلية مجعت بني األمر بعبادة هللا وحده، والنهي عن عبادة ما سواه، وبيان الدليل الباهر على وجوب  قال السعدي
 ية، املتضمن النفراده باخللق والرزق والتدبري، فإذا كان كل أحد مقراً عبادته، وبطالن عبادة من سواه، وهو ذكر توحيد الربوب

بأنه ليس له شريك يف ذلك، فكذلك فليكن إقراره بأن هللا ال شريك له يف العبادة، وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية 
 ) تفسري السعدي ( . الباري، وبطالن الشرك.

 . علون هلل عداًل ونظرياً َي ي :أ( َبْل ُهْم قَ ْوٌم يَ ْعِدُلوَن )  
 ( .ْم يـَْعِدُلوَن احلَْْمُد َّلِلَِّ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر مُثَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَراه ِِ قال تعاىل ) 

 :(  ِبَرِبِِِْم يَ ْعِدُلونَ وقد اختلف العلماء يف معىن قوله تعاىل )
أنه من العدل عن الشيء ، مبعىن االحنراف وامليل عنه ، واملعىن : إن الذين كفروا براهم مييلون وينحرفون عن بريق احلق  فقيل :

 إىل الكفر والضالل .
معىن ) يعدلون ( َيعلون له نظريًا يف العبادة ، وهذا القول هو الصحيح ، ومنه قول العرب : عدلت فالنًا بفالن إذا  وقيل :

( وقوله تعاىل  ِإْذ ُنَسو ِيُكْم ِبَربِ  اْلَعاَلِمنيَ .  تَاَّللَِّ ِإْن ُكنَّا َلِفي َضالل  ُمِبني  نظريًا وعدياًل ، ويدل هلذا القول قوله تعاىل )جعلته له 
 ( . َوِمَن النَّاِس َمْن يـَتَِّاُذ ِمْن ُدوِن اَّللَِّ أَْنَداداً حيُِبُّونـَُهْم َكُحبِ  اَّللَِّ )

 ( أي: يعدلون به غريه يف العبادة اليت هي احملبة والتعظيم. مُثَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَراهِ ِْم يـَْعِدُلونَ )  : قال ابن القيم 
 ( تَاَّللَِّ ِإْن ُكنَّا َلِفي ويف هذه اآلية ُترمي الشرك يف احملبة وأن َُيعـل مع هللا ند حيب كما حيب هللا، قال ابن القيم يف قوله تعال

( ومعلوم أهنم مل يسووهم برب العاملني يف اخللق والربوبية ، وإمنا سووهم به يف احملبة ِإْذ ُنَسو ِيُكْم ِبَربِ  اْلَعاَلِمنيَ .  َضالل  ُمِبني  
 والتعظيم.

باب  أي: قارة ساكنة ثابتة، ال متيد وال تتحرك بأهلها، وال ترجف اهم؛ فإهنا لو كانت كذلك، ملا (َأمَّن َجَعَل اأْلَْرَض قَ َرارًا ) 
ُ )  األخرىعليها العيش واحلياة، بل جعلها من فضله ورمحته مهاداً بسابًا ثابتة، ال تتزلزل وال تتحرك، كما قال تعاىل يف اآلية  ٱَّللَّ

 ( . ٱلَِّذي َجَعـَل َلُكـُم ٱأَلْرَض قَـرَاراً َوٱلسََّمآَء بَِنآءً 
ر العذبة الطيبة، شقها يف خالهلا، وصرفها فيها؛ ما بني أهنار كبار وصغار وبني جعل فيها األهنا أي :  (َوَجَعَل ِخََلهَلَا أَنْ َهارًا ) 

ذلك، وسريها شرقًا وغربًا وجنوبًا ومشااًل حبسب مصاحل عباده يف أقاليمهم وأقطارهم حيث ذرأهم يف أرجاء األرض، وسري هلم 
 . أرزاقهم حبسب ما حيتاجون إليه

 . ااًل شاخمة ترسي األرض وتثبتها؛ لئال متيد اهمجبأي :  (َوَجَعَل هَلَا َرَواِسَي ) 
 كما قال تعاىل ) واجلبال أرساها ( .

أي: جعل بني املياه العذبة واملاحلة حاجزاً، أي: مانعاً مينعها من االختالط؛ لئال يفسد هذا اهذا،  (َوَجَعَل بَ نْيَ اْلَبْحَرْيِن َحاِجزًا ) 
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قاء كل منهما على صفته املقصودة منه، فإن البحر احللو هو هذه األهنار السارحة اجلارية وهذا اهذا؛ فإن احلكمة اإلهلية تقتضي ب
بني الناس، واملقصود منها أن تكون عذبة زالاًل يسقى احليوان والنبات والثمار منها. والبحار املاحلة هي احمليطة باألرجاء واألقطار 

َوُهَو ٱلَِّذي َمرََج ٱْلَبْحَرْيِن  ) اجاً؛ لئال يفسد اهلواء برحيها؛ كما قال تعاىلمن كل جانب، واملقصود منها أن يكون ماؤها ملحًا أج
نَـُهَما بـَْرَزخاً َوِحْجراً حمَُّْجوراً   وهلذا قال :(  َهـَٰذا َعْذٌب فـُرَاٌت َوَهـَٰذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوَجَعَل بـَيـْ

 ول واآلخر؟. وكالمها متالزم صحيح .األ أي: فعل هذا؟ أو يعبد، على القول (أَِإَلٌه مََّع اَّللَِّ ) 
 . أي: يف عبادهتم غريه( ْكثَ ُرُهْم اَل يَ ْعَلُموَن َبْل أَ ) 

 الفوائد :
 هللا . وجوب محد -1

 هللا حيمد على كل شيء يف الكون . -2

 من نعم هللا إهالك املكذبني الظاملني . -3

 جواز املقارنة بني شيئني ال يتفقان باملعىن لكن إلقامة احلجة . -4
 .يان مراد هللا من خلق السموات واألرض ب -5
 بيان حكمة هللا يف إنزال املطر من العلو . -6
 بيان رمحة هللا يف عباده . -7
 أن األشياء ينبغي أن تضاف إىل املسبب ال إىل السبب لقوله ) فأنبتنا به ( . -8
 إثبات األسباب لقوله ) فأنبتنا به ( . -9
 أن اخللق ال ميكن أن ينبتوا شجرة واحدة . -10
 دي هؤالء املتاذين آهلة مع هللا أن يكون آلهلتم أن تفعل شيئاً .ُت -11
 إقامة احلجة على سفه هؤالء املشركني . -12
 قدرة هللا العظيمة . -13
 بيان أن رمحة هللا سبقت غضبه . -14

( َأمَّن يَ ْهِديُكْم يف 62مََّع اَّللَِّ قَِليًَل مَّا َتذَكَُّروَن )َأمَّن جيُِيُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوَء َوجَيَْعُلُكْم ُخَلَفاء اأْلَْرِض أَِإَلٌه ) 
( َأمَّن يَ ْبَدُأ اخْلَْلَق مثَّ 63 َعمَّا ُيْشرُِكوَن )ظُُلَماِت اْلبَ رِِ َواْلَبْحِر َوَمن يُ ْرِسُل الِرِيَاَح ُبْشرًا بَ نْيَ َيَدْي َرمْحَِتِه أَِإَلٌه مََّع اَّللَِّ تَ َعاىَل اَّللَُّ 

 ( . (  64)  ِعيُدُه َوَمن يَ ْرزُُقُكم مَِِن السََّماِء َواأْلَْرِض أَِإَلٌه مََّع اَّللَِّ ُقْل َهاُتوا بُ ْرَهاَنُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ يُ 
 [ . 64– 62] النمل : 

---------- 
 ، املرجو عند النوازل .عند الشدائدينبه تعاىل أنه هو املدعو  (َأمَّن جيُِيُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه )  
 ه ( .َوِإَذا َمسَُّكُم ٱْلضُّرُّ يف ٱْلَبْحِر َضلَّ َمن َتْدُعوَن ِإاَل ِإيَّا)  كما قال تعاىل  

أي: من هو  ُف ٱلسُّۤوَء (ا َدَعاُه َوَيْكشِ أَمَّن َيُِيُب ٱْلُمْضَطرَّ ِإذَ  وهكذا قال ههنا )(  ُرونَ ُم ٱلضُّرُّ فَِإلَْيِه َِتْـئَـ مُثَّ ِإَذا َمسَّكُ   )وقال تعاىل
 الذي ال يلجأ املضطر إال إليه، والذي ال يكشف ضر املضرورين سواه؟

  هو الذي أحوجته شدة من الشدائد وأجلأته إىل اللجاء والضراعة إىل هللا عز وجلاملضطر  :قال اْللوسى . 
 ( .يُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه أَمَّن َيُِ  تعاىل )قوله :  قال املاوردي 
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 وإمنا خص إجابة املضطر ألمرين
 ألن رغبته أقوى وسؤاله أخضع. أحدمها : 

 : ألن إجابته أعم وأعظم ألهنا تتضمن كشف بلوى وإسداء نعمى. الثاين
 ضمن هللا تعاىل إجابة املضطر إذا دعاه ، وأخرب بذلك عن نفسه ؛ والسبب يف ذلك أن الضرورة إليه باللجاء :  قال القرطيب

ائع أو إلخالص ، وقطع القلب عما سواه ؛ ولإلخالص عنده سبحانه موقع وذم ة ، وجد من مؤمن أو كافر ، بينشأ عن ا
ن  حىت ِإَذا ُكنُتْم يِف الفلك َوَجَرْيَن اِهِم ِبرِيح  بَيِ َبة  َوَفرُِحوْا اِهَا َجآَءتْـَها رِيٌح َعاِصٌف َوَجآَءُهُم املوج مِ ) فاجر ؛ كما قال تعاىل : 

فـََلمَّا جَنَّاُهْم  )وقوله  (ِمَن الشاكرين  َكان  وظنوا أَنَـُّهْم ُأِحيَط اِهِْم َدَعُوْا هللا خُمِْلِصنَي َلُه الدين لَِئْن َأجْنَْيتَـَنا ِمْن هذه لََنُكوَننَّ ُكلِ  مَ 
 شركهم وكفرهم. فأجااهم عند ضرورهتم ووقوع إخالصهم ، مع علمه أهنم يعودون إىل (ُيْشرُِكوَن  ِإىَل الرب ِإَذا ُهمْ 

 فيجيب املضطر ملوضع اضطراره وإخالصه. (فَِإَذا رَِكُبواْ يف الفلك َدَعُوْا هللا خُمِْلِصنَي لَُه الدين  )وقال تعاىل 
 َواْعَلْم َأنَّ النَّْصَر َمَع الصَّرْبِ، َوَأْن اْلَفرََج َمَع اْلَكْرِب، َوأَنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا ( . ) قال 
 ومن لطائف اقرتان الفرج بالكرب والُيسر بالعسر : أن الكرَب إذا اشتد وعُظَم وتناهى ، حصل  : رجب رمحه هللا قال ابن

للعبد اإلياس من كشفه من جهة املالوقني ، وتعلق قلبه باهلل وحده ، وهذا هو حقيقة التوكل على هللا ، وهو من أعظـم 
 يكفي من تـوكل عليه ، كما قال تعاىل )  َوَمْن يـَتَـوَكَّْل َعَلى اَّللَِّ فـَُهَو َحْسُبُه ( .األسباب اليت ُتطلُب اها احلـوائج ، فإن هللا 

 جامع العلوم واحلكم ( لو يئست من اخللق حىت ال تريد منهم شيئاً ، ألعطاك موالك كل ما تريد . : قال الفضيل (  
 ه .أي البالء والشر والنقمة إال هللا وحد( َوَيْكِشُف السُّوَء ) 
 . أي: خيلف قرناً لقرن قبلهم، وخلفاً لسلف( َوجَيَْعُلُكْم ُخَلَفاء اأْلَْرِض ) 
 كم القرن الذي قبله بعد انقراضهم، واملعىن:أي خيلف كل قرن من ( َوََيَْعُلُكْم ُحَلَفاء األرض : قوله تعاىل) قال الشوكاين 

،  كفار ينزلون أرضهم: َيعل املسلمني خلفًا من ال ، وقيل : َيعل أوالدكم خلفًا منكم ، وقيل آخرين وينشئيهلك قرنًا 
 . وديارهم

  ْضَطرَّ  )قوله تعاىل  : يقال ابن اجلوز
ُ
وَيعُلكم  )يعين الضُّرَّ  (وَيْكِشُف السُّوء  )وهو : املكروب اجملهود ( أمَّْن َييب امل

 ن . ) زاد املسري ( .آخري وينشئيُهلك قرناً أي :  (رض ُخَلَفاَء األ
 ( . ِإن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم َوَيْسَتْاِلْف ِمن بـَْعدُِكم مَّا َيَشآُء َكَمآ أَنَشَأُكْم مِ ن ُذر ِيَِّة قـَْوم  َءاَخرِينَ  ) كما قال تعاىل  

 . ( تٍ ٱلَِّذي َجَعَلُكْم َخلَـِٰئَف ٱأَلْرِض َوَرَفَع بـَْعَضُكْم فـَْوَق بـَْعض  َدَرجَٰـ َوُهَو )  تعاىلوقال 
َوََيَْعُلُكْم )وهكذا هذه اآلية:  ،أي: قومًا خيلف بعضهم بعضاً ( َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَملَـِٰئَكِة ِإين ِ َجاِعٌل يِف ٱأَلْرِض َخِليَفةً ) وقال تعاىل

هم أي: أمة بعد أمة، وجياًل بعد جيل، وقومًا بعد قوم، ولو شاء ألوجدهم كلهم يف وقت واحد، ومل َيعل بعض َء ٱأَلْرِض(ُخَلَفآ
من ذرية بعض، بل لو شاء خللقهم كلهم أمجعني؛ كما خلق آدم من تراب، ولو شاء أن َيعلهم بعضهم من ذرية بعض، ولكن 
ال مييت أحداً حىت تكون وفاة اجلميع يف وقت واحد، فكانت تضيق عليهم األرض، وتضيق عليهم معايشهم وأكسااهم، ويتضرر 

خيلقهم من نفس واحدة، مث يكثرهم غاية الكثرة، ويذرأهم يف األرض، وَيعلهم  بعضهم ببعض، ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن
قرونًا بعد قرون، وأممًا بعد أمم، حىت ينقضي األجل، وتفرغ الربية؛ كما قدر ذلك تبارك وتعاىل، وكما أحصاهم وعدهم عداً، مث 

 ، وهلذا قال : يقيم القيامة، ويويف كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب أجله
 ؟ أي: يقدر على ذلك، أو أإله مع هللا يعبد؟ وقد علم أن هللا هو املتفرد بفعل ذلك وحده ال شريك له(  أَِإَلٌه مََّع اَّللَِّ  )
 أي: ما أقل تذكرهم فيما يرشدهم إىل احلق ويهديهم إىل الصراط املستقيم.( قَِليًَل مَّا َتذَكَُّروَن  )
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 األرضية .أي: مبا خلق من الدالئل السماوية و ( بَ رِِ َواْلَبْحِر َأمَّن يَ ْهِديُكْم يف ظُُلَماِت الْ  )
: من الذي يرشدكم يف أسفاركم إىل املكان الذي تريدون الذهاب إليه ، عند ما تلتبس عليكم الطرق ، وأنتم بني ظلمات واملعىن 

 البحر وأمواجه ، أو وأنتم يف متاهات األرض وفجاجها.
 ( . ت  َوبِٱلنَّْجِم ُهْم يـَْهَتُدونَ َوَعالمَٰـ  ) كما قال تعاىل  

 ( . َوُهَو ٱلَِّذي َجَعَل َلُكُم ٱلنُُّجوَم لِتَـْهَتُدواْ اِهَا يِف ظُُلَمـِٰت ٱْلبَـرِ  َوٱْلَبْحرِ )  وقال تعاىل
 .به عباده اجملدبني األزلني القنطني أي: بني يدي السحاب الذي فيه مطر يغيث هللا (َوَمن يُ ْرِسُل الِرِيَاَح ُبْشرًا بَ نْيَ يََدْي َرمْحَِتِه ) 
  : واملراد بالرمحة هنا املطر أي : يرسل الرياح بني يدي املطر ، وقبل نزولهقال الشوكاين . 
  : وهو املطر يف قول اجلميع( بـَنْيَ يََدْي َرمْحَِتِه  قوله تعاىل )قال املاوردي 
 ول واآلخر؟. وكالمها متالزم صحيح .القول األأي: فعل هذا؟ أو يعبد، على ( أَِإَلٌه مََّع اَّللَِّ )  
 تعاظم وتنزه وتقدس عن شركهم ، وتسويتهم به غريه .( تَ َعاىَل اَّللَُّ َعمَّا ُيْشرُِكوَن ) 
 ته وسلطانه يبدأ اخللق مث يعيده .أي: هو الذي بقدر  (َأمَّن يَ ْبَدُأ اخْلَْلَق مثَّ يُِعيُدُه  )

من الذي يف قدرته أن يوجد اخللق يف األرحام من نطفة ، مث حيوهلا إىل علقة ، مث إىل مضغة  -ركون أيها املش -قولوا لنا املعىن : 
 . .. مث يعيد هذه املالوقات مجيعها بعد موهتا ، إىل احلياة مرة أخرى؟ ال شك أنه ال يقدر على ذلك أحد سوى اَّلل  تعاىل

 ( . َويُِعيدُ  ئُ َلَشِديٌد ِإنَُّه ُهَو يـُْبدِ  ِإنَّ َبْطَش رَبِ كَ  ) كما قال تعاىل يف اآلية األخرى
 ( . يـَْبَدُؤاْ ٱخْلَْلَق مُثَّ يُِعيُدُه َوُهَو أَْهَوُن َعَلْيهِ  يَوُهَو ٱلَّذِ  ) وقال تعاىل

  زمهم اإلعادة أي إذا كانوا يقر ون بأن هلل سبحانه هو اخلالق ، فأل  (اخللق مُثَّ يُِعيُدُه  أَم مَّْن يـَْبَدأُ : قوله تعاىل ) قال الشوكاين
 ة .قدر على اإلعاد االبتداءقدر على 

  : كيف قيل هلم : أَمَّْن يـَْبَدُؤا اخْلَْلَق مُثَّ يُِعيُدُه وهم منكرون لإلعادة؟.فإن قيل 
الداللة الظاهرة فاجلواب : أهنم كانوا معرتفني باالبتداء ، وداللة االبتداء على اإلعادة داللة ظاهرة قوية ، فلما كان الكالم مقرونا ب

 ) الرازي ( ..   ر، صاروا كأهنم مل يبق هلم عذر يف اإلنكا
َن السََّماِء َواأْلَْرضِ )   طر السماء، وينبت من بركات األرض .أي: مبا ينزل من م ( َوَمن يَ ْرزُُقُكم مِِ

 ( . َوٱلسََّمآِء َذاِت ٱلرَّْجِع َوٱأَلْرِض َذاِت ٱلصَّدْعِ  ) كما قال تعاىل  
َها َوَما يَنزُِل ِمَن ٱلسََّمآِء َوَما يـَْعرُُج ِفيَها  ) تعاىلوقال   ( . يـَْعَلُم َما يـَْلُج يِف ٱأَلْرِض َوَما خَيْرُُج ِمنـْ

فهو تبارك وتعاىل ينزل من السماء ماء مباركاً، فيسلكه ينابيع يف األرض، مث خيرج به منها أنواع الزروع والثمار واألزاهري، وغري  
 وهلذا قال :(  ْويل ٱلنـَُّهىٰ ِإنَّ يف ٰذِلَك ألَيَـٰت  ألِ  ُكُلوْا َوٱْرَعْوا أَنـَْعـَٰمُكمْ  ) شىت ذلك من ألوان

 ؟ أي: فعل هذا، وعلى القول اآلخر: بعد هذا (أَِإَلٌه مََّع اَّللَِّ  )
 . على صحة ما تدعونه من عبادة آهلة أخرى( ُقْل َهاُتوا بُ ْرَهاَنُكمْ ) 
َوَمن يَدُْع َمَع ٱَّللَِّ ِإلَـَها َءاَخَر اَل بـُْرَهاَن لَُه  }كما قال تعاىل:  قد علم أنه ال حجة هلم وال برهانيف ذلك، و (  ِقنيَ ِإن ُكنُتْم َصادِ ) 

َا ِحَسابُُه ِعنَد رَب ِِه ِإنَُّه اَل يـُْفِلُح ٱْلَكـِٰفُرونَ   ( . ِبِه فَِإمنَّ
 الفوائد :

 أن املضطر جماب الدعوة مطلقاً . -1
  على عباده بكشف السوء وإزالته عن املضطر وعن غريه .من ة هللا -2
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 َيب االعتماد على هللا يف كشف السوء وهذا ال ينايف فعل األسباب . -3

 من رمحة هللا جعل الناس خلفاء لبعض . -4

 أن قليل من الناس من يتذكر ويعترب . -5

 ر .أن هداية الناس للطريق من نعمة هللا على العباد سواء يف الرب أو يف احلض -6

 أن هذه الرياح مسارة مدبرة . -7

 أن املطر من رمحة هللا . -8

 تنزه هللا عن كل ما يشرك به . -9

 بيان قدرة هللا يف بدء اخللق وإعادته . -10

 أن الرزق من هللا . -11

َعثُ  )  ( َبِل ادَّاَرَك ِعْلُمُهْم يف اْْلِخَرِة َبْل 65وَن )ُقل الَّ يَ ْعَلُم َمن يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض اْلَغْيَب ِإالَّ اَّللَُّ َوَما َيْشُعُروَن أَيَّاَن يُ ب ْ
هَ  ن ْ َها َعِمونَ ُهْم يف َشكٍِ مِِ ن ْ  ( . (  66)  ا َبْل ُهم مِِ

 [ . 66 -65] النمل : 
---------- 

أن يقول معلمًا جلميع اخللق: أنه ال يعلم  يقول تعاىل آمراً رسوله ( ُقل الَّ يَ ْعَلُم َمن يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض اْلَغْيَب ِإالَّ اَّللَُّ  )
 نه املنفرد بذلك وحده ال شريك له .فإ،  أحد من أهل السموات واألرض الغيب إال هللا

 ( .َوِعنَدُه َمَفاِتُح ٱْلَغْيِب اَل يـَْعَلُمَهآ ِإالَّ ُهو َ  ) كما قال تعاىل  
 . واآليات يف هذا كثرية إىل آخر السورة ، ( . ْلُم ٱلسَّاَعِة َويـُنَـز ُِل ٱْلَغْيثَ بِٱَّللَِّ ٱْلَغُروُر ِإنَّ ٱَّللََّ ِعنَدُه عِ  ) وقال تعاىل 
َعُثوَن َوَما َيْشعُ )   أي : وال يدري وال يعلم اخلالئق مىت يبعثون بعد موهتم .( ُروَن أَيَّاَن يُ ب ْ
  حد مىت يبعث .هللا ، فال يعلم أ ىلإالن علم الساعة 
 قيل املعىن : أي تكامل علمهم يف اآلخرة ، حني عاينوها ، أي يعلمون يف اآلخرة علمًا كامالً ( يف اْْلِخَرِة  َبِل ادَّاَرَك ِعْلُمُهمْ ) 

َها)ما كانوا َيهلونه يف الدنيا  َها َعِمونَ  َبْل ُهْم يف َشك   مِ نـْ ( أي : يف دار الدنيا ، فهذا الذي كانوا يشكون فيه يف دار  بَْل ُهم مِ نـْ
عمون عنه مما جاءهتم به الرسل ، يعلمونه يف اآلخرة علمًا كاماًل ال خياجله شك عند معاينتهم ملا كانوا ينكرونه من الدنيا ، وي

 البعث واجلزاء .
 ويدل هلذا القول قوله تعاىل ) أمسع اهم وأبصر يوم يأتوننا ( .

 عنا فارجعنا .. ( .وقوله تعاىل ) ولو ترى إذ اجملرمون ناكسوا رؤوسهم عند راهم ربنا أبصرنا ومس
أن رسول هللا  أي: تساوى علمهم يف ذلك كما يف صحيح مسلم ) وقيل : ، أي: انتهى علمهم، وعجز عن معرفة وقتها وقيل :
 اوى يف العجز عن درك ذلك ــــــتس أي : ،  ما املسؤول عنها بأعلم من السائل:  قال جلربيل، وقد سأله عن وقت الساعة
 . السائللم املسؤول و ــــع
هَ )  ن ْ  ائد على اجلنس، واملراد الكافرون .ع( ا َبْل ُهْم يف َشكٍِ مِِ

أي: الكافرون  ( مَّْوِعًداْم ُكْم أَوََّل َمرَّة  َبْل َزَعْمُتْم أَلَّن جنََّْعَل َلكُ ْد ِجْئُتُمونَا َكَما َخَلْقنَٰ َوُعرُِضوْا َعَلٰى رَبِ َك َصَفا لَّقَ  ) كما قال تعاىل
َها (هكذا قال ههنا: منكم. و   أي: شاكون يف وجودها ووقوعها ) َبْل ُهْم يف َشك   مِ نـْ

َها َعِموَن )  ن ْ  . أي: يف عماية وجهل كبري يف أمرها وشأهنا( َبْل ُهم مِِ
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 الفوائد :
 أنه ال يعلم الغيب أحد إال هللا . -1
 أن علم الغيب مرجعه إىل هللا . -2
 كفر من ادعى علم الغيب . -3
 ىل كاهن أو غريه ممن يدعي الغيب فصدقه .كفر من ذهب إ -4
 أنه ال أحد يدري مىت تقوم الساعة . -5
 أن أي حديث فيه تعيني وقت الساعة فهو حديث مكذوب . -6
 أن الكفار يعلمون احلق يوم القيامة لكن ال ينفعهم ذلك . -7
 أن الكفار يتحسرون أشد احلسرة على تفريطهم يف الدنيا . -8

( َلَقْد ُوِعْدنَا َهَذا ََنُْن َوآبَاُؤنَا ِمن قَ ْبُل ِإْن َهَذا ِإالَّ َأَساِطرُي 67وا أَِئَذا ُكنَّا تُ َرابًا َوآبَاُؤنَا أَئِنَّا َلُمْخَرُجوَن )َوقَاَل الَِّذيَن َكَفرُ )  
 ( ( 68اأْلَوَِّلنَي )

 [ . 68 -67] النمل : 
---------- 

خمربًا عن منكري البعث من املشركني: أهنم استبعدوا يقول تعاىل  (نَا أَئِنَّا َلُمْخَرُجوَن َوآبَاؤُ َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا أَِئَذا ُكنَّا تُ َرابًا ) 
 : إعادة األجساد بعد صريورهتا عظماً ورفاتاً وتراباً، مث قال

 : ى له حقيقة وال وقوعاً، وقوهلمما زلنا نسمع اهذا حنن وآباؤنا، وال نر  أي :(  َلَقْد ُوِعْدنَا َهَذا ََنُْن َوآبَاُؤنَا ِمن قَ ْبلُ )  
أي: أخذه قوم عمن قبلهم من كتب  الَّ َأَسـِٰطرُي ٱأَلوَِّلنَي (إِ  بإعادة األبدان )يعنون: ما هذا الوعد ( ِإْن َهَذا ِإالَّ َأَساِطرُي اأْلَوَِّلنَي ) 

وما ذكره تعاىل هنا من  - ر وعدم املعاديتلقاه بعض عن بعض، وليس له حقيقة، قال هللا تعاىل جميبًا هلم عما ظنوه من الكف
 إنكار الكفار للبعث ذكره يف مواضع أخر :

ُعوِثنيقال تعاىل )  نـَْيا َوَما حَنُْن مبَبـْ   ( .َوقَاُلوْا ِإْن ِهَي ِإالَّ َحَياتـَُنا الدُّ
نْ َيا) أي الكفار املنكرين للبعث .( َوقَاُلوا ) ، أي : ليس هناك حياة ما هي إال هذه احلياة الدنيا  أي :(  ِإْن ِهَي ِإالَّ َحَياتُ َنا الدُّ

ُعوِثنيَ ) إال هذه ، مث أكدوا ذلك بقوهلم :  أي : وليس هناك بعث وال نشور .(  َوَما ََنُْن ِبَب ْ
ُعوِثنيَ قال تعاىل عنهم ) و  نـَْيا مَنُوُت َوحَنَْيا َوَما حَنُْن مبَبـْ  ( . ِإْن ِهَي ِإالَّ َحَياتـَُنا الدُّ

نـَْيا مَنُوُت َوحَنَْيا َوَما يـُْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّْهُر َوَما هَلُْم ِبَذِلَك مِ عاىل )وقال ت كما ( . ْن ِعْلم  ِإْن ُهْم ِإالَّ َيظُنُّونَ َوقَاُلوا َما ِهَي ِإالَّ َحَياتـَُنا الدُّ
 : قال تعاىل

أي : ما هي إال موتتنا األوىل اليت منوهتا يف الدنيا وال ( ْوتَ تُ َنا اأْلُوىَل ِإْن ِهَي ِإالَّ مَ  لَيَ ُقوُلونَ  )أي : كفار قريش (  ِإنَّ َهُؤالءِ ) 
(  فَْأُتوا بِآبَائَِنا ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنيَ ) مث احتجوا حبجة بابلة : فقالوا : ،أي : وما حنن مببعوثني (  َوَما ََنُْن ِبُْنَشرِينَ ) حياة وال بعث 

 ،وهذه حجة بابلة وشبهة فاسدة  ،إىل الدنيا إن كنتم صادقني فيما تقولونه وَتربونا به من البعث أي : ارجعوا بآبائنا بعد موهتم 
مث قال تعاىل متوعداً ومنذراً هلم بأسه الذي  ،بل بعد انقضائها وذهااها وفراغها  ،فإن املعاد إمنا هو يوم القيامة ال يف الدار الدنيا 

 ال يرد .
ُعوثُوَن ( .قال تعاىل )قَالُوا أَئَِذا  َنا وَُكنَّا تـُرَاباً َوِعظَاماً أَئِنَّا َلَمبـْ  ِمتـْ

ُعوثُوَن ( . َنا وَُكنَّا تـُرَاباً َوِعظَاماً أَئِنَّا َلَمبـْ  وقال تعاىل )أَئَِذا ِمتـْ
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َنا وَُكنَّا تـُرَاباً َوِعظَاماً أَئِنَّا َلَمِديُنوَن ( .  وقال تعاىل )أَئَِذا ِمتـْ
ُعوثُوَن َخْلقاً َجِديداً ( .وقال تعاىل )َوقَالُوْا   أَئَِذا ُكنَّا ِعظَاماً َورُفَاتاً أَإِنَّا َلَمبـْ

ُعوثُوَن َخْلقاً َجِديداً ( وقال تعاىل )  َذِلَك َجَزآُؤُهم بِأَنَـُّهْم َكَفُروْا ِبآيَاتَِنا َوقَالُوْا أَئَِذا ُكنَّا ِعظَاماً َورُفَاتاً أَإِنَّا َلمَ   .بـْ
أُْولَِئَك اأَلْغاَلُل يف أَْعَناِقِهْم ْعَجْب فـََعَجٌب قـَْوهُلُْم أَئَِذا ُكنَّا تـُرَابًا أَئِنَّا َلِفي َخْلق  َجِديد  أُْولَِئَك الَِّذيَن َكَفُروْا ِبَراهِ ِْم وَ َوِإن تَـ قال تعاىل ) 

 ( .َوأُْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلدوَن 
 البعث إعادة وليس ِتديداً ، بل هو إعادة ملا زال وُتول ، ومن زعم بأن األجساد َتلق  قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا :

 من جديد ، فإن هذا زْعم بابل يرده الكتاب والسنة والعقل .
 تدأه .فإن هللا يقول )َوُهَو الَِّذي يـَْبَدأُ اخْلَْلَق مُثَّ يُِعيُدُه َوُهَو أَْهَوُن َعَلْيِه ( أي يعيد ذلك اخللق الذي اب

 ويف احلديث القدسي : يقول هللا تعاىل ) ليس أول اخللق بأهون علي  من إعادته ( فالكل على هللا هني  .
 وقال تعاىل )َكَما بََدأْنَا أَوََّل َخْلق  نُِّعيُدُه ( .

 َوُهَو ِبُكلِ  َخْلق   يٌم . ُقْل حُيِْييَها الَِّذي أَنَشَأَها أَوََّل َمرَّة  وقال تعاىل )َوَضَرَب لََنا َمَثاًل َوَنِسَي َخْلَقُه قَاَل َمْن حُيِْيي اْلِعظَاَم َوِهَي َرمِ 
 .( َعِليمٌ 

 ) حيشر الناس حفاة عراة ( فالناس هم الذين حيشرون وليس سواهم . وقال 
 : وقد تنوعت برق إثبات البعث يف القرآن ، وجاءت على سبع برق 

 الطريقة األوىل :
 ك :آيات صرَية يف إثبات ذل

َعُثوَن( قال تعاىل :  َعثـُُهُم اَّللَُّ ( .وقال تعاىل : ))مُثَّ ِإنَُّكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة تـُبـْ َعُثوَن( .وقال تعاىل : َواْلَمْوَتى يـَبـْ .وقال )َوال َُتِْزين يـَْوَم يـُبـْ
َنا ِإنَّا ُكنَّا فَاِعِلنَي( )يـَْوَم َنْطِوي السََّماَء َكَطيِ  السِ ِجلِ  لِْلُكُتِب َكَما بََدأْنَا أَ تعاىل :  )َأال َيُظنُّ .وقال تعاىل : وََّل َخْلق  نُِعيُدُه َوْعداً َعَليـْ

ُعوثُونَ   يـَْوَم يـَُقوُم النَّاُس لَِربِ  اْلَعاَلِمنَي( .  لِيَـْوم  َعِظيم  .  أُولَِئَك أَنَـُّهْم َمبـْ
 وأمر نبيه أن يقسم به على املعاد :

 .ِذيَن َكَفُروا ال تَْأتِيَنا السَّاَعُة ُقْل بـََلى َوَريبِ  لََتْأتِيَـنَُّكْم َعاملِِ اْلَغْيِب ( )َوقَاَل الَّ فقال تعاىل : 
 .)َوَيْستَـْنِبُئوَنَك َأَحقٌّ ُهَو ُقْل ِإي َوَريبِ  إِنَُّه حلََقٌّ َوَما أَنـُْتْم مبُْعِجزِيَن( وقال تعاىل : 
َعُثنَّ مُثَّ لَتُـَنبـَُّؤنَّ مبَا َعِمْلُتْم َوَذِلَك َعَلى اَّللَِّ َيِسرٌي( )َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا أَ وقال تعاىل :  َعُثوا ُقْل بـََلى َوَريبِ  لَُتبـْ  .ْن َلْن يـُبـْ

 وذم هللا املكذبني باملعاد :
 .) َقْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّبُوا بِِلَقاِء اَّللَِّ َوَما َكانُوا ُمْهَتِديَن( فقال تعاىل : 

َعُث اَّللَُّ َمْن مَيُوُت بـََلى َوْعداً َعَلْيِه َحق اً (  : وقال تعاىل  .)َوأَْقَسُموا بِاَّللَِّ َجْهَد أمَْيَاهِنِْم ال يـَبـْ
 الطريقة الثانية :

 التذكري بنشأة اْلنسان األوىل :
ْنَساُن ِممَّ ُخِلقَ قال تعاىل :   .ِإنَُّه َعَلى َرْجِعِه َلَقاِدٌر( .  ِمْن بـَنْيِ الصُّْلِب َوالتـَّرَاِئبِ خَيْرُُج .  ُخِلَق ِمْن َماء  َداِفق  .  )فـَْليَـْنظُِر اإْلِ

ُقْل حُيِْييَها الَِّذي أَْنَشَأَها أَوََّل َمرَّة  َوُهَو ِبُكلِ  َخْلق  .  )َوَضَرَب لََنا َمَثاًل َوَنِسَي َخْلَقُه قَاَل َمْن حُيِْيي اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميمٌ وقال تعاىل : 
 .ٌم( َعِلي

 الطريقة الثالثة :
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 االستدالل بإنبات النبات على إحياء األموات :
 .َلى ُكلِ  َشْيء  َقِديٌر()فَاْنظُْر ِإىَل آثَاِر َرمْحَِت اَّللَِّ َكْيَف حُيِْيي اأْلَْرَض بـَْعَد َمْوهِتَا ِإنَّ َذِلَك َلُمْحِيي اْلَمْوَتى َوُهَو عَ قال تعاىل : 

َها اْلَماَء اْهتَـزَّْت َورََبْت َوأَنـَْبَتْت ِمْن ُكلِ  َزْوج  اَهِيج  )َوتـََرى اوقال تعاىل :  َذِلَك بَِأنَّ اَّللََّ ُهَو احلَْقُّ َوأَنَُّه .  أْلَْرَض َهاِمَدًة فَِإَذا أَنـَْزْلَنا َعَليـْ
َعُث َمْن يِف اْلُقُبوِر( َوأَنَّ السَّاَعَة آتَِيٌة ال رَ .  حُيِْيي اْلَمْوَتى َوأَنَُّه َعَلى ُكلِ  َشْيء  َقِديرٌ   .ْيَب ِفيَها َوَأنَّ اَّللََّ يـَبـْ

َها اْلَماَء اْهتَـزَّْت َورََبْت ِإنَّ الَِّذي أَ وقال سبحانه :  ْحَياَها َلُمْحِيي اْلَمْوَتى ِإنَُّه )َوِمْن آيَاتِِه أَنََّك تـََرى اأْلَْرَض َخاِشَعًة فَِإَذا أَنـَْزْلَنا َعَليـْ
 .َقِديٌر(  َعَلى ُكلِ  َشْيء  
 الطريقة الرابعة :

 اْلشارة ولفت االنتباه إىل خلق السماوات :
 ِيَي اْلَمْوَتى بـََلى ِإنَُّه َعَلى ُكلِ  َشْيء  )أَوملَْ يـََرْوا َأنَّ اَّللََّ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض وملَْ يـَْعَي خِبَْلِقِهنَّ ِبَقاِدر  َعَلى َأْن حيُْ قال تعاىل : 

 .َقِديٌر( 
 الطريقة اخلامسة :

 تنزيه هللا سبحانه عن العبث . 
 فلو فرضنا أنه ال جزاء وال حساب وال بعث ، فما فائدة األوامر والنواهي .

َنا ال تـُْرَجُعونَ قال تعاىل :  َا َخَلْقَناُكْم َعَبثاً َوأَنَُّكْم ِإلَيـْ  .احلَْقُّ (  فـَتَـَعاىَل اَّللَُّ اْلَمِلكُ .  )أََفَحِسْبُتْم أمنَّ
َرَك ُسدًى( وقال تعاىل :  ْنَساُن أَْن يـُتـْ  . أي : ال يؤمر وال ينهى ، وقيل ال يبعث .)َأحَيَْسُب اإْلِ

 الطريقة السادسة :
 تنزيه هللا عن الظلم :

 يعرف ربه أصالً .فلو مل يكن هناك بعث ال استوى الناس ، فاستوى املؤمن الذي ترك كثرياً من الشبهات خمافة ربه ، والكافر ال 
 .)أََفَمْن َكاَن ُمْؤِمناً َكَمْن َكاَن فَاِسقاً ال َيْستَـُووَن( قال تعاىل : 

 الطريقة السابعة :
 ذكر وقائع وأحداث يستدل ِبا على البعث .

 كما يف قصة قتيل بين إسرائيل .
 وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت .

 خاوية على عروشها . وقصة الذي مر  على قرية وهي
 والطيور األربعة . وقصة إبراهيم 

)وََكَذِلَك أَْعثـَْرنَا َعَلْيِهْم لِيَـْعَلُموا وقصة أصحاب الكهف ، فقد أماهتم هللا يف الكهف ثالَثائة وتسع سنني ، قال تعاىل يف قصتهم : 
 ... ( .َأنَّ َوْعَد اَّللَِّ َحقٌّ َوَأنَّ السَّاَعَة ال رَْيَب 

 ئد :الفوا
 كما قال تعاىل ) زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وريب لتبعثن ( .كفر من أنكر البعث ،  -1
 وجوب اإلميان بالبعث .-2
 أن قضية البعث من القضايا األساسيىة اليت ُتدث عنها القرآن ونو ع االستدالل هلا . -3
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َّا مَيُْكُرونَ  ( َواَل حَتَْزْن َعَلْيِهْم َواَل َتُكن يف 69َعاِقَبُة اْلُمْجرِِمنَي ) ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض فَانُظُروا َكْيَف َكانَ )    ( ( . 70)  َضْيٍق ّمِِ
 [ . 70-69] النمل : 

--------- 
يف بالد الشام واحلجاز ( ا ِسريُو  )هلؤالِء الكفار  (ُقْل  )أي  ( ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض فَانُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْجرِِمنَي )

 واليمن.
 املكذبني لرسلهم. (ْيَف َكاَن َعاِقَبُة اجملرمني كَ   )أي بقلوبكم وبصائركم  ( فَاْنظُُرواْ  )

ِبنَي  كما قال تعاىل )  ( .ُقْل ِسريُواْ يف اأَلْرِض مُثَّ انظُُروْا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِ 
 ( . األَْرِض فَانظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمن قـَْبُل َكاَن َأْكثـَُرُهم مُّْشرِِكنيَ ُقْل ِسريُوا يف وقال تعاىل ) 

 كذبنَي باجملرمنَي ُلطٌف باملؤمننَي يف تـَْرِك اجل
ُ
 رائم.فإنَّ يف مشاهدِة عاقبِتهم ما فيِه كفايٌة ألُويل األبصاِر ويف التعبرِي عن امل

 . أي: املكذبني مبا جئت به، وال تأسف عليهم، وتذهب نفسك عليهم حسرات(  َواَل حَتَْزْن َعَلْيِهمْ  )
َّا مَيُْكُرونَ  َواَل َتُكن يف )  أي يف كيدك، ورد ما جئت به؛ فإن هللا مؤيدك وناصرك، ومظهر دينك على من خالفه (  َضْيٍق ّمِِ

 . وعانده يف املشارق واملغارب
  : مم َّا )يف حرج صدر  أي( َضْيق   َواَل َتُكن يِف )إلصرارهم على الكفر والتكذيب  (َزْن َعَلْيِهمْ َواَل ُتَْ قوله تعاىل )قال اْللوسي

 أي من مكرهم فإن هللا تعاىل يعصمك من الناس. (مَيُْكُرونَ 
 : ة غالبة على النيب كانت الرمح(َواَل َُتَْزْن َعَلْيِهْم َواَل َتُكْن يِف َضْيق  ممَّا مَيُْكُروَن قوله تعاىل )  قال ابن عاشور  والشفقة

على األمة من خالله ، فلما أُنذر املكذبون اهذا الوعيد ُتركت الشفقة يف نفس الرسول عليه الصالة والسالم فربط هللا على 
 قلبه اهذا التشجيع أن ال حيزن عليهم إذا أصااهم ما أنذروا به.

وال تكن  )ه واملكر به ، فألقى هللا يف روعه ربابة جاش بقوله حرصه على إقالعهم عما هم عليه من تكذيب وكان من رمحته 
 ( . يف ضيق مما ميكرون

 الفوائد :
 وجوب االعتبار مبا حيصل للمكذبني من اهلالك والدمار بسبب هالكهم . -1
 أن من فوائد قصص القرآن الكرمي االعتبار واالتعاظ ) لقد كان يف قصصهم عربة ألويل األلباب ( . -2

 تبار باملكذبني وما جرى عليهم من صفات الكفار القاسية قلواهم .أن عدم االع -3

 عدم احلزن إذا مل يهتد الكفار ، فما على الرسول إال البالغ . -4
َوِإنَّ رَبََّك  (72( ُقْل َعَسى َأن َيُكوَن َرِدَ  َلُكم بَ ْعُض الَِّذي َتْستَ ْعِجُلوَن )71َويَ ُقوُلوَن َمََّت َهَذا اْلَوْعُد ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي )) 

( َوَما ِمْن َغائَِبٍة 74( َوِإنَّ رَبََّك لَيَ ْعَلُم َما ُتِكنُّ ُصُدورُُهْم َوَما يُ ْعِلُنوَن )73َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثَ َرُهْم اَل َيْشُكُروَن )
 ( ( . 75) ِإالَّ يف ِكَتاٍب مُِّبنٍي يف السََّماء َواأْلَْرِض 

 [ . 75 -71:  ] النمل
---------- 

أي : يقولون استهزاء : مىت َييئنا العذاب إن كنتم صادقني فيما تقولون ؟ ( َويَ ُقوُلوَن َمََّت َهَذا اْلَوْعُد ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي ) 
 وللمؤمنني . واخلطاب للنيب 

 : أمثاهلم املكذبون وكأهنم فهموا وعدهم بالعذاب من األمر بالسري والنظر يف عاقبة قال اْللوسي . 
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 : واملراد بالوعد ما أنذروا به من العقاب. قال ابن عاشور 
 ( .إن كنتم صادقني  )استفهام هتكم منهم بقرينة قوله  واالستفهام عن زمانه ، وهو

 يا حممد .( ُقْل ) 
ون قرب، أو أن يقرب لكم بعض الذي قال ابن عباس: أن يك( َعَسى َأن َيُكوَن َرِدَ  َلُكم بَ ْعُض الَِّذي َتْستَ ْعِجُلوَن ) 

َويـَُقوُلوَن َمىَتٰ ُهَو ُقْل  )تستعجلون، وهكذا قال جماهد والضحاك وعطاء اخلراساين وقتادة والسدي، وهذا هو املراد بقوله تعاىل
 ( . َعَسٰى َأن َيُكوَن َقرِيًبا

 ( . يَطٌة بِٱْلَكـِٰفرِينَ َيْستَـْعِجُلوَنَك بِٱْلَعَذاِب َوِإنَّ َجَهنََّم َلُمحِ  ) وقال تعاىل 
 . يف إسباغه نعمه عليهم، مع ظلمهم ألنفسهم أي : ( َوِإنَّ رَبََّك َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس  )
 . وهم مع ذلك ال يشكرونه على ذلك، إال القليل منهم( ُهْم اَل َيْشُكُروَن َوَلِكنَّ َأْكثَ رَ ) 

 كما قال تعاىل ) وقليل من عبادي ( .
 (ن َأْكثـََرُهْم اَل َيْشُكُروَن ولك )يف تأخري العقوبة وإدرار الرزق ( َوِإنَّ رَبََّك َلُذو َفْضل  َعَلى الناس  قوله تعاىل ) رطيب :قال الق 

 فضله ونعمه.
 : ومن مجلة  لذو إفضال وإنعام كثري على كافة الناس ،: أي ( َوِإنَّ رَبََّك َلُذو َفْضل  َعَلى الناس  قوله تعاىل ) قال اْللوسي

 . إفضاله عز وجل وإنعامه تعاىل تأخري عقوبة هؤالء على ما يرتكبونه من املعاصي
 : وهذا خرب خاص بالنيب  قال ابن عاشور  تنبيهًا على أن تأخري الوعيد أثر من آثار رمحة هللا ألن أزمنة التأخري أزمنة

 إمهال فهم فيها بنعمة ، ألن هللا ذو فضل على الناس كلهم.
 ( اعلم أن من أسباب ُتقيق الشكر النظر إىل من هو أقل يف املال والصحة . ُهْم اَل َيْشُكُرونَ َوَلِكنَّ َأْكثَ رَ تعاىل )  قوله 

 ( .اَّللَِّ  ةَ اْنظُُروا ِإىَل َمْن َأْسَفَل ِمْنُكْم َواَل تـَْنظُُروا ِإىَل َمْن ُهَو فـَْوَقُكْم فـَُهَو َأْجَدُر َأْن اَل تـَْزَدُروا نِْعمَ )  كما قال 
 ) اللهم ارزقين فعل اخلريات ، وترك املنكرات ، وحب املساكني ( . وقال 
 : واعلم أن حمبة املساكني هلا فوائد كثرية 

 : أهنا توجب إخالص العمل هلل .منها 
 ألن اإلحسان إليهم حملبتهم ال يكون إال هلل تعاىل ، ألن نفعهم يف الدنيا ال يرجى غالباً.

 تزيل الكرْب . أهنا ومنها :
 ألن املستكرب ال يرضى جمالسة املساكني ، كما سبق عن رؤساء قريش واألعراب .

 : أنه يوجب صالح القلب وخشوعه . ومنها
قسوة قلبه ، فقال له : إن أحببَت أن يلني قلُبك فأبعم املسكني ،  ففي حديث أيب هريرة ) أن رجاًل شكى إىل رسول هللا 

 واه أمحد .وامسح رأس اليتيم ( ر 
أن جمالسة املساكني توجب رضى من َيالسهم برزق هللا عز وجل ، وتعظم عنده نعمة هللا ، وجمالسة األغنياء توجب  ومنها :

نَـْيَك ِإىَل عن ذلك فقال تعاىل )  التساط بالرزق ومد العني إىل زينتهم وما هم فيه ، وقد هنى هللا عز وجل نبيه  َوال مَتُدََّن َعيـْ
نـَْيا لِنَـْفِتنَـُهْم ِفيِه وَ َما َمتـَّ  ُهْم َزْهَرَة احْلََياِة الدُّ ٌر َوأَبـْقَ ْعَنا بِِه أَْزَواجًا ِمنـْ ) انظروا إىل من دونكم ، وال تنظروا  ى ( وقال رِْزُق رَبِ َك َخيـْ

 إىل من فوَقكم ، فإنه أجدر أن ال تزدروا نعمة هللا عليكم ( .
 ني .أوصى حبب املساك : أن النيب  ومنها
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دوين، وال أنظر إىل من فوقي، وأوصاين أن أحب املساكني وأن أدنو من أن أنظر إىل  قال أبو الدرداء )أوصاين رسول هللا 
 منهم( .

وكان عون بن عبد اله َيالس األغنياء فال يزال يف غم ، ألنه ال يزال يرى من هو أحسن منه لباسًا ومركبًا وبعامًا ومسكنًا ، 
 ملساكني فاسرتاح .فرتكهم وجالس ا

 ويروى أن داود كان َيالس املساكني ويقول : مسكني بني مساكني .
قال ابن رجب: وحب املساكني مستلزم إلخالص العمل هلل تعاىل، واإلخالص هو أساس األعمال الذي ال تثبت األعمال إال 

 عليه .
 ومل يزل السلف يوصون حبب املساكني .

 كان يسأل ربه حب املساكني .  ليك بالفقراء واملساكني والدنو منهم ، فإن رسول هللا كتب الثوري إىل بعض إخوانه : ع
يكنيه أبا  ويروى عن أيب هريرة قال : كان جعفر بن أيب بالب حيب املساكني وَيلس إليهم وحيدثهم وحيدثونه ، وكان النيب 

 املساكني .
 . إليهم ، وتوفيت يف حياة النيب وكانت زينب بنت خزمية تسمى أم املساكني لكثرة إحساهنا 

 ( . ِإنَُّه ال حيُِبُّ اْلُمْسَتْكربِينَ  ومر احلسن بن علي على مساكني يأكلون ، فدعوه فأجااهم وأكل معهم وتال )
 وكان ابن عمر ال يأكل غالباً إال مع املساكني ، وكان يقول : لعل بعض هؤالء أن يكون ملكاً يوم القيامة .

 ثوري يعظم املساكني ، وَيفو أهل الدنيا ، فكان الفقراء يف جملسه هم األغنياء واألغنياء هم الفقراء .وكان سفيان ال
 وقال سليمان التيمي : كنا إذا بلبنا علية أصحابنا وجدناهم عند الفقراء واملساكني .

 وقال الفضيل : من أراد عز اآلخرة فليكن جملسه مع املساكني .
 . أي: يعلم الضمائر والسرائر؛ كما يعلم الظواهر (ْعَلُم َما ُتِكنُّ ُصُدورُُهْم َوَما يُ ْعِلُنوَن َوِإنَّ رَبََّك لَي َ ) 

 ( . ٌء مِ ْنُكْم مَّْن َأَسرَّ ٱْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر بِهِ َسَوا)  كما قال تعاىل
 ( . يـَْعَلُم ٱلسِ رَّ َوَأْخَفى ) وقال تعاىل

 يظهرون من األمور.( َوَما يـُْعِلُنوَن ) أي َتفي صدورهم  (ْعَلُم َما ُتِكنُّ ُصُدوُرُهْم َوِإنَّ رَبََّك لَيَـ ) قوله تعاىل 
 أي : وما من شيء .( َوَما ِمْن َغائَِبٍة  )
 أي : إال وقد علمه هللا وأحاط به ، واثبته يف اللوح احملفوظ عنده .( ِإالَّ يف ِكَتاٍب مُِّبنٍي يف السََّماء َواأْلَْرِض ) 
 ما قال تعاىل ) أمل تعلم أن هللا يعلم ما يف السماء واألرض ( .ك

 الفوائد :
 أن الكفار دائماً يستعجلون العذاب . -1
 أن حكمة هللا يف عدم إهالك الكفار مباشرة . -2
 عظيم . –فضل هللا على الناس _ مؤمنهم وكافرهم  -3
 أن هللا يعلم ما يف الصدور . -4
 ية الصاحلة ، ألن هللا يعلم ما يف القلوب .َيب على اإلنسان أن ينوي يف قلبه الن -5
 عظمة هللا ، حيث يعلم كل شيء ، حىت ما تكنه الصدور . -6
 هــ [ .1436/ رمضان /  16]    أن كل شيء يف السماء واألرض مكتوب يف اللوح احملفوظ . -7
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( ِإنَّ رَبََّك 77( َوِإنَُّه هَلًُدى َوَرمْحٌَة لِِْلُمْؤِمِننَي )76يِه َيَْتِلُفوَن )ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن يَ ُقصُّ َعَلى َبِِن ِإْسَرائِيَل َأْكثَ َر الَِّذي ُهْم فِ ) 
نَ ُهم َبُْكِمِه َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَعِليُم )  (( 78يَ ْقِضي بَ ي ْ

 [76-78 . ] 
------------ 

عن كتابه العزيز وما اشتمل عليه من اهلدى والبيان والفرقان: أنه يقول تعاىل خمربًا  (ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن يَ ُقصُّ َعَلى َبِِن ِإْسَرائِيَل ) 
 . يقص على بين إسرائيل، وهم محلة التوراة واإلجنيل

كاختالفهم يف عيسى، وتباينهم فيه، فاليهود افرتوا، والنصارى غلوا، فجاء القرآن بالقول الوسط ( َأْكثَ َر الَِّذي ُهْم ِفيِه َيَْتِلُفوَن ) 
ٰذِلَك ِعيَسى ٱْبُن َمْرمَيَ  )  : أنه عبد من عباد هللا وأنبيائه ورسله الكرام، عليه أفضل الصالة والسالم؛ كما قال تعاىلاحلق العدل

 ( . قـَْوَل ٱحلَْقِ  ٱلَِّذي ِفيِه مَيْتُـُرونَ 
  : ( .ِفيِه خَيَْتِلُفوَن ِإنَّ هذا القرآن يـَُقصُّ على بين ِإْسرَائِيَل َأْكثـََر الذي ُهْم  )قوله تعاىل قال القرطيب 

 وذلك أهنم اختلفوا يف كثري من األشياء حىت لعن بعضهم بعضاً فنزلت.
واملعىن : إن هذا القرآن يبني  هلم ما اختلفوا فيه لو أخذوا به ، وذلك ما حر فوه من التوراة واإلجنيل ، وما سقط من كتبهم من 

 األحكام.
  : َوِمْن َذِلَك اْخِتاَلفـُُهْم  (ا اْلُقْرآَن يـَُقصُّ َعَلى َبيِن ِإْسرَائِيَل َأْكثـََر الَِّذي ُهْم ِفيِه خَيَْتِلُفوَن ِإنَّ َهذَ قوله تعاىل ) وقال الشنقيطي

ْمَنا يف ُسورَِة  ُهْم آَمَنْت « َمْرميََ »يف ِعيَسى ، فـََقْد َقدَّ لَْيِه قـَْولُُه ِبِه ؛ َكَما ُيِشرُي إِ ، ادِ َعاَءُهْم َعَلى أُمِ ِه اْلَفاِحَشَة ، َمَع َأنَّ بَائَِفًة ِمنـْ
ِإىَل اَّللَِّ قَاَل احلََْوارِيُّوَن حَنُْن أَْنَصاُر يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا أَْنَصاَر اَّللَِّ َكَما قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ لِْلَحَوارِيِ نَي َمْن أَْنَصارِي  )تـََعاىَل 

َوالطَّائَِفُة الَّيِت آَمَنْت قَاَلِت احلَْقَّ يف ِعيَسى ، َوالَّيِت َكَفَرِت افْـتَـَرْت َعَلْيِه  (وََكَفَرْت بَائَِفٌة  ِمْن َبيِن ِإْسرَائِيلَ  اَّللَِّ َفآَمَنْت بَائَِفةٌ 
 « .َمْرميََ »َوَعَلى أُمِ ِه ، َكَما تـََقدََّم ِإيَضاُحُه يف ُسورَِة 

َوَرُسولُُه وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها  أَنَُّه َعْبُد اَّللَِّ َوَغرْيمِِهَا ، َحِقيَقَة ِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ ، َوِهَي « النِ َساءِ »َوُسورَِة « َمْرميََ »رَِة َوَقْد َقصَّ اَّللَُّ َعَلْيِهْم يف ُسو 
َ هَلُْم َحِقيَقَة أَْمرِِه ُمَفصََّلًة يِف ُسورَةِ  ، ْرمَيَ َوُروٌح ِمْنهُ ِإىَل مَ   (ِذي ِفيِه مَيْتَـُروَن َذِلَك ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ قـَْوَل احلَْقِ  الَّ  )قَاَل « ْرميََ مَ » َوَلمَّا بـَنيَّ

ُ بـَْعَض َما َدلَّ َعَلْيِه قـَْولُُه تـََعاىَل ُهَنا : ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن يـَُقصُّ َعَلى َبيِن ِإْسرَائِيلَ   َن . َأْكثـََر الَِّذي ُهْم ِفيِه خَيَْتِلُفو َوَذِلَك يـُبَـنيِ 
 أي : أي هاد ملن اتبعه وعمل مبا فيه لكل خري وسعادة يف الدنيا واآلخرة .( َوِإنَُّه هَلًُدى  )

 ( . اْم َأْجرًا َكِبريً نَّ َهَذا اْلُقْرآَن ِيْهِدي لِلَّيِت ِهَي أَقْـَوُم َويـَُبشِ ُر اْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن الصَّاحِلَاِت َأنَّ هلَُ إ ) كما قال تعاىل
أي أن هذا القرآن العظيم القدر ، يهدي لليت هي أقوم أي الطريقة اليت هي أسد وأعدل وأصوب ، وقال تعاىل ) ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانًا لكل شيء وهدى ورمحًة وبشرى للمسلمني ( ، وقال تعاىل ) قد جاءكم من هللا نور وكتاب مبني . يهدي به هللا 

م وخيرجهم من الظلمات إىل النور بإذنه ويهديهم إىل صراط مستقيم ( ، إن القرآن العظيم كاملصباح من اتبع رضوانه سبل السال
والقرآن مثبت على احلق ، كما قال تعاىل ) قل نزله روح القدس من ربك باحلق ليثبت مة ، فال سبيل هلدايتها إال به ، هلذه األ

 الذين آمنوا ( .
 هلدى العام ، ويطلق هداه على اهلدى اخلاص ، فاهلدى العام معناه بيان الطريق وإيضاح فالقرآن العظيم يُطلق هداه على ا

( أي : بينا احلق على لسان نبينا  َوأَمَّا ََثُوُد فـََهَديـَْناُهمْ احملجة البيضاء ، وبيان احلق من البابل ، والنافع من الضار ، ومنه )
( . وأما اهلدى اخلاص فمعناه توفيق هللا لعبده حىت يهتدي إىل ما يرضي ربه ، ِبيَل ِإنَّا َهَديـَْناُه السَّ صاحل ، ومنه قوله تعاىل )

 ( . َمْن يـَْهِد اَّللَُّ فـَُهَو اْلُمْهَتِديويكون سبب دخوله اجلنة ، ومنه قوله )
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 ْر بِاْلُقْرآِن َمنْ بالذكر ألهنم هم املنتفعون بآيات هللا ، كما قال تعاىل ) وخصهم املؤمنني ( فاصهم باإلنذار  خَيَاُف َوِعيدِ  َفذَكِ 
 ألهنم املنتفعون به ، وإال فاإلنذار للجميع .

 الدنيا واآلخرة .ورمحة هلم يف  (َوَرمْحٌَة لِِْلُمْؤِمِننَي ) 
 خص املؤمنني ألهنم املنتفعون به. قال القرطيب :

 ( َوِإنَُّه هَلًُدى َوَرمْحٌَة ل ِْلُمْؤِمِننيَ  قوله تعاىل ) ه ليس هدى لغري املؤمنني .مفهومه أن 

 ( . ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن آَمُنوا ُهًدى َوِشَفاء َوالَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن يف آَذاهِنِْم َوقْـٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى كما قال تعاىل )
 ( . زِيُد الظَّاِلِمنَي َإالَّ َخَسارًاَونـُنَـز ُِل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاء َوَرمْحٌَة ل ِْلُمْؤِمِننَي َواَل يَ  وقال تعاىل )

  : أما كونه هدى للمؤمنني فظاهر ، وأما كونه رمحة هلم فألهنم ملا اهتدوا به قد نالوا الفوز يف الدنيا بصالح قال ابن عاشور
 نفوسهم واستقامة أعماهلم واجتماع كلمتهم ، ويف اآلخرة بالفوز باجلنة.

 فرمحته للمؤمنني أخص. (وما أرسلناك إال رمحة للعاملني )  كلهم كما تقدم يف قوله تعاىل للعاملنيوالرسالة احملمدية وإن كانت رمحة 
نَ ُهم )   . أي: يوم القيامة( ِإنَّ رَبََّك يَ ْقِضي بَ ي ْ
 العادل ، وقضائه املربم ، فيجازي احملق واملبطل .(  َبُْكِمهِ ) 
  : نَـُهم حِبُْكِمِه ِإن رَبََّك يـَْقِضي  قوله تعاىل )قال القرطيب يقضي بني بين إسرائيل فيما اختلفوا فيه يف اآلخرة ، : أي  (بـَيـْ

 .فيجازي احملق  واملبطل
 وقيل : يقضي بينهم يف الدنيا فيظهر ما حر فوه.

 تقدم شرحها .(  َوُهَو اْلَعزِيزُ  
 يم بكل شيء .وأنه عل  -وقد تقدم تعريف العلم بأوسع  - بأفعال عباده وأقواهلم( اْلَعِليُم ) 

 الفوائد : 
 هم فيه خيتلفون ( .ينبغي أن يعتين مبا هو مهم ويرتك ما ال فائدة منه لقوله ) أكثر الذي  -1
 أن الذي ليس عنده إقبال على احلق قد حيرم من احلق . -2
 أن املعرض عن احلق مبنزلة األعمى . -3
( املراد اها هـــداية الداللة والبيان ، وأما التوفيــــق لذلك  وأما قوله ) وانك لتهدي إىل صراط أن الرسول ال ميلك هداية اخللق . -4

 فهذه بيد هللا .
 كلما قوي إميان اإلنسان بآيات هللا قوي االنتفاع اها . -5
 أن القرآن هداية ورمحة للالق . -6
 إثبات يوم القيامة للبعث واجلزاء . -7
 إثبات امسني من أمساء هللا ومها : العزيز ، والعليم . -8

 ( .( 79كَّْل َعَلى اَّللَِّ ِإنََّك َعَلى اْْلَقِِ اْلُمِبنِي )فَ تَ وَ ) 
 [ . 79] النمل : 

--------- 
 . أي: يف مجيع أمورك، وبلغ رسالة ربك (  فَ تَ وَكَّْل َعَلى اَّللَِّ  ) 
 . التوكل : هو االعتماد على هللا مع الثقة مع فعل األسباب 
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 : مباحث التوكل 
 أواًل : تعريف التوكل :

 اإلمام أمحد : هو قطع االستشراف باإلياس من اخللق .قال 
 قال ابن رجب : التوكل هو صدق اعتماد القلب على اَّلل  تعاىل يف استجالب املصاحل ودفع املضار من أمور الدنيا واآلخرة .

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

 .سر بعضهم التوكل حبسن الظن باهلل، ولذلك فربك ورجائك له، يكون توكلك عليه: فعلى حسن ظنك ب قال ابن القيم أيضاً 
 ال التوكل على من ال يرجوه.والتحقيق: أن حسن الظن به يدعوه إىل التوكل عليه إذ ال يتصور التوكل على من ساء ظنه به، و 

 واليقني : هو العلم التام الذي ليس فيه أدىن شك ، واملوجب للعمل .  ) السعدي ( .
 أمر هللا بالتوكل يف آيات كثرية : ثانياً :

 قال تعاىل ) وَعَلى اَّللَِّ فـَتَـوَكَُّلوا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي ( .
 كَِّل اْلُمْؤِمُنوَن ( .وقال تعاىل ) َوَعَلى اَّللَِّ فـَْلَيتَـَو 

وقال  َوَعَلى اَّللَِّ فـَْلَيتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن( .وقال تعاىل ) ِإْن يـَْنُصرُْكُم اَّللَُّ َفال َغاِلَب َلُكْم َوِإْن خَيُْذْلُكْم َفَمْن َذا الَِّذي يـَْنُصرُُكْم ِمْن بـَْعِدِه 
 وَن ( .تعاىل ) َوَعَلى اَّللَِّ فـَْلَيتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمنُ 

 وقال تعاىل ) تـَوَكَّْل َعَلى اَّللَِّ وََكَفى بِاَّللَِّ وَِكياًل ( .
 وقال تعاىل ) َوتـَوَكَّْل َعَلى اَّللَِّ ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم ( .

  وقال تعاىل ) فاْعُبْدُه َوتـَوَكَّْل َعَلْيِه َوَما رَبَُّك ِبَغاِفل  َعمَّا تـَْعَمُلوَن ( .
 ىل ) َوتـَوَكَّْل َعَلى اَّللَِّ وََكَفى بِاَّللَِّ وَِكياًل ( .وقال تعا

 ثالثاً : فضائله :
 أواًل : أنه سبب لدخول اجلنة .

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اَّللَُّ َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه  َوَعَلى َراهِ ِْم يـَتَـوَكَُّلوَن . الَِّذيَن  زَاَدتْـُهْم ِإميَانًاقال تعاىل ) ِإمنَّ
 ْم َوَمْغِفَرٌة َورِْزٌق َكرمٌِي ( .يُِقيُموَن الصَّاَلَة َوممَّا َرزَقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن . أُولَِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقاا هَلُْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َراه ِِ 

َعاِمِلنَي . صَّاحِلَاِت لَُنبَـو ِئـَنـَُّهْم ِمَن اجْلَنَِّة ُغَرفًا َِتْرِي ِمْن َُتِْتَها اأْلَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها نِْعَم َأْجُر الْ وقال تعاىل ) َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا ال
 الَِّذيَن َصبَـُروا َوَعَلى َراهِ ِْم يـَتَـوَكَُّلوَن ( .

ٌر َوأَبـَْقى لِلَِّذيَن آَمُنوا َوَعَلى َراهِ ِْم يـَتَـوَكَُّلوَن ( . وقال تعاىل ) َفَما أُوتِيُتْم ِمْن َشْيء  َفَمَتاُع احْلََياةِ  نـَْيا َوَما ِعْنَد اَّللَِّ َخيـْ  الدُّ
ُعونَ ...ابن عباس )وحلديث   ،َفَارَج َعَلْيِهْم رسوُل هللا ...  ألفًا يَْدُخُلوَن اجلَنََّة ِبَغرِي ِحَساب  وال َعَذاب   هِذِه أُمَُّتَك َوَمَعُهْم َسبـْ

يـَْرُقونَ ُهُم الَِّذيَن اَل : فـََقاَل 
 ( .ن؛ وَعَلى َراهِ ِْم يـََتوكَُّلو  ، َوال يـََتطَيـَُّرونَ  ، َوال َيْسرَتُقونَ  

 ) يدخل اجلنة أقوام أفئدهتم مثل أفئدة الطري ( . ديثوحل
 حكى النووي يف هذا احلديث : أن املراد اهؤالء القوم هم املتوكلون .

 هم أهل حمبة هللا عز وجل .ثانياً : أهل التوكل 
 فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اَّللِ  ِإنَّ اَّللَ  حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِ ِلني ( . قال تعاىل )

 : التوكل من شيم أنبياء هللا ورسله وأوليائه .لثاً ثا
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 ِإن َكاَن َكبُـَر َعَلْيُكم مََّقاِمي َوَتْذِكرِيي ِبآيَاِت اَّللِ  فـََعَلى اَّللِ  تـَوَكَّْلُت(. قال تعاىل يف نوح )َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ نُوح  ِإْذ قَاَل لَِقْوِمِه يَا قـَْومِ 
 ( . َريبِ  َعَلى ِصرَاط  مُّْسَتِقيم  وقال تعاىل عن هود  )ِإين ِ تـَوَكَّْلُت َعَلى اَّللِ  َريبِ  َورَبِ ُكم مَّا ِمن َدآبَّة  ِإالَّ ُهَو آِخٌذ بَِناِصَيِتَها ِإنَّ 

 : أهل التوكل هم أهل اْلميان .رابعاً 
َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اَّللُ  َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه زَ   اَدتْـُهْم ِإميَاناً َوَعَلى َراهِ ِْم يـَتَـوَكَُّلوَن ( .قال تعاىل ) ِإمنَّ

 َيتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن ( أي : وعلى هللا وحده فليعتمد وْليثق املؤمنون .وقال تعاىل ) َوَعَلى اَّللَِّ فـَلْ 
فجعل التوكل شرباً يف اإلميان ، فدل على انتفاء اإلميان عند انتفائه ، وكلما قوي توكل العبد كان إميانه أقوى ، قال ابن القيم :  

 دلياًل على ضعف اإلميان وال بد . وإذا ضعف اإلميان ضعف التوكل ، وإذا كان التوكل ضعيفاً كان
 : التوكل على هللا جملبة للرزق . خامساً 

)لو أنكم تتوكلون على هللا حق تـوكله لرزقكم كما يرزق الطري تغدو مخاصًا وتروح بطاناً(  قال : قال رسول هللا  عن عمر 
 .رواه الرتمذي 
 املتوكلون ليس عليهم للشيطان سبيل .: سادساً 

 ) ِإنَُّه لَْيَس لَُه ُسْلطَاٌن َعَلى الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعَلى َراهِ ِْم يـَتَـوَكَُّلوَن ( .قال تعاىل 
 : املتوكلون هللا حسبهم وكافيهم .بعاً سا

 قال تعاىل )َوَمن يـَتَـوَكَّْل َعَلى اَّللَِّ فـَُهَو َحْسُبُه ( .
فقال ) ومن يتوكل  لتوكل عليه نفس كفايته لعبده ،جعل هللا لكل عمل جزاء من جنسه ، وجعل جزاء ا:  قال بعض السلف

من األجر ، كما قال يف األعمال ، بل جعل نفسه سبحانه كايف عبده املتوكل  على هللا فهو حسبه ( ، ومل يقل : نؤته كذا وكذا
 خمرجًا ، وكفاه ونصره . جلعل له  وحسبه وواقيه ، فلو توكل العبد على هللا حق توكله وكادته السموات واألرض ومن فيهن عليه ،

 ) بدائع الفوائد ( .
 : أهل التوكل على هللا هم أهل العزة واالستعَلء . ثامناً 

 قال تعاىل ) َوَمن يـَتَـوَكَّْل َعَلى اَّللِ  فَِإنَّ اَّللَ  َعزِيٌز َحِكيٌم ( .
ىل زمامه ومحاه ، وحكيم ال يقصر عن تدبري قال يف اإلحياء : أي عزيز ال يذل من استجار به ، وال يضيع من الذ جبنابه والتجأ إ

 أمر من توكل على تدبريه .
 : ال توكل بدون إميان .تاسعاً 

 قال تعاىل ) َوَعَلى اَّللَِّ فـَتَـوَكَُّلوا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنني ( .
َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اَّللَُّ َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم وَ   ِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه زَاَدتْـُهْم ِإميَانًا َوَعَلى َراهِ ِْم يـَتَـوَكَُّلوَن ( .وقال تعاىل ) ِإمنَّ

 من أقوال السالف :رابعاً : 
َا خَ قال شيخ اإلسالم : وما رجا أحٌد خملوقاً أو توكل عليه إال خاب ظنه فيه ، فإنه مشرك ، قال تعاىل ) َوَمْن ُيْشرِْك بِاَّللَِّ َفَكأَ  رَّ منَّ

ُر أَْو تـَْهِوي ِبِه الر ِيُح يف َمَكان  َسِحيق  ( .  ِمَن السََّماِء فـََتْاَطُفُه الطَّيـْ
 . من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على هللاوقال : 

 انه .وقال بعض العارفني : املتوكل كالطفل ال يعرف شيئاً يأوي إليه إال ثدي أمه ، كذلك املتوكل ال يأوي إال إىل ربه سبح
 وكان مأموراً بإزالته ألزاله . ولو توكل العبد على هللا حق توكله يف إزالة جبل عن مكانه ،-رمحه هللا  –وقال ابن القيم 

 قال : على خصال أربعة : قيل حلامت األصم :  على ما بنيت أمرك يف التوكل ؟
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 علمت أن رزقي ال يأكله غريي ... فابمأنت به نفسي .
  يعمله غريي ... فأنا مشغول به .أن عملي ال وعلمت

 أبادره . وعلمت أن املوت يأِت بغتة ... فأنا
 وعلمت أين ال أخلو من عني هللا ... فأنا مستحي  منه .

 قال بعض العلماء ال تتكلن على غري هللا فيكلك هللا إىل من اتكلت عليه .
 قال منصور بن عمار : قلوب املتوكلني أوعية الرضا .

 : عالمة التوكل انقطاع املطامع : أي يف اخللق واألسباب . وقال بعضهم
 خر : التوكل إسقاط رؤية الوسائط والتعلق بأعلى العالئق .آوقال  
أي: أنت على احلق املبني، وإن خالفك من خالفك ممن كتبت عليه الشقاوة، وحقت عليهم كلمة ( َعَلى اْْلَقِِ اْلُمِبنِي  ِإنَّكَ ) 

 ن، ولو جاءهتم كل آية .م ال يؤمنو ربك أهن
 الفوائد :

  .وجوب التوكل على هللا-1
 أن من توكل على هللا كفاه . -2
 أن من كان على احلق فال ينبغي له أن خياف ، ألنه متوكل على العظيم القوي . -3

( َوَما أَنَت ِِبَاِدي اْلُعْمِي َعن َضَللَِتِهْم ِإن ُتْسِمُع ِإالَّ 80) ِإنََّك ال ُتْسِمُع اْلَمْوَتى َوال ُتْسِمُع الصُّمَّ الدَُّعاء ِإَذا َولَّْوا ُمْدِبرِينَ )  
 ( . (81َمن يُ ْؤِمُن بِآيَاتَِنا فَ ُهم مُّْسِلُموَن )

 [ . 81 – 80] النمل : 
---------------- 

 تى ال حس هلم وال عقل .أي ال تسمع الكفار لرتكهم التدبر واالعتبار ، فهم كاملو ( ِإنََّك اَل ُتْسِمُع اْلَمْوَتى )  
 . أو املعىن : ال تسمعهم ألهنم موتى القلوب 
  قال ابن جرير : يقول : إنك يا حممد ال تقدر أن تُفهم احلق من ببع هللا على قلبه فأماته ، ألن هللا قد ختم عليه أن ال

 يفهمه .

 ربه هللا للكفار فشبَّههم باملوتى.قال املفسُرون : هذا َمَثٌل ض (ِإنََّك ال ُتْسِمُع املوتى  ) قوله تعاىل 

 : اعلم التحقيق الذي دلت عليه القرائن القرآنية واستقراء القرآن ، أن معىن قوله هنا : إنك ال تسمع املوتى  قال الشنقيطي
 ال يصح فيه من أقوال العلماء ، إال تفسريان :

ذين أمات هللا قلواهم ، وكتب عليهم الشقاء يف سابق علمه أن املعىن : إنك ال تسمع املوتى : أي ال تسمع الكفار ، ال األول :
إمساع هدى وانتفاع ، ألن هللا كتب عليهم الشقاء ، فاتم على قلواهم ، وعلى مسعهم ، وجعل على قلواهم األكنة ، ويف آذاهنم 

ية الدالة على ما ذكرنا أنه جل وعال الوقر ، وعلى أبصارهم الغشاوة ، فال يسمعون احلق مساع اهتداء وانتفاع : ومن القرائن القرآن
 ( َوَمآ أَنَت اِهَاِدي العمي َعن َضاللَِتِهْم ِإن ُتْسِمُع ِإالَّ َمن يـُْؤِمُن ِبآيَاتَِنا فـَُهم مُّْسِلُموَن  )قال بعده 

إنك ال تسمع املوتى بقوله : إن مفارقة الروح للبدن ملا قابل قوله :  (ِإنََّك اَل ُتْسِمُع املوتى  )ولو كان املراد باملوت يف قوله : 
 تسمع إال من يؤمن بآياتنا ، بل لقابله مبا يناسبه كأن يقال : إن تسمع إال من مل ميت : أي يفارق روحه بدنه كما هو واضح.

فاعلم أن ،  وإذا علمت أن هذه القرينة القرآنية دلت على أن املراد باملوتى هنا األشقياء الذين ال يسمعون احلق مساع هدى وقبول
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َعثـُُهُم هللا مُثَّ ِإلَْيِه يـُْرَجُعوَن  )استقراء القرآن العظيم يدل على هذا املعىن كقوله تعاىل  َا َيْسَتِجيُب الذين َيْسَمُعوَن واملوتى يـَبـْ ، ( ِإمنَّ
له مقابلة املوتى يف قوله : وقد أمجع من يعتد به من أهل العلم أن املراد باملوتى يف قوله : واملوتى يبعثهم هللا : الكفار ، يدل 

َا َيْسَتِجيُب الذين َيْسَمُعوَن  )واملوتى يبعثهم هللا بالذين يسمعون يف قوله   ( .ِإمنَّ
،  اآلية. وما يف معناها من اآليات كلها ، تسلية له (ِإنََّك اَل ُتْسِمُع املوتى  )ومن أوضح األدلة على هذا املعىن أن قوله تعاىل 

َوَلَقْد نـَْعَلُم  )اآلية. وقوله تعاىل ( َقْد نـَْعَلُم ِإنَُّه لََيْحزُُنَك الذي يـَُقوُلوَن  )إمياهنم كما بينه تعاىل يف آيات كقوله تعاىل ألنه حيزنه عدم 
، وكقوله  (َعَلى القوم الكافرين  َفاَل تَْأسَ ) اآلية. وقوله تعاىل  (َواَل َُتَْزْن َعَلْيِهْم  )اآلية. وقوله  (أَنََّك َيِضيُق َصْدُرَك مبَا يـَُقوُلوَن 

فـََلَعلََّك بَاِخٌع نَـّْفَسَك على آثَارِِهْم ِإن ملَّْ  )اآلية. قوله تعاىل  (َفاَل َتْذَهْب نـَْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسرَات  ِإنَّ هللا َعِليٌم مبَا َيْصنَـُعوَن  )تعاىل 
إىل غري ذلك من اآليات كما تقدم إيضاحه. ( َك بَاِخٌع نَـّْفَسَك َأالَّ َيُكونُوْا ُمْؤِمِننَي َلَعلَّ  )وقوله تعاىل  (يـُْؤِمُنوْا اهذا احلديث َأَسفًا 

، على هدى من أضله هللا بني له فيها : أنه ال قدرة له  وملا كان حيزنه كفرهم ، وعدم إمياهنم أنزل هللا آيات كثرية تسلية له 
له أنه نذير ، قد أتى مبا عليه فأنذرهم على أكمل الوجوه وأبلغها وأن هداهم فإن اهلدى واإلضالل بيده جل وعال وحده وأوضح 

 وإضالهلم بيد من خلقهم.
،   ولو كان معىن اآلية ، وما شااهها : إنك ال تسمع املوتى : أي الذين فارقت أرواحهم أبداهنم ملا كان يف ذلك تسلية له 

 . كما ترى
 يقة .والثاين : أن املراد باملوتى من مات حق

 : وقد اختلف العلماء ، هل املوتى يسمعون أم ال على قولني 
 أن املوتى ال يسمعون .القول األول : 

 ( . ِإنََّك ال ُتْسِمُع اْلَمْوَتى َوال ُتْسِمُع الصُّمَّ الدَُّعاَء ِإَذا َولَّْوا ُمْدِبرِينَ لقوله تعاىل )  -أ
 ن ( .ى َوال ُتْسِمُع الصُّمَّ الدَُّعاَء ِإَذا َولَّْوا ُمْدِبرِيفَِإنََّك ال ُتْسِمُع اْلَمْوتَ  قوله تعاىل )-ب

 ( . َوَما أَْنَت مبُْسِمع  َمْن يف اْلُقُبورِ قوله تعاىل ) -ج 
 ) إن هلل مالئكة سياحني يف األرض يبل غوين من أميت السالم ( رواه أمحد . قوله -د

، يبلغه إليه، ملا كان حباجة إىل من ملسل مني عليه، إذ لو كان يسمعه بنفسهال يسمع سالم ا وجه الداللة من احلديث أن النيب 
ال يسمع غري السالم من الكالم ، وإذا كان كذلك فألن ال يسمع السالم غريه من املوتى أوىل  ألوىل أنه وإذا األمر كذلك فبا

 وأحرى .
 .أن املوتى يسمعون مطلقاً  القول الثاين :

 حملققني ، كابن حزم ، والقاضي عياض ، والنووي ، وابن تيمية ، وابن القيم ، وابن كثري .وهذا اختيار مجع من ا
َلى بَْدر  َثالَثًا مُثَّ أَتَاُهْم فـََقاَم َعَلْيِهْم فـََناَداُهْم فـََقاَل  أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ) َعْن أََنِس ْبِن َماِلك   -أ يَا  يَا أَبَا َجْهِل ْبَن ِهَشام  » تـََرَك قـَتـْ

« . َرىبِ  َحقاا  َقْد َوَجْدُت َما َوَعَدين  قاا فَِإين ِ أَُميََّة ْبَن َخَلف  يَا ُعْتَبَة ْبَن رَبِيَعَة يَا َشْيَبَة ْبَن رَبِيَعَة أَلَْيَس َقْد َوَجْدمُتْ َما َوَعَد رَبُُّكْم حَ 
بَِيِدِه َما أَنـُْتْم بَِأمْسََع ِلَما  ينـَْفسِ  يَوالَّذِ :  ْيَف َيْسَمُعوا َوَأىنَّ َيُِيُبوا َوَقْد َجيـَُّفوا قَالَ فـََقاَل يَا َرُسوَل اَّللَِّ كَ   َفَسِمَع ُعَمُر قـَْوَل النَّيب ِ 

ُهْم َوَلِكنـَُّهْم   . ( متفق عليه قَِليِب بَْدر   . مُثَّ أََمَر اِهِْم َفُسِحُبوا فَأُْلُقوا يف  (الَ يـَْقِدُروَن أَْن َيُِيُبوا أَُقوُل ِمنـْ
» قَاَل « . قـَرْبِِه َوتـََوىلَّ َعْنُه َأْصَحابُُه إِنَُّه لََيْسَمُع قـَرَْع نَِعاهلِِْم  ِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا ُوِضَع يف )  اَّللَِّ  قَاَل َنيِبُّ  :أََنُس ْبُن َماِلك  قَالَ عن  -ب

 ..... ( متفق عليه .َهَذا الرَُّجِل  يف  يَْأتِيِه َمَلَكاِن فـَيُـْقِعَدانِِه فـَيَـُقواَلِن لَُه َما ُكْنَت تـَُقولُ 
 رواه مسلم .(َشاَء اَّللَُّ ِبُكْم اَلِحُقونَ َداَر قـَْوم  ُمْؤِمِننَي َوِإنَّا ِإْن  السَّالَُم َعَلْيُكمْ )أََتى اْلَمْقبُـَرَة فـََقاَل  َعْن َأىِب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ   -ج
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ألهل القبور بقوله ) السالم عليكم ( وهذا يدل داللة واضحة على أهنم  اببة النيب وجه الداللة : هذا احلديث فيه خم
يسمعون سالمه ، ألهنم لو كانوا ال يسمعون سالمه وكالمه لكان خطابه هلم من جنس خطاب املعدوم ، وال شك يف أن ذلك 

 ليس من شأن العقالء .
مير على قرب رجل كان يعرفه يف الدنيا فيسلم عليه ، إال عرفه ورد عليه  ) ما من رجل عن أيب هريرة . قال : قال رسول هللا -د

 السالم ( رواه ابن حبان يف اجملروحني وهو ضعيف .
 رواه أبو داود  .(علي  روحي  حىت أرد عليه السالم لم علي  إال رد هللاــــسما من أحد يقال ) عن أيب هريرة . أن رسول هللا  -هـ
أي ال ُتسمعهم دعاَءك ونداءك إذا ذك رهتم باهلل أو دعوهتم إىل اإلميان ، ألهنم  ( الصُّمَّ الدَُّعاء ِإَذا َولَّْوا ُمْدِبرِيَن َواَل ُتْسِمُع )  

كالصم الذين يف قلواهم وقر ، فال يستجيبون الدعاء ، ال سيما إذا تولوا عنك معرضني ، فإن األصم إذا توىل مدبراً مث ناديته كان 
 ماع ، حيث انضم إىل َصممه بعُد املسافة .أبعد عن الس

 : يعين الكفار الذين هم مبنزلة الصم عن قبول املواعظ ؛ فإذا دعوا إىل ( َواَل ُتْسِمُع الصم الدعآء  قوله تعاىل ) قال القرطيب
 كما تقد م  (ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي  )اخلري أعرضوا وول وا كأهنم ال يسمعون ؛ نظريه 

 أي وليس بوسعك يا حممد أن تصرف ُعمي القلوب عن كفرهم وضالهلم .(  اِدي اْلُعْمِي َعن َضََللَِتِهمْ َوَما أَنَت ِبَِ  )
أي: إمنا يستجيب لك من هو مسيع بصري، السمع والبصر النافع يف القلب ( يَاتَِنا فَ ُهم مُّْسِلُموَن ِإن ُتْسِمُع ِإالَّ َمن يُ ْؤِمُن بِآ) 

 . جاء عنه على ألسنة الرسل عليهم السالم والبصرية، اخلاضُع هلل وملا
 الفوائد :

 استدل باآلية من قال : إن املوتى ال يسمعون . -1

 أن من كتب هللا عليه الشقاء فلن تستطيع هدايته . -2
 ي ِ ِه َمَثُل احلَْ  يُْذَكُر اَّللَُّ ِفيالَ  ييُْذَكُر اَّللَُّ ِفيِه َواْلبَـْيِت الَّذِ  يَمَثُل اْلبَـْيِت الَّذِ )  أن الكفر موت ، وأن اإلميان حياة ، وقد قال  -3

 ( . َواْلَميِ تِ 
 أن اهلداية بيد هللا . -4
 (  1436/ رمضان /  17ليس بيده هداية أحد ، وإمنا عليه البالغ .   )  أن النيب  -5

َن اأْلَْرِض ُتَكلُِِمُهْم أَ )   ( ( . 82) نَّ النَّاَس َكانُوا بِآيَاتَِنا اَل يُوِقُنوَن َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا هَلُْم َدابًَّة مِِ
 [ . 82] النمل : 

---------- 
 ول العذاب وقيام الساعة هذا بيان ملا يكون بني يدي الساعة ، أي إذا قُرَب وقت نز (  َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهمْ ) 
 الكفار . أي املوجودين يف ذلك الوقت من( َأْخَرْجَنا هَلُْم  )

 واملراد بوقوع القول عليهم : قرب قيام الساعة ، وانتهاء الوقت الذي يقبل فيه اإلميان من الكافر. أو الذي تنفع فيه التوبة.
أخرجنا للناس بقدرتنا وإرادتنا ، دابة من ، لذي ينفع فيه اإلميان أو التوبة وانتهى الوقت ا،  إذا دنا وقت قيام الساعة: واملعىن 
 تكلمهم ، فيفهمون كالمها ، ويعرفون أن موعد قيام الساعة قد اقرتب. األرض
َن اأْلَْرضِ )  الزمان ، عالمة  دابة تدب على األرض ، ومل يأت شيء صحيح عن صفتها ، فهي دابة خيرجها هللا يف آخر(  َدابًَّة مِِ

 من عالمات الساعة الكربى .
ل : ِترحهم لقراءة ) َتْكَلمهم ( ، وقيل : كاًل تفعل ، يعين هذا وهذا ، قال ابن كثري : ( قيل : َتاببهم خماببة ، وقي ُتَكلُِِمُهمْ  )
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 وهو قول حسن .
 قيل : إن هذا من كالم الدابة للناس ، وقيل : بل هو من كالم هللا .( َأنَّ النَّاَس َكانُوا بِآيَاتَِنا اَل يُوِقُنوَن )  
 امر هللا ، وتبديلهم الدين احلق الزمان ، عند فساد الناس ، وتركهم أو : وهذه الدابة َترج يف آخر  قال ابن كثري. 
   أم ا ما يتعلق باملكان  -عز وجل  -وحنن نؤمن بأن هناك دابة َترج يف آخر الزمان ، وأهنا تكلم الناس بكيفية يعلمها اَّلل

حيث  -سبحانه  -فنكل ذلك إىل علمه  الذي َترج منه هذه الدابة ، وباهليئة اليت تكون عليها من حيث الطول والقصر ،
 مل يرد حديث صحيح يعتمد عليه يف بيان ذلك.

 الفوائد :
 إثبات خروج الدابة يف آخر الزمان ، عالمة من عالمات الساعة الكربى . -1

 مباحثها :
 أواًل : أدلة خروجها :

 هذه اآلية .
َنا َوحَنُْن نـََتَذاَكُر فـََقاَل   يبُّ قَاَل ابََّلَع النَّ  ي ِ ْن ُحَذيـَْفَة ْبِن َأِسيد  اْلِغَفارِ ع ِإنَـَّها َلْن » قَالُوا نَْذُكُر السَّاَعَة. قَاَل  «َما َتَذاَكُروَن » َعَليـْ

َلَها َعْشَر آيَات    َونـُُزوَل ِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ َفذََكَر الدَُّخاَن َوالدَّجَّاَل َوالدَّابََّة َوبُُلوَع الشَّْمِس ِمْن َمْغراِِهَا «. تـَُقوَم َحىتَّ تـََرْوَن قـَبـْ
 َذِلَك نَاٌر ََتْرُُج ِمَن اْلَيَمِن َتْطُرُد َويَْأُجوَج َوَمْأُجوَج َوَثالَثََة ُخُسوف  َخْسٌف بِاْلَمْشرِِق َوَخْسٌف بِاْلَمْغِرِب َوَخْسٌف جِبَزِيَرِة اْلَعَرِب َوآِخرُ 

 ( رواه مسلم . النَّاَس ِإىَل حَمَْشرِِهمْ 
َعامَِّة بَاِدُروا بِاأَلْعَماِل ِستاا الدَّجَّاَل َوالدَُّخاَن َوَدابََّة اأَلْرِض َوبُُلوَع الشَّْمِس ِمْن َمْغراِِهَا َوأَْمَر الْ  )قَاَل   ىِب ُهَريـَْرَة َعِن النَّيب ِ َعْن أَ و 

 ( .َوُخَويِ َصَة َأَحدُِكْم 
 من أي الدواب هي ؟ثانياً : 

 لى األرض .: كل ما يدب ع الدابة لغة
 : دابة خُيرجها هللا قرب قيام الساعة تكلم الناس على أهنم مستحقون للعذاب .واصطالحاً 
 مكان خروجها وصفتها ؟ثالثاً : 

 ورد بعض األحاديث أهنا تكون من مكة من احلرم ، وورد غري ذلك ، وال يصح من ذلك شيء .
 شيء . وكذلك صفتها : ورد بعض األحاديث يف صفتها ال يصح منها

 عملها :رابعاً : 
 قال تعاىل ) تكلم الناس ( .

 اختلف املفسرون يف معىن هذا التكليم :
 : أن املراد : تكلمهم كالماً ، أي َتاببهم خماببة ، ويدل هلذا قراءة ) تنبئهم ( . فقيل
ن الَكْلم وهو اجلرح ، أي تسمهم : أن املراد : ِترحهم ، ويؤيد ذلك قراءة ] َتْكَلمهم [ بفتح التاء وسكون الكاف ، م وقيل

 ومساً .
 وروي عن ابن عباس أنه قال : ) كاًل تفعل ( أي املااببة والوسم .

 : وهو قول حسن ، وال منافاة . قال ابن كثري
وهذه الدابة هي الدابة املشهورة اليت َترج يف آخر الزمان وتكون من أشراط الساعة ، كما تكاثرت بذلك  :قال السعدي 
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ديث ومل يذكر هللا ورسوله كيفية هذه الدابة ، وإمنا ذكر أثرها واملقصود منها ، وأهنا من آيات هللا تكلم الناس كالما خارقا األحا
 . ن لمؤمنني وحجة على املعانديللعادة حني يقع القول على الناس ، وحني ميرتون بآيات هللا فتكون حجة وبرهانا ل

 اس وذلك بأن كفروا ،أعرضوا .خروج الدابة إذا وقع القول على الن -2
 أن هذه الدابة مبهمة ، فال يعلم صفتها وال من أين َترج . وكل ما ورد يف ذلك ال يصح . -3
 بيان قدرة هللا حيث أن هذه الدابة تكلم الناس بكالم يفهمه الناس . -4
 بيان حكمة هللا يف اإلنذار  -5
 أن عدم اليقني سبب يف عذاب هللا . -6
بْ ُتم بِآيَاِت َوَلَْ حتُِيُطوا ِِبَا 83ن ُكلِِ ُأمٍَّة فَ ْوجًا ّمَِِّن ُيَكذُِِب بِآيَاتَِنا فَ ُهْم يُوزَُعوَن )َويَ ْوَم ََنُْشُر مِ  )  ( َحَّتَّ ِإَذا َجاُؤوا قَاَل َأَكذَّ

 ( ( . 85وَن )( َوَوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهم ِبَا َظَلُموا فَ ُهْم اَل يَنِطقُ 84ِعْلماً َأمَّاَذا ُكنُتْم تَ ْعَمُلوَن )
 [ . 85 -83] النمل : 

---------- 
يقول تعاىل خمربًا عن يوم القيامة وحشر الظاملني من املكذبني بآيات هللا ورسله إىل بني يدي ( َويَ ْوَم ََنُْشُر ِمن ُكلِِ ُأمٍَّة فَ ْوجًا ) 

(  َويَ ْوَم ََنُْشُر ِمن ُكلِِ ُأمٍَّة فَ ْوجاً  ) وُتقرياً، فقال تعاىلهللا عز وجل؛ ليسأهلم عما فعلوه يف الدار الدنيا؛ تقريعًا وتوبياًا وتصغريًا 
 أي من كل أمة وقرن فوجاً أي : مجاعة .

 اْحُشُروا الَِّذيَن ظََلُموا َوأَْزَواَجُهْم َوَما َكانُواال تعاىل ) أي من اجلاحدين املكذبني بآياتنا ورسلنا ، كما ق(  ّمَِِّن ُيَكذُِِب بِآيَاتَِنا)  
 م ( .ُدوُهْم ِإىَل ِصرَاِط اجلَِْحي( ِمن ُدوِن اَّللَِّ فَاهْ 22يـَْعُبُدوَن )

 ( قيل : يدفعون ، وقيل : ترد أوهلم على آخرهم . فَ ُهْم يُوزَُعونَ  ) 
ة عن كثرة معناه حيبس أوهلم على آخرهم حىت َيتمعوا فيكبكبوا يف النار ، وهذه عبار (  فـَُهْم يُوَزُعونَ ) أما قوله  قال الرازي :

 . العدد وتباعد أبرافه ، كما وصفت جنود سليمان بذلك
  مجاعة من الذين كانوا يكذبون  يأ( ُكلِ  أُمَّة  من األمم فـَْوجاً   يوم حَنُْشُر ِمنْ ) -أيها العاقل لتعترب وتتعظ  -واملعىن : واذكر :

: فهم يقفون بني أيدينا ، داخرين صاغرين ، حبيث ال يتقدم  يأ (فـَُهْم يُوَزُعونَ )يف الدنيا بآياتنا الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا 
 ليلقوا مصريهم احملتوم. أحد منهم على أحد ، وإمنا يتحركون ويساقون إىل حيث نريد منهم ، ويتجمعون مجيعاً 

يكونون عليها عند ما إلبراز احلال السيئة اليت  - مع أن احلشر يشمل الناس مجيعاً  - هؤالء املكذبني بالذكر -سبحانه  -وأفرد 
 َيمعون للحساب دون أن يشذ منهم أحد ، ودون أن يتحرك أوهلم حىت َيتمع معه آخرهم ..

 بَِة ِبآيَاِت اَّللَِّ ، َوَلِكنَُّه َقدْ : ظ قال الشنقيطي َكِثريٌَة َدلَّْت آيَاٌت   اِهُر َهِذِه اآْليَِة اْلَكرميَِة ُخُصوُص احلَْْشِر اِهَِذِه اأْلَفْـَواِج اْلُمَكذِ 
اِدْر َوَحَشْرنَاُهْم فـََلْم نـُغَ  )َوقـَْولِِه تـََعاىَل  ( أَتـَْوُه َداِخرِينَ  وَُكلٌّ  )َعاىَل بـَْعَد َهَذا ِبَقِليل  َعَلى ُعُموِم احلَْْشِر جلَِِميِع اخلَْاَلئِِق ؛ َكَقْولِِه تَـ 

ُهْم َأَحًدا  َوَما ِمْن َدابَّة  يف اأْلَْرِض َواَل بَائِر  َيِطرُي جِبََناَحْيِه ِإالَّ أَُمٌم  )، َوقـَْولِِه تـََعاىَل ( يًعا حَنُْشُرُهْم مجَِ  َويـَْومَ  )، َوقـَْولِِه تـََعاىَل  (ِمنـْ
 ، ِإىَل َغرْيِ َذِلَك ِمَن اآْليَاِت . ( َراهِ ِْم حُيَْشُروَن أَْمثَاُلُكْم َما فـَرَّْبَنا يِف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيء  مُثَّ ِإىَل 

يف احلَْْشِر اْلَعامِ  جلَِِميِع النَّاِس لِْلِحَساِب َواجلَْزَاِء . َوقـَْولُُه تـََعاىَل :  (وَُكلٌّ أَتـَْوُه َداِخرِينَ )ا قـَْوَل اأْلَُلوِسيِ  يف تـَْفِسريِِه َأنَّ قـَْوَلُه : ذََكْرنَ 
بَِة ؛ أِلَْجِل التـَّْوبِيِخ اْلَمْنُصو  يف احلَْْشِر اخْلَاصِ  اِهَِذهِ  (َويـَْوَم حَنُْشُر ِمْن ُكلِ  أُمَّة  فـَْوًجا) َحىتَّ ِإَذا  )ِص َعَلْيِه يِف قـَْولِِه ُهَنا اأْلَفْـَواِج اْلُمَكذِ 

بـُْتْم ِبآيَاِت وملَْ ُتُِيُطوا   ، َوَهَذا يَُدلُّ َعَلْيِه اْلُقْرآُن ، َكَما تـََرى . (اِهَا ِعْلًما اآْليََة َجاُءوا قَاَل َأَكذَّ
فـََورَبِ َك  )ْولِِه تـََعاىَل آْليَُة َكقَ ُضُهْم : َهِذِه اأْلَفْـَواُج الَّيِت ُُتَْشُر َحْشرًا َخاصاا ِهَي ُرَؤَساُء أَْهِل الضَّاَلِل َوقَاَدتـُُهْم ، َوَعَلْيِه فَاَوقَاَل بـَعْ 
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، َواْلَفْوُج : اجلََْماَعُة  (مْحَِن ِعِتياا لَنَـْنزَِعنَّ ِمْن ُكلِ  ِشيَعة  أَيُـُّهْم َأَشدُّ َعَلى الرَّ  لََنْحُشَرنَـُّهْم َوالشََّياِبنَي مُثَّ لَُنْحِضرَنَـُّهْم َحْوَل َجَهنََّم ِجِثياا مُثَّ 
يَرُِد أَوَّهُلُْم ُهْم يُوَزُعوَن ، َأْي : ، َوقـَْولُُه تـََعاىَل يِف َهِذِه اآْليَِة اْلَكرميَِة : فَـ  (يِن اَّللَِّ أَفْـَواًجا يَْدُخُلوَن يف دِ  ). َوِمْنُه قـَْولُُه تـََعاىَل ِمَن النَّاِس 

ُر َواِحد  . َعلَ  يًعا ، َكَما قَالَُه َغيـْ  آِخرِِهْم َحىتَّ ََيَْتِمُعوا ، مُثَّ يُْدفـَُعوَن مجَِ
 . ووقفوا بني يدي هللا عز وجل يف مقام املساءلة( َحَّتَّ ِإَذا َجاُؤوا ) 
بْ ُتم بِآيَاِت َوَلَْ حتُِي)  ( أي قال هللا تعاىل موخبًا ومقرعًا هلم : أكذبتم بآياِت املنزلة على رسلي من غري فكر  ُطوا ِِبَا ِعْلماً قَاَل َأَكذَّ

 وال نظر وال ترو  .
  تقريع وتوبيخ آخر : أْي أيَّ شيء كنتم تعملون يف الدنيا ؟( َأمَّاَذا ُكنُتْم تَ ْعَمُلوَن ) 

 ( . َهـَٰذا يـَْوُم اَل يَنِطُقوَن َواَل يـُْؤَذُن هَلُْم فـَيَـْعَتِذُرونَ  ) ذرون به، كما قال هللا تعاىلفحينئذ قامت عليهم احلجة، ومل يكن هلم عذر يعت
أي: اهتوا، فلم يكن هلم جواب؛ ألهنم كانوا يف الدار الدنيا ظلمة ألنفسهم،  (َوَوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهم ِبَا َظَلُموا فَ ُهْم اَل يَنِطُقوَن  )

مث قال تعاىل منبهًا على قدرته التامة، وسلطانه العظيم وشأنه .  عامل الغيب والشهادة الذي ال َتفى عليه خافيةوقد ردوا إىل 
 ؤوا به من احلق الذي ال حميد عنه .الرفيع الذي ِتب باعته، واالنقياد ألوامره، وتصديق أنبيائه فيما جا

  َنا ُكلَّ نـَْفس  ُهَداَها َوَلِكْن  )يـَُوضِ ُحُه قـَْولُُه تـََعاىَل  ُهَو َكِلَمُة اْلَعَذاِب ، َكَماالظَّاِهُر َأنَّ اْلَقْوَل الَِّذي َوَقَع َعَلْيِهْم َنا آَلتـَيـْ َوَلْو ِشئـْ
 ، َوحَنُْو َذِلَك ِمَن اآْليَاِت . (َوالنَّاِس َأمْجَِعنَي َحقَّ اْلَقْوُل ِمينِ  أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اجْلِنَِّة 

َوَلْو تـََرى ِإِذ ( كيف اجلمع بني هذا وبني ما جاء يف بعض اآليات أهنم يتكلمون كقوله تعاىل )  ْم اَل يَنِطُقونَ فَ هُ ) وقوله 
ْعَنا فَاْرِجْعَنا نـَْعَمْل َصاحِلًا السََّلَم َما ُكنَّا نـَْعَمُل ِمن ُسوء   فَأَْلَقُواْ  ( وكقوله تعاىل ) اْلُمْجرُِموَن نَاِكُسوا ُرُؤوِسِهْم ِعنَد َراهِ ِْم رَبَـَّنا أَْبَصْرنَا َومسَِ

 ( .بـََلى ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم مبَا ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن 
 : فاجلواب

أن مشاهد اليوم اآلخر ومراحله كثرية ، ففي بعضها يكون الكفار عميًا وبكمًا وُصم ًا على احلقيقة ، ويف بعضها : جلواب األولا
 . اآلخر يرون ويتكلمون ويسمعون

  وهو قول أيب حيان وابن القيم وابن كثري والشنقيطي وغريهم كثري
فإن قال قائل : وكيف وصف هللا هؤالء بأهنم حيشرون عميًا وبكمًا وُصم ًا وقد قال ) َورََأى : - رمحه هللا –قال اإلمام الطربي 

َها اْلُمْجرُِموَن النَّاَر َفظَنُّوا أَنَـُّهْم ُمَواِقُعوَها ( فأخرب أهنم يرو  ُعوا هَلَا تـََغيُّظًا َوَزِفريًا . َوِإَذا أُْلُقوا ِمنـْ ن ، وقال ) ِإَذا رَأَتْـُهْم ِمْن َمَكان  بَِعيد  مسَِ
  َمَكانًا َضيِ ًقا ُمَقرَِّننَي َدَعْوا ُهَناِلَك ثـُُبورًا ( فأخرب أهنم يسمعون وينطقون ؟

الصمم يكون صفتهم يف حال حشرهم إىل موقف القيامة ، مث َيعل قيل : جائز أن يكون ما وصفهم هللا به من الَعمى والبكم و 
 . هلم أمساع وأبصار ومنطق يف أحوال ُأَخر غري حال احلشر

وقوله : ) ُعْمًيا ( أي : ال يبصرون ) َوُبْكًما ( يعين : ال ينطقون ) َوُصماا ( : ال يسمعون . وهذا – رمحه هللا –وقال ابن كثري 
؛ جزاء هلم كما كانوا يف الدنيا بكًما وعمًيا وصم ًا عن احلق ، فجوزوا يف حمشرهم بذلك أحوج ما يكون يف حال دون حال 

 . حيتاجون إليه
ثبت هلم خاص مبا ال فائدة هلم فيه ، واملنفي عنهم خاص مبا هلم فيه فائدة ، فهم  : واجلواب الثاين

ُ
أن النظر والكالم والسمع امل

 . م ، وال ينطقون حبجةال يرون وال يسمعون شيئاً يسره
 . وهو مروي عن ابن عباس واحلسن البصري

وَيوز أن يكون ذلك ، كما روي عن ابن عباس قوله ) َوحَنُْشُرُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى ُوُجوِهِهْم : - رمحه هللا –قال اإلمام الطربي 
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ُعوا هَلَا تـََغيُّظًا َوَزِفريًا ( وقال ) َدَعْوا ُهَناِلَك ثـُُبورًا ( ، أما ُعْمًيا َوُبْكًما َوُصماا ( مث قال ) َورََأى اْلُمْجرُِموَن النَّ  اَر َفظَنُّوا ( وقال ) مسَِ
 . قوله ) ُعْميا ( : فال يرون شيئا يسر هم ، وقوله ) ُبْكما ( : ال ينطقون حبجة ، وقوله ) ُصماا ( : ال يسمعون شيئاً يسر هم

 ى .والقول األول أظهر وأقو 
 : يف ذكر وجوه اجلمع بني ذلك –رمحه هللا  –الشيخ حممد األمني الشنقيطي  قال

، هذه اآلية الكرمية يدل ظاهرها على أن الكفار يُبعثون ْميًا َوُبْكماً َوُصم ا( اآليةَوحَنُْشُرُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى ُوُجوِهِهْم عُ قوله تعاىل )
َوأَْبِصْر يـَْوَم يَْأُتونـََنا(،  َأمسِْْع اِهِمْ تدل على خالف ذلك كقوله تعاىل ) جاءت آيات أخر ، وقدًا وصم اً يوم القيامة عميًا وبكم

ْعَنا فَاْرِجْعَنا نـَْعَمْل صَ ظَنُّوا أَنَـُّهْم ُمَواِقُعوَها(، وكقوله )َورَأى اْلُمْجرُِموَن النَّاَر فَ وكقوله ) عن هذا  ، واجلواباحِلاً( اآليةرَبَـَّنا أَْبَصْرنَا َومسَِ
 : من أوجه

: هو ما استظهره أبو حيان من كون املراد مما ذكر حقيقته ، ويكون ذلك يف مبدأ األمر ، مث يرد هللا تعاىل إليهم  الوجه األول
 . أبصارهم ونطقهم ومسعهم ، فريون النار ويسمعون زفريها ، وينطقون مبا حكى هللا تعاىل عنهم يف غري موضع

 يرون شيئًا يسرهم ، وال يسمعون كذلك ، وال ينطقون حبجة ، كما أهنم كانوا يف الدنيا ال يستبصرون وال أهنم ال الوجه الثاين :
ينطقون باحلق وال يسمعونه ، وأخرج ذلك ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس ، وروي أيضاً عن احلسن كما ذكره األلوسي يف 

 . منزلة العدم لعدم االنتفاع به كما تقدم نظريه تفسريه ، فنزَّل ما يقولونه ويسمعونه ويبصرونه
أن هللا إذا قال هلم ) اْخَسُأوا ِفيَها َوال ُتَكلِ ُموِن ( وقع اهم ذاك العمى والصم والبكم من شدة الكرب واليأس من  الوجه الثالث :

 . ُقوَن ( ، وعلى هذا القول تكون األحوال الثالثة مقدَّرةالفرج ، قال تعاىل ) َوَوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم مبَا ظََلُموا فـَُهْم ال يـَْنطِ 
 . قال : أظهرها عندي : األول

وقد فصَّل ابن القيم رمحه هللا احلال الذي حُيشرون فيه على وجوههم عميًا وبكمًا وصم ًا وهو من موقف احلشر إىل وقت دخوهلم 
 .النار ، وأهنم يكونون قبل ذلك يرون ويتكلمون ويسمعون

وفصل اخلطاب : أن احلشر هو الضم واجلمع ، ويراد به تارة : احلشر إىل موقف القيامة كقوله النيب : - رمحه هللا –ابن القيم  قال
  ً( وكقوله تعاىل ) َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت ( ، وكقوله تعاىل ) َوَحَشْرنَاُهْم فـََلْم نـَُغاِدْر  ) إنكم حمشورون إىل هللا حفاة عراة غرال

ُهْم َأَحدًا ( يراد به : الضم واجلمع إىل دار املستقر ، فحشر املتقني : مجعهم وضمهم إىل اجلنة ، وحشر الكافرين : مجُعهم  ِمنـْ
أَْزَواَجُهْم َوَما َكانُوا ظََلُموا وَ وضمُّهم إىل النار ، قال تعاىل ) يـَْوَم حَنُْشُر اْلُمتَِّقنَي ِإىَل الرَّمْحَِن َوْفدًا ( ، وقال تعاىل ) اْحُشُروا الَِّذيَن 

ىل النار ؛ يـَْعُبُدوَن . ِمْن ُدوِن اَّللَِّ فَاْهُدوُهْم ِإىَل ِصرَاِط اجلَِْحيِم ( فهذا احلشر هو بعد حشرهم إىل املوقف وهو حشرهم وضمهم إ
يِن . َهَذا يـَْوُم اْلَفْصلِ  بُوَن ( مث قال تعاىل ) اْحُشُروا الَِّذيَن  ألنه قد أخرب عنهم أهنم قالوا ) يَا َويـَْلَنا َهَذا يـَْوُم الدِ  الَِّذي ُكْنُتْم ِبِه ُتَكذِ 

إىل  ظََلُموا َوأَْزَواَجُهْم ( وهذا احلشر الثاين ، وعلى هذا : فهم ما بني احلشر األول من القبور إىل املوقف واحلشر الثاين من املوقف
تكلمون ، وعند احلشر الثاين : حُيشرون على وجوههم عميًا وبكماً النار ، فعند احلشر األول : يسمعون ويبصرون وَيادلون وي

 وصم ًا ، فلكل موقف حال يليق به ويقتضيه عدل الرب تعاىل وحكمته ، فالقرآن يصدِ ق بعُضه بعضًا ، ) َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ 
 اً .َجُدوا ِفيِه اْخِتالفاً َكِثري اَّللَِّ َلوَ 

 الفوائد :
 . إثبات احلشر  -1
 أن هللا حيشر من كل أمة مجاعة وهم أشدهم كفراً وبغياناً . -2
 . عظم اإلمامة يف السوء -3
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 أن التكذيب باآليات كفر . -4
 إثبات الكالم هلل تعاىل . -5
 ه( .1436/ رمضان /  18إثبات األسباب لقوله ) مبا ظلموا .... ( .    )  -6
 ( ( . 86) يَاٍت لَِِقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن ا ِفيِه َوالن ََّهاَر ُمْبِصرًا ِإنَّ يف َذِلَك َْل َأََلْ يَ َرْوا أَنَّا َجَعْلَنا اللَّْيَل لَِيْسُكُنو  ) 

 [ . 86] النمل : 
--------- 

ويسرتحيون من نصب ن حركاهتم بسببه، وهتدأ أنفاسهم، أي: يف ظالم الليل؛ لتسك (َأَلَْ يَ َرْوا أَنَّا َجَعْلَنا اللَّْيَل لَِيْسُكُنوا ِفيِه  )
 . تعب يف هنارهمال
 نوا : الالم للتعليل .ليسك 
  أمل يروا : رؤية علمية وبصرية . واهلمزة للتقرير. 
أي: منرياً مشرقاً، فبسبب ذلك يتصرفون يف املعاش واملكاسب، واألسفار والتجارات، وغري ذلك من شؤوهنم  (َوالن ََّهاَر ُمْبِصرًا ) 

 . اليت حيتاجون إليها
أي : إن يف تقليب الليل والنهار من نور إىل ظلمة ، ومن ظلمة إىل نور ، آليات باهرة ، ( يَاٍت لَِِقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن ِإنَّ يف َذِلَك َْل ) 

 ودالئل قابعة على قدرة هللا لقوم يصدقون فيعتربون .
 والتصرف فيه . يات : عدة آيات : إظالم الليل والسكون فيه ، وإبصار النهارآل 

 يات يف مواضع كثرية من القرآن .وقد ذكر هللا هذه اآل 

ِننَي  َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنـََّهاَر آيـَتَـنْيِ َفَمَحْونَا آيََة اللَّْيِل َوَجَعْلَنا آيََة النـََّهاِر ُمْبِصَرًة لَِتْبتَـُغوا قال تعاىل ) َفْضاًل ِمْن رَبِ ُكْم َولِتَـْعَلُموا َعَدَد السِ 
 اًل ( .ْلَناُه تـَْفِصيَشْيء  َفصَّ  َواحلَِْساَب وَُكلَّ 

َدالَّتَـنْيِ َعَلى أَنَُّه الرَّبُّ اْلُمْسَتِحقُّ َأنَّ يـُْعَبَد َوْحَدُه ذََكَر َجلَّ َوَعاَل يف َهِذِه اآْليَِة اْلَكرميَِة : أَنَُّه َجَعَل اللَّْيَل َوالنـََّهاَر آيـَتَـنْيِ ، َأْي َعاَلَمتَـنْيِ 
رُهُ   .، وََكرََّر تـََعاىَل َهَذا اْلَمْعىَن يف َمَواِضَع َكِثريَة   ، َواَل ُيْشَرُك َمَعُه َغيـْ

 ( . آيَاتِِه اللَّْيُل َوالنـََّهارُ َوِمْن ) َكَقْولِِه تـََعاىَل   
 ( .َوآيٌَة هَلُُم اللَّْيُل َنْسَلُخ ِمْنُه النـََّهاَر فَِإَذا ُهْم ُمْظِلُموَن ) َوقـَْولِِه  
 ( .يف اْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َوَما َخَلَق اَّللَُّ يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض آَليَات  لَِقْوم  يـَتـَُّقوَن ِإنَّ  )َوقـَْولِِه تـََعاىَل  

 ( .ِإنَّ يِف َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر آَليَات  أِلُويل اأْلَْلَباِب  تعاىل )َوقـَْولِِه 
َفُع النَّاَس َوقـَْولِِه : ِإنَّ يف َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َواْلُفْلِك الَّيِت َِتْرِي يف ا  آَليَات   -ِإىَل قـَْولِِه  -ْلَبْحِر مبَا يـَنـْ

 ( .لَِقْوم  يـَْعِقُلوَن 
ْصَباِح َوَجَعلَ  ال تعاىل )َوقَ    م ( .تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِلي َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَبانًا َذِلكَ  اللَّْيَل َسَكًنا فَاِلُق اإْلِ
ِننَي َفَمَحْونَا آيََة اللَّْيِل َوَجَعْلَنا آيََة النـََّهاِر ُمْبِصَرًة لَِتْبتَـُغوا َفْضاًل ِمْن رَبِ ُكْم وَ ) قـَْولُُه تـََعاىَل يف َهِذِه اآْليَِة اْلَكرميَِة و  لِتَـْعَلُموا َعَدَد السِ 

نـَْيا ، يـَْعيِن أَنَُّه َجَعَل اللَّْيَل ُمْظِلًما ُمَناِسًبا لِْلُهُدوِء َوالرَّاَحِة ، َوالنـََّهاَر ُمِضيًئا ُمَناِسًبا لِْلَحرََكةِ  (َواحلَِْساَب   َوااِلْشِتَغاِل بِاْلَمَعاِش يِف الدُّ
َمُل يف َمَعاِشِهْم ، َهاِر ، َوَيْسرَتِحُيوَن ِمْن تـََعِب اْلَعَمِل بِاللَّْيِل ، َوَلْو َكاَن الزََّمُن ُكلُُّه لَْياًل َلَصُعَب َعَلْيِهُم اْلعَ فـََيْسَعْوَن يِف َمَعاِشِهْم يِف النـَّ 

 َوَلْو َكاَن ُكلُُّه نـََهارًا أَلَْهَلَكُهُم التـََّعُب ِمْن َدَواِم اْلَعَمِل .
  .َجلَّ َوَعاَل  لنـََّهاَر آيـََتاِن ِمْن آيَاتِِه َجلَّ َوَعاَل ، فـَُهَما أَْيًضا نِْعَمَتاِن َمْن نَِعِمهِ َفَكَما َأنَّ اللَّْيَل َوا
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َ َهَذا اْلَمْعىَن اْلُمَشاَر ِإلَيْ   .ِه ُهَنا يف َمَواِضَع ُأَخَر َوبـَنيَّ
ُر اَّللَِّ يَْأتِيُكْم ِبِضَياء  أََفاَل َتْسَمُعوَن ُقْل أَرَأَيـْتُ ُقْل أَرَأَيـُْتْم ِإْن َجَعَل اَّللَُّ َعَلْيُكُم اللَّ  تعاىل )َكَقْولِِه    ْم ْيَل َسْرَمًدا ِإىَل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َمْن ِإَلٌه َغيـْ

ُر اَّللَِّ يَْأتِيُكْم بَِلْيل   ْسُكُنوَن ِفيِه أََفاَل تـُْبِصُروَن َوِمْن َرمْحَِتِه َجَعَل َلُكُم تَ  ِإْن َجَعَل اَّللَُّ َعَلْيُكُم النـََّهاَر َسْرَمًدا ِإىَل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َمْن ِإلٌَه َغيـْ
 .( اللَّْيَل َوالنـََّهاَر لَِتْسُكُنوا ِفيِه َولَِتْبتَـُغوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن 

 .َأْي يف النـََّهاِر  (َفْضِلِه  َولَِتْبتَـُغوا ِمنْ ) َأْي يِف اللَّْيِل ، َوقـَْولُُه  (لَِتْسُكُنوا ِفيِه  )فـََقْولُُه 
 ( .ا النـََّهاَر َمَعاًشا َوَجَعْلَنا نـَْوَمُكْم ُسَباتًا َوَجَعْلَنا اللَّْيَل لَِباًسا َوَجَعْلنَ  )َوقـَْولُُه  

 ( .ُنُشورًا َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل لَِباًسا َوالنـَّْوَم ُسَباتًا َوَجَعَل النـََّهاَر تعاىل ) َوقـَْولُُه 
 ( .اؤُُكْم ِمْن َفْضِلِه َوِمْن آيَاتِِه َمَناُمُكْم بِاللَّْيِل َوالنـََّهاِر َوابِْتغَ  )َوقـَْولُُه  
  : فلم مل يقل والنهار لتبصروا فيه ؟ جوابه : ألن السكون يف الليل هو املقصود  (َجَعَل َلُكُم الليل لَِتْسُكُنوْا ِفيهِ )ملا قال

 إلبصار يف النهار فليس هو املقصود بل هو وسيلة إىل جلب املنافع الدينية والدنيوية.من الليل ، وأما ا
 الفوائد :

 أن من آيات هللا الباهرة الليل والنهار . -1
 حكمة هللا يف توزيع األوقات .-2
 أن أفعال كلها حلكمة . -3
 أنه كلما قوي إميان اإلنسان تأثر واعترب باآليات . -4
 باهلل .فضل اإلميان  -5
( َوتَ َرى اجْلَِباَل 87ِخرِيَن )َويَ ْوَم يُنَفُخ يف الصُّوِر فَ َفزَِع َمن يف السََّماَواِت َوَمن يف اأْلَْرِض ِإالَّ َمن َشاء اَّللَُّ وَُكلٌّ أَتَ ْوُه َدا )

 (88َشْيٍء ِإنَُّه َخِبرٌي ِبَا تَ ْفَعُلوَن ) حَتَْسبُ َها َجاِمَدًة َوِهَي ََتُرُّ َمرَّ السََّحاِب ُصْنَع اَّللَِّ الَِّذي أَتْ َقَن ُكلَّ 
 [ . 88 – 87] النمل : 

 ------------ 
 أي واذكر يوم ينفخ يف الصور ، وامللك الذي ينفخ هو إسرافيل .(  َويَ ْوَم يُنَفُخ يف الصُّورِ  )
 . الصور : قرن ينفخ فيه 

  : األحاديث ، وقال جماهد : هو كهيئة البوق ، وقالت  وهو القرن يف قول مجهور األمة ، وهو مقتضىقال ابن عطية
 ر .تمرة ومتر ومجرة ومجر واألول أشهفرقة : " الصور " مجع صورة ك

َونُِفَخ يف أي : ال يبقى أحد إال فزع وصعق إال من شاء هللا ، كما قال تعاىل ) ( فَ َفزَِع َمن يف السََّماَواِت َوَمن يف اأْلَْرِض ) 
ُ مُثَّ الصُّوِر َفَصعِ   ون ( .َرى فَِإَذا ُهم ِقَياٌم يَنظُرُ نُِفَخ ِفيِه ُأخْ  َق َمن يف السََّماَواِت َوَمن يف اأَلْرِض ِإالَّ َمن َشاء اَّللَّ

 فزع لإلشعار بتحقيق ( ومل يقل فيففزعفاعلم أنه إمنا قال ) (األرض السموات َوَمن يف  َمن يف فـََفزَِع )أما قوله : قال الرازي
 ، وأنه كائن ال حمالة ألن الفعل املاضي يدل على وجود الفعل وكونه مقطوعاً به واملراد فزعهم عند النفاة األوىل.ثبوتهالفزع و 

 : مباحث الصور 
 :تعريف الصور  أواًل :

 الصور : هو القرن الذي ينفخ فيه مَلك الصور إلماتة اخللق مث إحيائهم .
 قال ) الصور قرن ينفخ فيه ( رواه الرتمذي . كما يف حديث عبد هللا بن عمرو . عن النيب 
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 النفخ يف الصور ثابت بالكتاب والسنة واْلْجاع . ثانياً :
 قال تعاىل : )َونُِفَخ يِف الصُّوِر فَِإَذا ُهْم ِمَن اأْلَْجَداِث ِإىَل َراهِ ِْم يـَْنِسُلوَن( .

 اَواِت َوَمْن يف اأْلَْرِض ِإالَّ َمْن َشاَء اَّللَُّ مُثَّ نُِفَخ ِفيِه ُأْخَرى فَِإَذا ُهْم ِقَياٌم يـَْنظُُروَن( وقال تعاىل : )َونُِفَخ يِف الصُّوِر َفَصِعَق َمْن يف السَّمَ 
 وقال تعاىل : ) َونُِفَخ يف الصُّوِر َفَجَمْعَناُهْم مَجْعاً( .

 ْن فـََواق  ( .وقال تعاىل : )َوَما يـَْنظُُر َهُؤالِء ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة َما هَلَا مِ 
 فقال : ما الصور ؟ قال : ) قرن ينفخ فيه ( . وعن عبد هللا بن عمرو قال : جاء أعرايب إىل النيب 

: ) مث ينفخ يف الصور فال يسمعه أحد إال أصغى ليتًا ورفع ليتًا ، مث ال يبقى  وعن عبد هللا بن عمرو قال : قال رسول هللا 
 رواه مسلم .رى فإذا هم قيام ينظرون ( أحد إال صعق ... مث ينفخ فيه أخ

 ه .وأمجع املسلمون على ثبوت
 . النافخ يف الصور هو إسرافيل ثالثاً : 

 وهذا هو املشهور ، وقد نقل بعض العلماء اإلمجاع على ذلك .
 والصواب من القول يف ذلك عندنا : ما تظاهرت به األخبار عن رسول هللا  قال ابن جرير :  سرافيل قد إأنه قال : إن

 مىت يؤمر فينفخ .... . هالتقم الصور وحىن جبهت
 والصحيح يف الصور أنه قرن ..... ينفخ فيه إسرافيل . وقال القرطيب : 

 عدد النفخات :رابعاً : 
 اختلف العلماء يف عدد النفاات على قولني :

 أهنا نفاتان : نفاة الصعق ونفاة البعث . القول األول : 
 الفزع والصعق ، والثانية : حيىي هللا اها اخلالئق .فاألوىل حيصل اها 

 واختار هذا القول : ابن حجر ، والقربيب .
ْم ــــمُثَّ نُِفَخ ِفيِه ُأْخَرى فَِإَذا هُ ويدل هلذا قوله تعاىل : )َونُِفَخ يف الصُّوِر َفَصِعَق َمْن يِف السََّماَواِت َوَمْن يف اأْلَْرِض ِإالَّ َمْن َشاَء اَّللَُّ 

 ِقَياٌم يـَْنظُُروَن( .
 ِإىَل أَْهِلِهْم يـَْرِجُعوَن . َونُِفَخ يف وقال تعاىل : )َما يـَْنظُُروَن ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة تَْأُخُذُهْم َوُهْم خيَِصِ ُموَن . َفال َيْسَتِطيُعوَن تـَْوِصَيًة َوال

 ِسُلوَن( .الصُّوِر فَِإَذا ُهْم ِمَن اأْلَْجَداِث ِإىَل َراهِ ِْم يـَنْ 
 فقوله تعاىل : )َما يـَْنظُُروَن ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة تَْأُخُذُهْم( . هذه النفاة األوىل .

 وقوله تعاىل : )َونُِفَخ يف الصُّوِر فَِإَذا ُهْم ِمَن اأْلَْجَداِث ِإىَل َراهِ ِْم يـَْنِسُلوَن( هذه هي النفاة الثانية .
) ما بني النفاتني أربعون ( قالوا : يا أىب هريرة : أربعني يومًا ؟ قال : أبيت . قالوا : أربعون  قال : وعن أيب هريرة أن النيب 

 شهراً ؟ قال : أبيت . قالوا : أربعون سنة : قال : أبيت ( . متفق عليه
ثالث ؛ خرجهما  والسنة الثابتة من حديث أيب هريرة وحديث عبد هللا بن عمر ويدل  على أهنما نفاتان ال قال القرطيب : 

َونُِفَخ يِف الصور َفَصِعَق  )مسلم وقد ذكرنامها يف كتاب "التذكرة" وهو الصحيح إن شاء هللا تعاىل أهنما نفاتان ؛ قال هللا تعاىل : 
 .فاستثىن هنا كما استثىن يف نفاة الفزع فدل  على أهنما واحدة (َمن يف السماوات َوَمن يف األرض ِإالَّ َمن َشآَء هللا 

 أهنا ثالث نفاات : نفاة الفزع ، ونفاة الصعق ، ونفاة البعث .القول الثاين : 
 واختار هذا القول : ابن تيمية ، وابن كثري ، والسفاريين ، والشوكاين .
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َفُخ يِف الصُّوِر فـََفزَِع َمْن يِف السََّماَواِت َوَمْن يِف اأْلَْرِض إِ  الَّ َمْن َشاَء اَّللَُّ وَُكلٌّ أَتـَْوُه َداِخرِيَن( واحتجوا : يف قوله تعاىل : )َويـَْوَم يـُنـْ
 وهذه نفاة الفزع .

 وقوله تعاىل : )َونُِفَخ يف الصُّوِر َفَصِعَق َمْن يف السََّماَواِت ... ( هذه نفاة الصعق .
 وقوله تعاىل : )فَِإَذا ُهْم ِقَياٌم يـَْنظُُروَن( هذه نفاة البعث .

 ير للصعق .قالوا : إن الفزع مغا
 واألول أرجح .
 صاحب الصور مستعد للنفخ .خامساً : 

عن أيب سعيد قال : قال رسول هللا ) كيف أنعم ، وقد التقم صاحب القرِن القرَن ، وحىن جبهته وأصغى مسعه ، ينتظر أن يؤمر 
 رواه الرتمذي . (أن ينفخ ، فينفخ 

 املستثنون من الفزع والصعق . سادساً :
 .. ( .ِض ِإالَّ َمْن َشاَء اَّللَُّ .نُِفَخ يف الصُّوِر َفَصِعَق َمْن يف السََّماَواِت َوَمْن يف اأْلَرْ وَ قال تعاىل )

 : اختلف العلماء يف املستثىن من الفزع والصعق على أقوال 
 : املوتى كلهم ، لكوهنم ال إحساس هلم فال يصعقون . قيل

 واختاره القربيب يف املفهم .
 داء .: هم الشه وقيل

 واختاره القربيب صاحب التذكرة .
 : األنبياء . وقيل
 : جربيل وميكائيل وإسرافيل وملك املوت . وقيل
 : موسى وحده . وقيل
 : هم ُخزان اجلنة والنار وما فيها من احليات والعقارب . وقيل
 : املالئكة كلهم وحور العني . وقيل
 ِإالَّ َمْن شاء تعاىل )قوله :  قال ابن اجلوزي  ُ  :ثالثة أقوال (اَّلل 

 : أهنم الشهداء ، قاله أبو هريرة ، وابن عباس ، وسعيد بن جبري. أحدها
 : جربيل وميكائيل وِإسرافيل وَمَلك املوت ، مث ِإن هللا تعاىل مييتهم بعد ذلك ، قاله مقاتل. والثاين
ألهنم ُخلقوا للبقاء ، ذكره أبو ِإسحاق ابن شاقال من : أهنم الذين يف اجلنة من احلور وغريهن ، وكذلك َمن يف النار ،  والثالث

 أصحابنا.
 مقدار ما بني النفختني : سابعاً :

قال : ) ما بني النفاتني أربعون ( قالوا : يا أىب هريرة : أربعني يوماً ؟ قال : أبيت . قالوا :  تقدم حديث أيب هريرة . أن النيب 
 بعون سنة : قال : أبيت ( . متفق عليهأربعون شهراً ؟ قال : أبيت . قالوا : أر 

 القول األول : أربعون يوماً أو شهراً أو سنة .
 القول الثاين : أربعون سنة .

 القول الثالث : أربعون أسبوعاً .
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 األول من غري ُتديد يوم أو شهر أو سنة ، حلديث أيب هريرة . والراجح
  واختلف يف سبب إبائه : على أقوال 

 من بيانه لعدم علمه به ، فلم يرد اخلوض فيه بالرأي .قيل : إنه امتنع 
 عن تفسريه . وقيل : إنه أراد أنه امتنع عن سؤال النيب 

 وقيل : إنه امتنع عن بيانه مع أنه عنده علم منه ، ولكنه مل يفسره ألنه مل تدع احلاجة إىل بيانه ، واستظهره القربيب .
 شتغل عن اإلعالم .وقيل : إنه سكت لياربهم يف وقت آخر مث ا

 . -وهللا أعلم  –واألقرب األول 
اختلف يف هذا املستثىن ، فقيل : جربيل ، وقيل : الشهداء ، وقيل غري ذلك ، وما دام أن هللا أاهمه ومل يبينه ( ِإالَّ َمن َشاء اَّللَُّ ) 

 لينا أن نقف عنده وال نتكلم فيه ، وتقدم ذلك .فينبغي ع
 أي صاغرين مطيعني ال يتالف أحد عن أمره .( رِيَن وَُكلٌّ أَتَ ْوُه َداخِ ) 

 ( . يـَْوَم يَْدُعوُكْم فـََتْسَتِجيُبوَن حِبَْمِدِه َوَتظُنُّوَن ِإْن لَِبْثُتْم ِإالَّ قَِليالً ) كما قال تعاىل
  . (َدْعَوًة ِمْن اأَلْرِض ِإَذا أَنـُْتْم ََتُْرُجونَ َوِمْن آيَاتِِه أَْن تـَُقوَم السََّماُء َواأَلْرُض بَِأْمرِِه مُثَّ ِإَذا َدَعاُكْم ) وقال تعاىل

، ر السحاب، وهي متر ما ثابتة باقية على ما كانت عليهأي تراها كأهن( َوتَ َرى اجْلَِباَل حَتَْسبُ َها َجاِمَدًة َوِهَي ََتُرُّ َمرَّ السََّحاِب )  
 أي تزول عن أماكنها .

 وهذا يوم القيامة : 
 ( .َوَتِسرُي اجْلَِباُل َسرْياً . اً َم مَتُوُر السََّماُء َمْور يـَوْ ) كما قال تعاىل

 ( .ال تـََرى ِفيَها ِعَوجاً َوال أَْمتاً  (106فـََيَذرَُها قَاعاً َصْفَصفاً ) َوَيْسأَُلوَنَك َعْن اجْلَِباِل فـَُقْل يَنِسُفَها َريبِ  َنْسفاً )  وقال تعاىل
 ( . اَل َوتـََرى اأَلْرَض بَارِزًَة َوَحَشْرنَاُهمْ َويـَْوَم ُنَسريِ ُ اجْلِبَ ) وقال تعاىل

 . قول بعضهم : إن هذا يف الدنيا قول ضعيف ال يصح 

  : سََّحابِ َوِهَي مَتُرُّ َمرَّ الَوِإيَضاُح َذِلَك أَنَّ بـَْعَض النَّاِس َقْد َزَعَم أَنَّ قـَْولَُه تـََعاىَل : َوتـََرى اجْلَِباَل َُتَْسبُـَها َجاِمَدًة قال الشنقيطي ،
نـَْيا حَيَْسبُـَها رَائِيَها َجاِمَدًة ، َأْي : َواِقَفًة َساِكَنًة َغيـْرَ   . ُمَتَحر َِكة  ، َوِهَي مَتُرُّ َمرَّ السََّحاِب يَُدلُّ َعَلى َأنَّ اجْلَِباَل اآْلَن يف َداِر الدُّ

 فقال : ،مث بني  رمحه هللا بطالن هذا القول من وجهني

، َوَذِلَك اْلَمْعُطوُف َعَلْيِه َباَل َمْعُطوٌف َعَلى قـَْولِِه: فـََفزِعَ : َوتـََرى اجلِْ فـَُهَو أَنَّ قـَْولَُه تـََعاىَل  ،الَِّة َعَلى َعَدِم ِصحَِّتهِ َقرِيَنِة الدَّ َوُهَو ُوُجوُد الْ 
َفُخ يِف الصُّوِر فـَفَ )َفاِء َعَلى قـَْولِِه تـََعاىَل ُمَرتٌَّب بِالْ  َفُخ يِف الصُّورِ  :َأيْ (  السََّماَواتِ زَِع َمْن يِف َويـَْوَم يـُنـْ لسََّماَواِت ، فـَيَـْفزَُع َمْن يف اَويـَْوَم يـُنـْ

َفُخ يف الصُّورِ ، َفَدلَّْت َهِذِه اْلَقرِيَنُة اْلُقْرآنِيَُّة اْلَواِضَحُة َعَلى َأنَّ َمرَّ اجْلَِباِل َمرَّ السََّحاِب َكائِ َوتـََرى اجْلَِبالَ   اآْلَن . ، اَل ٌن يـَْوَم يـُنـْ
يَع اآْليَاِت الَّيِت ِفيَها َحرََكُة اجْلَِباِل ُكلُّهَ اِلُب يِف اْلُقْرآِن فـََواِضحٌ : َوُهَو َكْوُن َهَذا اْلَمْعىَن ُهَو اْلغَ  َوَأمَّا الثَّاين  ؛  ا يِف يـَْوِم اْلِقَياَمةِ ؛ أِلَنَّ مجَِ

رًاا وَ يـَْوَم مَتُوُر السََّماُء َمْورً )َكَقْولِِه تـََعاىَل  َوُسريِ َِت )َوقـَْولِِه تـََعاىَل  (اَل َوتـََرى اأْلَْرَض بَارِزَةً َويـَْوَم ُنَسريِ ُ اجْلِبَ )َوقـَْولِِه تـََعاىَل ( َتِسرُي اجْلَِباُل َسيـْ
 ( .َوِإَذا اجْلَِباُل ُسريِ َتْ )َوقـَْولِِه تـََعاىَل  (َسرَابًااجْلَِباُل َفَكاَنْت 

 قدرته العظيمة .أي يفعل ذلك ب( ُصْنَع اَّللَِّ ) 
 أي أتقن كل ما خلق ، وأودع فيه من احلكمة ما أودع .(  الَِّذي أَتْ َقَن ُكلَّ َشْيءٍ ) 
 أي هو عليم مبا يفعل عباده من خري وشر ، وسيجازيهم عليه أمت اجلزاء .( َخِبرٌي ِبَا تَ ْفَعُلوَن  ِإنَّهُ ) 
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َها َوُهم مِِن فَ َزٍع يَ ْوَمِئٍذ آِمُنوَن ))  ن ْ ٌر مِِ ُجوُهُهْم يف النَّاِر َهْل َُتَْزْوَن ( َوَمن َجاء بِالسَّيَِِئِة َفُكبَّْت وُ 89َمن َجاء بِاْْلََسَنِة فَ َلُه َخي ْ
 ( . َما ُكنُتْم تَ ْعَمُلوَن ِإالَّ 

 [ . 90 -89] النمل : 
--------- 

َها) ن ْ ٌر مِِ  أي : يثيبه هللا ويضاعف له .(  َمن َجاء بِاْْلََسَنِة فَ َلُه َخي ْ
 ذهب كثري من العلماء إىل أن املراد باحلسنة هنا اإلميان والتوحيد .

  بعضهم بقوله : ال إله إال هللا ، وبعضهم قال : بالتوحيد ، وبعضهم قال : باإلميان .ولذلك عرب
  فله خري منها حيث يضاعفها هللا له إىل عشر حسنات كما  – قولية أو فعلية  جنس احلسنات –والذي يأِت باحلسنات

 (  َمن َجاء بِاحلََْسَنِة فـََلُه َعْشُر أَْمثَاهِلَاقال تعاىل )
أي : من جاء يوم القيامة حبسنة واحدة جوزي عليها بعشر حسنات أمثاهلا  (َمن َجاء بِاحلََْسَنِة فـََلُه َعْشُر أَْمثَاهِلَا عاىل ) فقوله ت

 فضاًل من هللا وكرماً ، وهو أقل املضاعفة للحسنات فقد تنتهي إىل سبعمائة ضعف 
عن ربِه ، تبارَك وتعاىل ، ، فيما يروي  ، عن َرُسول هللا هللُا عنهما ِن عبد املطلب رِضيَ عبِد هللِا بِن عباِس بويف الصحيحني : 

َ ذِلَك ، َفَمْن َهمَّ  )): قَالَ  حَبَسَنة  فـََلْم يـَْعَمْلَها َكَتَبها هللُا تـََباَرَك وتـََعاىل ِعْنَدُه َحَسَنًة كاِمَلًة  إنَّ هللَا َكَتَب احَلَسَناِت والسَّيِ َئاِت مُثَّ بـَنيَّ
َلْم يـَْعَمْلَها َكَتبَـَها هللُا تـََعاىَل َهمَّ اهَا فـََعِمَلَها َكَتبَـَها هللُا َعْشَر َحَسنات  ِإىل َسْبعمئِة ِضْعف  ِإىل َأضَعاف  َكثرية  ، وإْن َهمَّ ِبَسيِ َئة  فَـ ،َوإْن 

 . ((ِحَدًة ِعْنَدُه َحَسَنًة َكاِملًة ، َوإْن َهمَّ اِهَا فـََعِمَلَها َكَتبَـَها هللاُ َسيِ َئًة َوا
 . واحلسنة شرعاً : اسم لكل ما تُوع د عليه بالثواب احلسن ، وهي كل ما أمر به الشرع 

 والسيئة شرعا : اسم لكل ما ُتوع د عليه بالثواب السيئ ، وهي كل ما هنى عنه الشرع هني ُترمي .
  اإلحسان يف العمل .وأما زيادة املضاعفة على العشر ملن شاء هللا أن يضاعف له  تكون حسب اإلخالص و 

 ُكلِ  ُسْنبُـَلة  ِماَئُة َحبَّة  َواَّللَُّ ُيَضاِعُف ِلَمْن كما قال تعاىل ) َمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم يف َسِبيِل اَّللَِّ َكَمَثِل َحبَّة  أَنـَْبَتْت َسْبَع َسَناِبَل يف 
 َيَشاُء َواَّللَُّ َواِسٌع َعِليٌم ( .

( لك اها يوم القيامة سبعمائة ناقة: ود قال )جاء رجل بناقة خمطومة، فقال: يا رسول هللا! هذه يف سبيل هللا، فقالوعن ابن مسع
  رواه مسلم 
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 ويف حديث الصيام ) قال تعاىل : إال الصيام ، فإنه يل وأنا أجزي به ( متفق عليه .
 : َفْضِل اَّللَّ َوَرمْحَته َوَوْعده الَِّذي اَل خُيَْلف ، َوالز ِيَاَدة بـَْعد ِبَكثْـَرِة التَّْضِعيف ِإىَل التَّْضِعيف ِبَعْشرَِة أَْمثَاهلَا اَل بُد  بِ   قال النووي

  .َسْبعِماَئِة ِضْعف ، َوِإىَل َأْضَعاف َكِثريَة ، حَيُْصل لِبَـْعِض النَّاس ُدون بـَْعض َعَلى َحَسب َمِشيَئته ُسْبَحانه َوتـََعاىَل 
  اعفة احلسنات زيادة على العشر تكون حبسب حسن اإلسالم ، ويكون حبسب كمال اإلخالص ، إن مض قال ابن رجب :و

 وحبسب فضل ذلك العمل يف نفسه ، وحبسب احلاجة إليه .
 : وهذا يدل على أن تضعيف حسنة العمل إىل عشرة جمزوم به وما زاد عليها جائز وقوعه حبسب الزيادة يف  وقال ابن حجر

 حضور القلب وتعدى النفع كالصدقة اجلارية والعلم النافع والسنة احلسنة وشرف العمل وحنو ذلكاإلخالص وصدق العزم و 
 اعف هذا ، وإن شاء مل ـــــذا ُتت مشيئة هللا تعاىل ، فإن شاء ضـ( وه: )إىل سبعمائة ضعف وقال الشيخ ابن عثيمني

 يضاعف .
 : يف يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له ويف الصحيحني ) إن امرأة بغيا رأت كلبًا  قال ابن تيمية

 موقها فسقته به فغفر هلا ( ويف لفظ يف الصحيحني ) أهنا كانت بغياً من بغايا بين إسرائيل ( .
قال : )بينما رجل ميشي يف بريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر   ويف الصحيحني عن أيب هريرة أن رسول هللا 

 فغفر له ( .هللا له 
 . فليس كل بغي سقت كلباً يغفر هلافهذه سقت الكلب بإميان خالص كان يف قلبها فغفر هلا ، وإال 

، فإن وكذلك هذا الذي حنَّى غصن الشوك عن الطريق ، فعله إذ ذاك بإميان خالص وإخالص قائم بقلبه ، فغفر له بذلك 
، وإن الرجلني ليكون مقامهما يف الصف واحدًا وبني  خَلصاألعمال تتفاضل بتفاضل ما يف القلوب من اْلميان واْل

 .   ، وليس كل من َنَّى غصن شوك عن الطريق يغفر له صالتيهما كما بني السماء واألرض 
وقال : واملقصود أن فضل األعمال وثوااها ليس جملرد صورها الظاهرة ، بل حلقائقها اليت يف القلوب ، والناس يتفاضلون يف ذلك 

 اًل عظيماً .      تفاض
،  هلل ، فيغفر هللا له به كبائر  ه وعبوديتهـوقال رمحه هللا : والنوع الواحد من العمل قد يفعله اإلنسان على وجه يكمل فيه إخالص

 ُيصاح برجل من أميت يوم القيامة أنه قال : ) كما يف الرتمذي وابن ماجه وغريمها عن عبد هللا بن عمرو بن العاص عن النيب 
على رؤوس اخلالئق فينشر عليه تسعة وتسعون سجاًل ، كل سجل منها مد البصر ، فيقال : هل تنكر من هذا شيئًا ؟ فيقول : 
ال يا رب ، فيقول : ال ظلم عليك ، فتارج له بطاقة قدر الكف فيها شهادة أن ال إله إال هللا ، فيقول: أين تقع هذه البطاقة مع 

 ة وباشت السجالت ( .ـبطاقة يف كفه ، والسجالت يف كفة ، فثقلت البطاق؟ فتوضع هذه ال هذه السجالت
فهذه حال من قاهلا بإخالص وصدق ، كما قاهلا هذا الشاص، وإال فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون : ال إله 

                      إال هللا ، ومل يرتجح قوهلم على سيئاهتم كما ترج ح قول صاحب البطاقة .   
 بشارة للمؤمنني الذين جاءوا باحلسنات ، باألمان واالبمئنان. (َوُهم مِِن فَ َزٍع يَ ْوَمِئٍذ آِمُنوَن )  
 .: وهم من الفزع الكائن للناس يف يوم البعث واحلساب ، آمنون  يأ 

 ( . الِئَكُة َهَذا يـَْوُمُكْم الَِّذي ُكنُتْم ُتوَعُدونَ كما قال تعاىل )ال حَيْزُنـُُهْم اْلَفزَُع اأَلْكبَـُر َوتـَتَـَلقَّاُهْم اْلمَ 

ٌر أَْم َمْن يَْأِت آِمناً يـَْوَم اْلِقَياَمِة  وقال تعاىل )  ( .أََفَمْن يـُْلَقى يِف النَّاِر َخيـْ
 .( فَُأْولَِئَك هَلُْم َجزَاُء الضِ ْعِف مبَا َعِمُلوا َوُهْم يِف اْلُغُرفَاِت آِمُنوَن وقال تعاىل )

 أي بالشرك ، أي من جاء يوم القيامة مشركاً باهلل تعاىل .( َوَمن َجاء بِالسَّيَِِئِة  )
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 هي الشِ رك قال املفسرون (وَمْن جاء بالسَّيِ ئة  )قوله تعاىل :  قال ابن اجلوزي . 
 : أبو هريرة وجماهد وقيس بن سعد بالشرك ؛ قاله ابن عباس والنَّاعي  و : أي ( َوَمن َجآَء بالسيئة  )قوله تعاىل  قال القرطيب

 واحلسن ، وهو إمجاع من أهل التأويل يف أن احلسنة ال إله إال هللا ، وأن السيئة الشرك يف هذه اآلية.
 : قال مجاعة من الصحابة ، ومن بعدهم حىت قيل : إنه جممع عليه بني أهل التأويل : إن املراد بالسيئة هنا  وقال الشوكاين :

 فهذا اجلزاء ال يكون إال  مبثل سيئة الشرك (بَّْت ُوُجوُهُهْم يف النار َفكُ ) اصيص قوله الشرك ، ووجه الت
 . أي ألقوا يف النار على وجوههم(   َفُكبَّْت ُوُجوُهُهْم يف النَّارِ ) 

 ( . ُه النَّاُر َوَما لِلظَّاِلِمنَي ِمْن أَنَصار  ِإنَُّه َمن ُيْشرِْك بِاَّللَِّ فـََقْد َحرََّم اَّللَُّ َعَليِه اجْلَنََّة َوَمْأَواكما قال تعاىل ) 
  أي كبوا فيها على وجوههم منكوسني ، فإسناد الكب إىل الوجوه  (َفُكبَّْت ُوُجوُهُهْم ِِف النار  : قوله تعاىل )قال اْللوسي

َواَل تـُْلُقواْ  )دي يف قوله تعاىل أريدت باألي جمازي ألنه يقال كبه وأكبه إذا نكسه ، وقيل : َيوز أن يراد بالوجوه األنفس كما
 . أي فكبت أنفسهم يف النار ( بِأَْيِديُكْم ِإىَل التهلكة 

 أهنم كبوا فيها على وجوههم وألقوا فيها وبرحوا عليها ، يقال : كببت  (َفُكبَّْت ُوُجوُهُهْم يف النار  )ومعىن :  وقال الشوكاين
 . الرجل : إذا ألقيته لوجهه فانكب  وأكب  

 أي يقال هلم توبيااً : هل ِتزون إال جزاء ما كنتم تعملون يف الدنيا من سيء األعمال .(  َما ُكنُتْم تَ ْعَمُلوَن َهْل َُتَْزْوَن ِإالَّ  )
  : وهذه اآلية الكرمية تضمنت أمرين :قال الشنقيطي 

 أن من جاء ربه يوم القيامة بالسيئة كالشرك يكب وجهه يف النار .األول : 
 أن السيئة إمنا ِتزى مبثلها من غري زيادة .: الثاين 

 ( . َوَمْن َجاَء بِالسَّيِ َئِة َفال َُيَْزى ِإالَّ ِمثْـَلَها َوُهْم ال يُْظَلُمونَ ) كما قال تعاىل
َها َوَمْن َجاَء بِالسَّيِ َئِة َفال َُيَْزى الَِّذيَن َعِمُلوا السَّيِ َئاِت ِإالَّ َما َكانُوا وقال تعاىل )  ( .يـَْعَمُلوَن ِمنـْ
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َا ُأِمْرُت َأْن َأْعُبَد َربَّ َهِذِه اْلبَ ْلَدِة الَِّذي َحرََّمَها َولَُه ُكلُّ َشْيٍء َوُأِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن )  ( َوَأْن أَتْ ُلَو اْلُقْرآَن 91اْلُمْسِلِمنَي )ِإَنَّ
َا يَ ْهَتِدي  َا أَنَا ِمَن اْلُمنِذرِيَن )َفَمِن اْهَتَدى فَِإَنَّ ( َوُقِل اْْلَْمُد َّلِلَِّ َسرُيِيُكْم آيَاتِِه فَ تَ ْعرُِفونَ َها َوَما رَبَُّك 92لِنَ ْفِسِه َوَمن َضلَّ فَ ُقْل ِإَنَّ

 ( .ِبَغاِفٍل َعمَّا تَ ْعَمُلوَن 

---------- 
 :يقول تعاىل خمرباً رسوله وآمراً له أن يقول 

َا ُأِمْرُت أَ )   إمنا أمرُت أن أخص هللا وحده بالعبادة رب البلد األمني الذي جعل مكة ( ْن َأْعُبَد َربَّ َهِذِه اْلبَ ْلَدِة الَِّذي َحرََّمَها ِإَنَّ
 حرماً آمناً ال يسفك فيها دم ، وال يُظلم فيها أحد .

ال أَْعُبُد الَِّذيَن تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َوَلِكْن أَْعُبُد اَّللََّ الَِّذي يـَتَـَوفَّاُكْم ُقْل يَا أَيُـَّها النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم يِف َشك   ِمْن ِدييِن فَ ) كما قال تعاىل
 ( .َوأُِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمْن اْلُمْؤِمِننَي 

 ( .ْلبَـْيِت ُبُدوا َربَّ َهَذا افـَْليَـعْ )  وإضافة الربوبية إىل البلدة على سبيل التشريف هلا واالعتناء اها كما قال تعاىل 
  قوله ) الذي حرمها ( أي الذي إمنا صارت حرامًا شرعًا وقدرًا بتحرميه هلا ، كما قال  يوم الفتح مكة : إن هذا البلد (

 حرمه هللا يوم خلق السموات واألرض ... ( .
 ان ، وهو رب البالد  الذكر دون سائر البلد( فاصها ب َربَّ َهِذِه اْلبَـْلَدِة الَِّذي َحرََّمَها: وإمنا قال جل  ثناؤه ) قال ابن جرير

، وأن الذي الذين هم أهل مكة، بذلك نعمته عليهم، وإحسانه إليهم ، ألنه أراد تعريف املشركني من قوم رسول هللا كلها
، وهم يف سائر البالد يأكل بعضهم بعضًا ، ويقتل بعضهم م أن يعبدوه هو الذي حر م بلدهم، فمنع الناس منهمينبغي هل
 بعضاً .

 اليت حرمها ( ، وإمنا وصفها بالتحرمي لوجوه : ئفقر  (َحرََّمَها يالذ) أما قوله :  قال الرازي ( 
 .أحدها : أنه حرم فيها أشياء على من حيج  

 . إليها آمن ئوثانيها : أن الالج
العرب كانوا معرتفني بكون مكة حمرمة وثالثها : ال ينتهك حرمتها إال ظامل وال يعضد شجرها وال ينفر صيدها وإمنا ذكر ذلك ألن 

النعم وعلموا أن تلك الفضيلة ليست من األصنام بل من هللا تعاىل ، فكأنه قال ملا علمت وعلمتم أنه سبحانه هو املتويل هلذه 
 ة .وجب عليَّ أن أخصه بالعباد

 : بلدهم الغارات والفنت الشائعة يف مجيع تعديد نعمته على قريش يف رفع هللا تعاىل عن  (حرمها  )ويف قوله  قال ابن عطية
 . بالد العرب

 (الذي حرمها  )والبلدة : مكة ، وأسند التحرمي إليه تشريفًا هلا واختصاصًا ، وال تعارض بني قوله : :  قال أبو حيان  ،
ان بقضائه وسابق وقوله عليه السالم : " إن إبراهيم حرم مكة وإين حرمت املدينة " ، ألن إسناد ذلك إىل هللا من حيث ك

 علمه ، وإسناده إىل إبراهيم من حيث كان ظهور ذلك بدعائه ورغبته وتبليغه ألمته.
 . أي هو رب هذه البلدة ورب كل شيء ومليكه ال إله إال هومن باب عطف العام على اخلاص ، ( َوَلُه ُكلُّ َشْيءٍ )

 ل شيء مما أحله وحرمه فيحل منه ما شاء وحيرم منه ما شاء ألن يعين ملك ك( َولَُه ُكلُّ َشْيء   : قوله تعاىل ) قال املاوري
 للمالك أن يفعل يف ملكه ما يشاء.

 أي املوحدين املالصني املنقادين ألمره املطيعني له .( َوُأِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن اْلُمْسِلِمنَي ) 
 أي على الناس أبلغهم إياه .( َوَأْن أَتْ ُلَو اْلُقْرآَن  )
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 أن أتلو القرآن على مسامعكم ، ألنه هو معجزِت الدالة على صدقى. ينأي : وأمر 
ُلوُه َعلْيَك ِمْن اآليَاِت َوالذ ِْكِر احلَِْكيمِ ) كما قال تعاىل  .(  َذِلَك نـَتـْ

  : اد ، أي أواظب على قراءته على الناس بطريق تكرير الدعوة وتثنيته اإلرشاد لكفايته يف اهلداية إىل بريق الرشقال اْللوسي
وقيل أي أواظب على قراءته لينكشف يل حقائقه الرائقة املازونة يف تضاعيفه شيئاً فشيئاً فإن املواظبة على قراءته من أسباب 

بـُْهْم فَِإنَـّهُ )له تعاىل م ليلة يصلي فقرأ قو قا ، وقد حكي أنه ار القدسيةفتح باب الفيوضات اإلهلية واألسر   (ْم ِعَباُدكَ ِإن تـَُعذ 
، وهو ن أسرارها ما يظهر حىت بلع الفجر، وقيل أتلو من تاله إذا تبعه، أي وأن أتبع القرآنيكررها ويظهر له م فما زال

 .خالف الظاهر 
َا يَ ْهَتِدي لِنَ ْفِسِه )   نفعه يعود عليه ، وَثرته عائدة إليه .( َفَمِن اْهَتَدى فَِإَنَّ
  ا يـَْهَتِدي لِنَـْفِسِه أبهاْهَتدى إىل احلق الذي جئته  َفَمنِ : قال يف الوسيط  : فإن منافع هدايته تعود إىل نفسه.ي، وبينته له فَِإمنَّ
َا أَنَا ِمَن اْلُمنِذرِيَن )  ريب أن أقول له : إمنا  : ومن ضل عن اهلدى بعد أن نصحته وأرشدته ، فقد أمرين يأ( َوَمن َضلَّ فَ ُقْل ِإَنَّ

 ت عليهم حبفيظ ، أو مبكره إياهم على اإلميان.أنا من املنذرين للضالني بسوء العاقبة ، ولس
أي يل أسوة بالرسل الذين أنذروا قومهم ، وقاموا مبا عليهم من أداء الرسالة إليهم ، وخلصوا من عهدهتم وحساب أممهم على هللا 

 كل شيء وكيل ( .  تعاىل . كما قال تعاىل ) فإمنا عليك البالغ وعلينا احلساب ( وقال تعاىل ) إمنا أنت نذير وهللا على
 أي هلل احلمد الذي ال يعذب أحداً إال بعد قيام احلجة عليه ، واإلنذار إليه .( َوُقِل اْْلَْمُد َّلِلَِّ )
معرفة تدلكم على احلق والبابل ، فال بد أن يريكم من آياته ما تستنريون به يف الظلمات ) ليهلك ( َسرُيِيُكْم آيَاتِِه فَ تَ ْعرُِفونَ َها ) 

 ك عن بينة وحييا من حي  عن بينة ( .من هل
 وحده. وهو  -تعاىل  -للناس : الثناء كله ، والفضل كله ، َّلل   -أيها الرسول الكرمي  -وقل  ، يأ:  قال يف الوسيط- 

 : فتعرفون صدقها .. يأ ؛َسرُيِيُكْم آياتِِه الدالة على وحدانيته وقدرته فـَتَـْعرُِفوهَنا -سبحانه 
ففي كل يوم ، بل يف كل ساعة ، يرى عباده بعض آياته الدالة على وحدانيته وقدرته ، يف أنفسهم ،  -جل عز و  -وصدق اَّلل  

َ هَلُْم أَنَُّه احلَْقُّ.تعاىل )  يف آفاق هذا الكون وما أحكم قولهو   َسُنرِيِهْم آياتِنا يف اآْلفاِق َويِف أَنـُْفِسِهْم َحىتَّ يـََتبَـنيَّ
بل هو شهيد على كل شيء ، ال خيفي عليه شيء من أعمال العباد ، وهذا لكمال علمه ( َعمَّا تَ ْعَمُلوَن  َوَما رَبَُّك ِبَغاِفلٍ ) 

 وابالعه سبحانه وتعاىل .
 . اآلية فيها وعد ووعيد 

 : فإن هللا عز وجل إذا  وقوله تعاىل  )َوَما اَّللُ  ِبَغاِفل  َعمَّا تـَْعَمُلوَن( فيه من التهديد وتشديد الوعيد ما ال خيفى. قال القامسي
 كان عاملاً مبا يعملونه ، مطلعاً عليه غري غافل عنه ، كان جملازاهتم باملرصاد .

 . والغفلة صفة منفية فيجب نفيها عن هللا مع إثبات ضدها ، فاهلل ال يغفل لكمال علمه 
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