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 تفسري سورة السجدة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اُه َبْل ُهَو اْْلَقُّ ِمن رَّبِ َك لُِتنِذَر قـَْوًما مَّا أَتَاُهم مِ ن ( َأْم يـَُقوُلوَن افْـتَـرَ 2( تَنزِيُل اْلِكَتاِب ال رَْيَب ِفيِه ِمن رَّبِ  اْلَعاَلِمنَي )1امل )) 
 ( . (3نَِّذيٍر مِ ن قـَْبِلَك َلَعلَُّهْم يـَْهَتُدوَن )

 [ . 3 – 1] السجدة : 
--------------------------- 

 هذه من احلروف املقطعة اليت تكون يف أول بعض السور . ) امل ( 
  تحت السورة بالتنويه بشأن القرآن ألنه جامع اهلدى الذي تضمنته هذه السورة وغريها وألن مجاع افت: قال ابن عاشور

ضالل الضاّلني هو التكذيب هبذا الكتاب ، فاهلل جعل القرآن هدى للناس وخّص العرب أن َشرفهم جبعلهم أوَل من يتلّقى 
ا جاء به ، ال جرم أن تكذيب أولئك املكذبني أعرق يف هذا الكتاب ، وبأْن أنزله بلغتهم ، فكان منهم أشد املكذبني مب

 الضاللة وأوغل يف أَفن الرأي.
 وافتتاح الكالم باجلملة االمسية لداللتها على الَدوام والثبات.

 وقد اختلف  العلماء يف  احلروف املقطعة اليت وردت يف أوائل بعض السور على أقوال كثرية :
هي أمساء هلل ، وبعضهم قال  وبعضهم قال :هي أمساء للسور ،  فبعض العلماء : قالاها : هلا معىن ، واختلف يف معن فقيل :

 غري ذلك .
وحجة هذا القول : أن القرآن نزل ” :  وقال ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمني: هي حروف هجائية ليس هلا معىن ، وقيل 

 . “بلغة العرب ، وهذه احلروف ليس هلا معىن يف اللغة العربية 
 : يف تفسريه فقال ورجح هذا القول ابن كثريفأرجح األقوال أهنا إشارة إىل إعجاز القرآن العظيم ،  وأما اْلكمة منها :

وقال آخرون إمنا ذكرت هذه احلروف يف أوائل السور اليت ذكرت فيها بيانًا إلعجاز القرآن وأن اخللق عاجزون عن معارضته ” 
احلروف املقطعة اليت يتخاطبون هبا ، وقد حكى هذا املذهب الرازي يف تفسريه عن املربد ومجع مبثله هذا مع أنه مركب من هذه 

                    .                                                      “ من احملققني ، وإليه ذهب الشيخ أبو العباس بن تيمية وشيخنا احلافظ اجملتهد أبو احلجاج املزي وحكاه يل عـن ابن تيميـة 
 [ .  51/  1] تفسري ابن كثري : 

أما القول الذي يدل استقراء القرآن ” :  ان حيث قال بعد أن ذكر اخلالفيف أضواء البي وقد رجح هذا الشيخ الشنقيطي 
اخللق عاجزون عن على رجحانه فهو : أن احلروف املقطعة ذكرت يف أوائل السور اليت ذكرت فيها بيانًا إلعجاز القرآن ، وأن 

: ووجه استقراء القرآن هلذا القول : أن السور اليت افتتحت باحلروف املقطعة يذكر فيها دائماً  مث قال رمحه هللامعارضته مبثله .... 
يف عقب احلروف املقطعة االنتصار للقرآن وبيان إعجازه وأنه حق ، قال تعاىل يف البقرة ) امل ذلك الكتاب ال ريب فيه ( ، وقال 

آل عمران ) أمل هللا ال إله إال هو احلي القيوم نزل عليك الكتاب باحلق ( ، وقال يف األعراف ) أملص كتاب أنزل إليك ( ، وقال 
يف يونس ) الر تلك آيات الكتاب احلكيم ( ، وقال يف هود ) الر كتاب أحكمت آياته .. ( ، وقال يف يوسف ) الر تلك آيات 

 .“ لناه قرآناً عربياً ( الكتاب املبني . إنا أنز 
 مث ذكر رمحه هللا بقية السور .

... أن هذا القرآن مل يأت بكلمات ، أو ” :  رمحه هللا فقال بعدما رجح هذا القول ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمني
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 .“ عجزهم حبروف خارجة عن نطاق البشر ، وإمنا هي من احلروف اليت ال تعدو ما يتكلم به البشر ، ومع ذلك فقد أ
 ألن الفصل حاصل بدوهنا . فهذا ضعيفمن قال إمنا ذكرت ليعرف هبا أوائل السور ،  وأما قول ، 
 بل ابتدئ هبا لتفتح الستماعها أمساع املشركني إذا تواصوا باإلعراض عن القرآن إذا تال عليهم ، وهذا  وقول من قال :

 [ .  51/   1] تفسري ابن كثري : كون يف بعضها .           ضعيف ، ألنه لو كان كذلك لكان ذلك يف مجيع السور ال ي

  ( حرفاً جيمعها قوهلم : نص حكيم قاطع له سر .  14عدد احلروف املقطعة ) 
  ( سورة باحلروف املقطعة .  29افتتح هللا عز وجل ) 
و القرآن املوىف به إليك يا حممد ال شك وال ريب أنه من أي هذا الكتاب وه(  تَنزِيُل اْلِكَتاِب ال رَْيَب ِفيِه ِمن رَّبِ  اْلَعاَلِمنيَ ) 

 عند هللا الذي هو رب العاملني وخالقهم ومدبرهم . 
  ( تنزيل ) أن من أمساء القرآن الكتاب ، ومسي بذلك ألنه مكتوب يف اللوح احملفوظ كما قال تعاىل الكتاب 

تاب يف الصحف اليت بأيدي املالئكة قال تعاىل ) فمن شاء ذكره ) إنه لقرآن كرمي يف كتاب مكنون ( أي اللوح احملفوظ ، وهو ك
 يف صحف مكرمة مرفوعة مطهرة ( ، وهو كتاب يف الصحف اليت بأيدينا ، فهو مكتوب بأيدينا ونقرؤه من هذه الكتب .

  ، ومن أمساء القرآن :فيه اسم من أمساء القرآن وهو الكتاب 
) تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيرًا ( ، وقال تعاىل ) وأنزل الفرقان ، كما قال تعاىل  االسم األول : 

 الفرقان ( .
: ألنه نزل متفرقًا يف حني أن سائر الكتب نزلت مجلة  وقيل: ألنه يفرق بني احلـق والباطل ، واخلري والشر ،  قيلومسي بذلك : 

 [2/14]مفاتيح الغيب: خللق يف ظلمات الضـالالت فبالقرآن وجدوا النجاة . : الفرقان هو النجـاة ، وذلك ألن ا وقيلواحـدة ، 
 وكل هذه األقوال صحيحة . 

: القرآن ، كما قال تعاىل ) شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ( ، وقال تعاىل ) لئن اجتمعت اإلنس واجلن على  االسم الثاين
 ن بعضهم لبعض ظهرياً ( .أن يأتـوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كا

: الكتاب ، كما يف قوله تعاىل ) ذلك الكتاب ال ريب فيه ( ، وقوله تعاىل ) احلمد هلل الذي أنزل على عبده  االسم الثالث
 الكتاب ومل جيعل له عوجا ( ، وسبق ملاذا مسي بذلك .

 س ما نزل إليهم ( ، وقال تعاىل ) إنا حنن نزلنا الذكر ( .: الذكر ، كما قال تعاىل ) وأنـزلنا إليك الذكر لتبني للنا االسم الرابع
 وجه تسميته بالذكر : إنه حمتمل معنيني : يفقال ابن جرير 

 : أنه ذكر من هللا جل ذكره ، ذّكر به عباده ، فعرفهم فيه حدوده وفرائضه ، وسائر ما أودعه من حكمه . أحدمها
مبا فيه ، كما قال جل ثناؤه ) وإنه لذكر لك ولقومك ، يعين أنه شرف به  : أنه ذكر وشرف وفخر ملن آمن به وصدق واآلخر

 شرف له ولقومه .

 الريب هو الشك مع القلق فهو أخص من الشك . قوله تعاىل ) ال ريب فيه (
 ال شك وال ريب أنه موحى من عند هللا ، كما قال تعاىل ) تنزيل الكتاب ال ريب فيه من رب العاملني ( . فالقرآن 

 ال شك أنه يبعث على عدم الريب والشك . والقرآن
 ال شك وال ريب أنه واقع موقعـه . والقرآن
 ال يتضمن أموراً تبعث على الريب والشك . والقرآن
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 ال يوجد فيه متناقضـات . والقرآن
 ال ريب فيه وإن ارتاب فيه املرتابون . والقرآن

 ل ضده ، وهو أنه مشتمل على كمال اليقني .نفي الريب عن القرآن ، وهذا النفي متضمن ثبوت كما 
 ال ريب فيه : ونفي الريب عنه يستلزم ضده ، إذ ضد الريب والشك اليقني ، فهذا الكتاب مشتمل  :  قال الشيخ السعدي

، على علم اليقني ، املزيل للشك والريب ، وهذه قاعدة مفيدة : أن النفي املقصود به املدح، ال بد أن يكون متضمنًا لضده
 وهو الكمال ، ألن النفي عدم ، والعدم احملض ال مدح فيه .

 الرب هو املالك املتصرف املعبود املدبر لشؤون خلقه املريب هلم بالنعم الظاهرة والباطنة .(  ( َربِ  اْلَعاَلِمنيَ ) 
  وتربيته تعاىل خللقه نوعان : عامة وخاصة : السعدي :قال 

 قهم ، وهدايتهم ملا فيه مصاحلهم اليت فيها بقاؤهم يف الدنيا .هي خلقه للمخلوقني ، ورز  فالعامة :
تربيته ألوليائه ، فريبيهم باإلميان ، ويوفقـهم له ، ويكملهم ، ويدفع عنهم الصوارف ، والعوائق احلائلة بينهم وبينه ،  واخلاصة :

 وحقيقتها : تربية التوفيق لكل خري ، والعصمة من كل شر .
 : املراد بالعاملني على أقوال : اختلف ما العاملني 

 : كل موجود سوى هللا ، وهذا قول قتادة ورجحه القرطيب 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
 بارة عما يعقل وهم اإلنس واجلن واملالئكة والشياطني .: العامَل ع وقيل

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

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

 . وعلى انفراده بامللك تهدانية هللا وعلى عظمـويف جزء منه ، آية تدل على وح، فإن هذا اخللق يف كل فرد منه 
 قال الشاعر :

 أم كيف جيحد اجلاحدُ     فوا عجبا كيف يُعصى اإللُه  
 تدل على أنه واحدُ         كل شيٍء له آيةٌ ويف  

ياٍت أِلُويل اأْلَْلَبابِ ِإنَّ يِف قال تعاىل )  ( .  َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر ََ
وسئل بعض األعراب عن وجود هللا فقال : إن البعر ليدل على البعري ، وإن أثر األقدام ليدل على املسري ، فسماء ذات أبراج ، 

 يدل على وجود اللطيف اخلبري . وأرض ذات فجاج ، وحبار ذات أمواج أال
 جسمك وروحك فيه من اَيات ما يبهر العقول .

 مأخوذ من الِعلم ، ألن هذا اخللق ال يصدر إال عن علم ومعرفة بأحواهلم . وقيل :
 : تطلق أحياناً ويراد به اإلنس واجلن  العاملني: 

 . نذيراً ( كما قال تعاىل ) تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني
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 :وأحياناً تطلق على البشر 
 كقوله تعاىل ) أتأتون الذكران من العاملني ( .

 : قال بعض العلماء : واعلم أن تربيته تعاىل خمالفة لرتبية غريه ، وبيانه من وجوه 

 أنه تعاىل يريب عبيده ال لغرض نفسه ، وغريه يربون لغرض أنفسهم ال لغرض غريهم .األول : 
ن غريه إذا رىب فبقدر تلك الرتبية يظهر النقصان يف خزائنه ويف ماله وهو متعال عن النقصان والضرر ، كما قال تعاىل : أالثاين : 

 .)َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ِعْنَدنَا َخزَائُِنُه َوَما نـُنَـزِّلُُه ِإالَّ ِبَقَدٍر َمْعُلوٍم( 
: ) إن هللا  أبغضه وحرمه ومنعه ، واحلق تعاىل خبالف ذلك ، كما قال أن غريه من احملسنني إذا أحل الفقري عليه 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 : 

اهاًل غري عاقل ، ال حتسن أن تسأل منه ، ووقاك وأحسن إليك مع أنك ما سألته كنت جنينًا يف رحم األم ، وحال ما كنت ج
 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 : 
قوم دون قوم وال ميكنه التعميم ، أما احلق تعاىل فقد وصل تربيته وإحسانه إىل أن غريه من احملسنني خيتص إحسانه بالسادس : 

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

 يقول تعاىل خمرباً عن املشركني أهنم قالوا أن حممداً اختلقه من تلقاء نفسه .(  َأْم يـَُقوُلوَن افْـتَـَراهُ ) 
 : قال املكذبون للرسول الظاملون يف ذلك : افرتاه حممد ، واختلقه من عند نفسه ، وهذا من كرب اجلراءة على  قال السعدي

 . ب بأعظم الكذ إنكار كالم هللا ، ورمي حممد 
 قال تعاىل راداً على من قال افرتاه :

 الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد .( َبْل ُهَو اْْلَقُّ )
 أنزله رمحة للعباد .(  ِمن رَّبِ كَ ) 
 ما جاءهم رسول قبلك يا حممد . أي أنزله إليك لتنذر به قوماً ( لُِتنِذَر قـَْوًما مَّا أَتَاُهم مِ ن نَِّذيٍر مِ ن قـَْبِلكَ ) 

 اإلخبار املقرون بالتخويف .واإلنذار : 
يعين قريشاً ، قاله قتادة : كانوا أمة أمية مل يأهتم نذير من ( لِتُـْنِذَر قـَْوماً مَّآ أَتَاُهم مِّن نَِّذيٍر مِّن قـَْبِلَك  قال املاوردي : قوله تعاىل )

 {صـ 4النكت والعيون حـ }. أ هـ  قبل حممد 
 أي يتبعون احلق ويؤثرونه .( َلَعلَُّهْم يـَْهَتُدونَ ) 

 الفوائد : 
بيان إعجاز القرآن ، حيث أن القرآن يكون من هذه احلروف املقطعة ] امل ، ق ، ص [ ومع ذلك يتحدى القرآن أن يأتوا  -1

 مبثله .

 الثناء على القرآن . -2

 أن القرآن منزل غري خملوق ، لقوله : ) تنزيل ( . -3
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 علو هللا بذاته ، لقوله : ) تنزيل ( . ] وقد سبقت أدلة العلو يف سورة البقرة [ .إثبات  -4

 إثبات اسم من أمساء القرآن ، وهو الكتاب . -5

 الثناء على القرآن بأنه ال ريب وال شك فيه بوجه من الوجوه . -6

 وجوب تعظيم القرآن . -7

 موراً تدل على كذهبم :الرد على من قال إن حممداً افرتى هذا القرآن ، حيث ذكر هللا أ -8

 قوله تعاىل : ) هو احلق ( على كل الوجوه .
 ) من ربك ( من رب العاملني .

 ) ال ريب فيه ( بوجه من الوجوه ، فليس فيه ما يوجب الريبة .
 أن مهمة الرسل اإلنذار والتبشري . -9

رِيَن َوُمْنِذرِيَن قال تعاىل :   .( )ُرُسالً ُمَبشِّ
 . (الَِّذي نـَزََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمنَي نَِذيراً  )تـََباَركَ وقال تعاىل : 

 .( ) َوِإْن ِمْن أُمٍَّة ِإالَّ َخال ِفيَها نَِذيرٌ أنه ما من أمة إال وجاءها نذير ، كما قال تعاىل :  -11

 .( ا اّلِلََّ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت )َوَلَقْد بـََعثْـَنا يف ُكلِّ أُمٍَّة َرُسوالً َأِن اْعُبُدو وقال تعاىل : 
 أن مهمة الرسل البالغ ، واهلداية بيد هللا . -11

 أن النذارة سبب للهداية . -12

 إثبات رمحة هللا للخلق ، حيث أرسل إليهم الرسل من أجل هدايتهم . -13

نَـُهَما يف ِستَِّة أَيَّا)  ٍم مثَّ اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش َما َلُكم مِ ن ُدونِِه ِمن َوِلٍ  َوال َشِفيٍع اَّللَُّ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض َوَما بـَيـْ
 ( (4َأَفال تـََتذَكَُّروَن )

 [ . 4] السجدة : 
---------- 

نَـُهَما يف ِستَِّة أَيَّامٍ )  اإلحكام واإلتقان .أي أوجدمها من العدم على وجه (  اَّللَُّ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض َوَما بـَيـْ
يعين بني السماء واألرض ، وهذه املخلوقات منها  ما هو معلوم لنا كالشمس والقمر والنجوم والسحاب ، ومنها ما وما بينهما : 

 هو جمهول إىل اَن .
 أوهلا يوم األحد ، وآخرها يوم اجلمعة .) يف ستة أيام ( 
 . يوم األحد ، وخلق آدم يوم اجلمعة آخر األشياء ابتدئ وتظاهرت األحاديث الصحاح أن اخللققال ابن عطية : 

 من يوم األحد إىل آخر يوم اجلمعة.( يف ِستَِّة أَيَّاٍم  : قوله تعاىل ) قال القرطيب
 : وقد اختلف يف مقدار هذه األيام 

 كأيامنا هذه .فقيل : 
 . ألن هللا أطلقها ، وإذا أطلق حيمل على املعروف املعهود وهي أيامنا هذه

 كل يوم مقدار مخسني ألف سنة .وقيل : 
 املراد باليوم حلظة .وقيل : 



6 

 

 األول .والراجح 
 فإن قيل : أليس هللا بقادر على أن خيلقها يف ْلظة ؟ 

 بلى ، ألن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون .فاجلواب : 
ل وعال قادر على كل شيء ، وقدرته سبحانه ليس هلا حدود ، من املقرر عند أهل اإلميان الراسخ والتوحيد الكامل أن املوىل جف

فله سبحانه مطلق القدرة وكمال اإلرادة ، ومنتهى األمر والقضاء ، وإذا أراد شيئاً كان كما أراد ويف الوقت الذي يريد ، وبالكيفية 
 . اليت أرادها سبحانه وتعاىل

 .على تقرير هذا األمر وبيانه بياناً واضحاً ال لبس فيه وال غموض  وقد تواترت النصوص القطعية من كتاب ربنا وسنة نبينا 
 .) بديع السموات واألرض وإذا قضى أمراً فإمنا يقول له كن فيكون (  ال تعاىلق 

كونه   قال احلافظ ابن كثري يف تفسري هذه اَية الكرمية ) يبني بذلك تعاىل كمال قدرته ، وعظيم سلطانه ، وأنه إذا قدر أمراً وأراد
فإمنا يقول له كن _ أي : مرة واحدة _ فيكون ، أي فيوجد على وفق ما أراد كما قال تعاىل : ) إمنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول 

 .له كن فيكون ( 
 .وقال تعاىل  ) ...قال كذلك هللا خيلق ما يشاء ، إذا قضى أمراً فإمنا يقول له كن فيكون ( 

 .مييت فإذا قضى أمراً فإمنا يقول له كن فيكون ( وقال تعاىل  ) هو الذي حيي و 
 .وقال تعاىل  ) وما أمرنا إال واحدة كلمح بالبصر ( 

( : ) وهذا إخبار عن نفوذ مشيئته يف خلقه ، كما أخرب  4/261يف تفسريه هذه اَية )  -رمحه هللا تعاىل  -قال احلافظ ابن كثري 
احدة ( أي إمنا نأمر بالشيء مرة واحدة ال حنتاج إىل توكيد بثانية ، فيكون ذلك الذي بنفوذ قدره فيهم فقال : ) وما أمرنا إال و 

 : نأمر به حاصاًل موجوداً كلمح البصر ، ال يتأخر طرفة عني ، وما أحسن ما قال بعض الشعراء
 .إذا ما أراد هللا أمراً فإمنا يقول له كن قولة فيكون ( أ.هـ

 : وإمنا خلقها يف ستة أيام حلكمتني
 أن هذه املخلوقات يرتتب بعضها على بعض ، فرتب هللا بعضها على بعض حىت أحكمها .اْلكمة األوىل : 
 أن هللا علم عباده التؤدة والتأين ، وأن األهم إحكام الشيء ال الفراغ منه .اْلكمة الثانية : 

ُقْل أَإِنَُّكْم لََتْكُفُروَن بِالَِّذي َخَلَق اأْلَْرَض : )  هذه األيام أربعة منها لألرض ، ويومان للماء ، كما فصل ذلك يف سورة فصلت -
 ( .يف يـَْوَمنْيِ 

  ولو أراد خلقها يف حلظة لفعل ؛ إذ هو القادر على أن يقول هلا   -أي ستة أيام  -وذكر هذه املدة : قال اإلمام القرطيب
 : كوين فتكون ، ولكنه أراد

o  رأن يعلم العباد الرفق والتثبت يف األمو . 
o ولتظهر قدرته للمالئكة شيئاً بعد شيء .... 
o ن لكل ، وبنّي هبذا ترك معاجلة العصاة بالعقاب ؛ أل عنده أجالً  وحكمة أخرى : خلقها يف ستة أيام ؛ ألن لكل شيء

 .شيء عنده أجاًل ... ( 
  فإن قيل : فهال خلقها يف حلظة ، فإنه قادر ؟ فعنه مخسة أجوبة:  يوقال ابن اجلوز : 

 . ا : أنه أراد أن يوقع يف كل يوم أمراً تستعظمه املالئكة ومن يشاهده ، ذكره ابن األنباريأحده
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 . والثاين : أنه التثبت يف متهيد ما ُخلق َدم وذريته قبل وجوده ، أبلغ يف تعظيمه عند املالئكة
كمته يف ذلك ، كما يظهر قدرته يف قوله ) كن والثالث : أن التعجيل أبلغ يف القدرة ، والتثبيت أبلغ يف احلكمة ، فأراد إظهار ح

 .  ( فيكون
 . والرابع : أنه عّلم عباده التثبت ، فإذا تثبت َمْن ال يَزِلُّ ، كان ذو الزلل أوىل بالتثبت

 .واخلامس : أن ذلك اإلمهال يف خلق شيء بعد شيء ، أبعد من أن يظن أن ذلك وقع بالطبع أو باالتفاق . ( ا.هـ
  ويف خلق األشياء مدرجًا مع القدرة على إبداعها دفعة دليل على االختيار ، واعتبار  أبو السعودوقال القاضي ... (

 .للنظار ، وحث على التأين يف األمور ( ا.هـ
  َأىِب ُهَريـَْرَة قَاَل َأَخَذ َرُسوُل اّلِلَِّ فإن قيل : ما اجلواب : عن حديث  َِجلَّ التـُّْربََة يـَْوَم السَّْبِت َخَلَق اّلِلَُّ َعزَّ وَ » فـََقاَل  يبَِيد

َوَخَلَق النُّوَر يـَْوَم اأَلْرِبَعاِء َوَبثَّ ِفيَها َوَخَلَق ِفيَها اجْلَِباَل يـَْوَم اأَلَحِد َوَخَلَق الشََّجَر يـَْوَم ااِلثـْنَـنْيِ َوَخَلَق اْلَمْكُروَه يـَْوَم الثُّالَثَاِء 
آِخِر اخْلَْلِق َوىِف آِخِر َساَعٍة ِمْن َساَعاِت اجلُُْمَعِة ِفيَما بـَنْيَ  بـَْعَد اْلَعْصِر ِمْن يـَْوِم اجلُُْمَعِة يف  َم الدََّوابَّ يـَْوَم اخْلَِميِس َوَخَلَق آدَ 

 ل ( رواه مسلم .اْلَعْصِر ِإىَل اللَّيْ 
 فإنه يقتضي أن األيام سبعة .

 فاجلواب : أن احملققني من العلماء على تضعيفه .
رآن الكرمي ، الذي يصرح بأن خلق السماوات واألرض وما فيهما مت يف ستة أيام : يومان للسماء ، وأربعة أيام ظاهر الق تهخالفمل

َلِمنَي . ) ُقْل أَئِنَُّكْم لََتْكُفُروَن بِالَِّذي َخَلَق اأْلَْرَض يف يـَْوَمنْيِ َوََتَْعُلوَن َلُه أَْنَداًدا َذِلَك َربُّ اْلَعايها ، كما قال تعاىل لألرض وما ف
ائِِلنَي . مُثَّ اْستَـَوى ِإىَل السََّماِء َوِهَي ُدَخاٌن فـََقاَل َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي ِمْن فـَْوِقَها َوبَاَرَك ِفيَها َوَقدََّر ِفيَها أَقْـَواتـََها يف أَْربـََعِة أَيَّاٍم َسَواًء لِلسَّ 

َنا طَائِِعنَي . فـََقَضاُهنَّ َسْبَع مَسَاَواٍت يف يـَْوَمنْيِ َوأَْوَحى يف ُكلِّ مَسَاٍء أَْمَرَها َوزَيَـّنَّا الهَلَا َوِلأْلَْرِض اْئِتَيا َطْوًعا أَْو َكْرًها قَالَ  نـَْيا َتا أَتـَيـْ سََّماَء الدُّ
 م ( .مبََصابِيَح َوِحْفظًا َذِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِلي

 ، والبيهقي ، وابن تيمية ، وابن القيم . بن معني ، وعبد الرمحن بن مهديعلي بن املديين ، والبخاري ، وحيىي  وممن ضعفه :
 ح .  ) التاريخ الكبري ( .عن أيب هريرة عن كعب ، وهو أصوقال بعضهم :  "قال اإلمام البخاري رمحه هللا

ه ، كيحىي بن معني ، روى مسلم : ) خلق هللا الرتبة يوم السبت ( ، ونازعه فيه من هو أعلم من ة : وكذلكوقال ابن تيمي
، واحلجة مع هؤالء ، فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة  والبخاري ، وغريمها ، فبينوا أن هذا غلط ، ليس هذا من كالم النيب 

واإلمجاع أن هللا تعاىل خلق السموات واألرض يف ستة أيام ، وأن آخر ما خلقه هو آدم ، وكان خلقه يوم اجلمعة ، وهذا احلديث 
فيه يقتضي أنه خلق ذلك يف األيام السبعة ، وقد ُروي إسناد أصح من هذا أن أول اخللق كان يوم األحد " انتهى من " املختلف 

 )73/ 18( ، وانظر: " جمموع الفتاوى " )1/256جمموع الفتاوى " )

 : فائدة 
 . أربعة أيام الظاهر أن معىن قوله هنا يف ) أَْربـََعِة أَيَّاٍم ( : أي : يف تتمة:  قال الشنقيطي 

، مث قال  9لت/ وتتمة األربعة حاصلة بيومني فقط ؛ ألنه تعاىل قال : ) ُقْل أَِإنَُّكْم لََتْكُفُروَن بِالَِّذي َخَلَق األرض يف يـَْوَمنْيِ ( فص
 . ) يف أربعة أيام ( أي : يف تتمة أربعة أيام

، فتضم اليومني إىل األربعة السابقة فيكون جمموع األيام اليت خلق فيها السماوات  اَواٍت يف يـَْوَمنْيِ (مث قال : ) فـََقَضاُهنَّ َسْبَع مسََ 
 . واألرض وما بينهما ستة أيام
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وهذا التفسري الذي ذكرنا يف اَية ال يصح غريه حبال ؛ ألن هللا تعاىل صرح يف آيات متعددة من كتابه بأنه خلق السماوات 
 . ... واألرض وما بينهما يف ستة أيام

يريد خلق ما يف األرض ، وقدر األقوات يف يومني يوم الثالثاء واألربعاء فهما مع األحد واالثنني  (يف أربعة أيام  ) وقال البغوي :
 . أربعة أيام ، ردَّ اَخر على األول يف الذكر ، كما تقول : تزوجت أمس امرأة واليوم ثنتني ، وإحدامها هي اليت تزوجتها باألمس

 أي عال وارتفع على العرش ، وأما كيفية ذلك فاهلل أعلم بكيفيته .( َوى َعَلى اْلَعْرِش مثَّ اْستَـ ) 
  : ذلك السقف احمليط باملخلوقات ، وهو من أعظم املخلوقات .والعرش 

 . ويف اَية إثبات العرش 

 : لغة عبارة عن السرير الذي للملك ، مسي عرشاً الرتفاعــه عليه  والعرش
رش الذي أضافه هللا لنفسه وهو سرير عظيم ذو قوائم حتمله املالئكة وهو كالقبة على العامل ، وهو : هو الع وشرعاً 

 وقد وصفه هللا بأوصاف عظيمة .سقف هذه املخلوقات ، 
 وصفه بالعظمة :

 قال تعاىل ) ورب العرش العظيم ( .
 ووصفه بأنه كرمي :

 ب العرش العظيم ( .قال تعاىل ) فتعاىل هللا امللك احلق ال إله إال هو ر 
 ومدح نفسه سبحانه بأنه ذو عرش :

 كما قال تعاىل )رفيع الدرجات ذو العرش ( .
 وأخرب سبحانه أن للعرش محلة :

 قال تعاىل ) الذين حيملون العرش ومن حوله ... ( .
 وقال تعاىل ) وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية ( .

 أن خيلق السموات واألرض : وأخرب سبحانه أن عرشه كان على املاء قبل
 قال تعاىل ) وهو الذي خلق السموات واألرض يف ستة أيام وكان عرشه على املاء ( .

 أن العرش فوق الفردوس : وأخرب النيب 
 ) إذا سألتم هللا فاسألوه الفردوس فإنه وسط اجلنة وأعلى اجلنة وفوقه عرش الرمحن ( . قال 

 وله قوائم :
 ني األنبياء، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش ...(.)ال ختريوا ب قال 
 . يف هذه اَيات إثبات أن هللا مستو على عرشه ، وهذا معتقد أهل السنة واجلماعة ، استواء يليق جبالله من غري تكييف 

 وقد ذكر هللا استوائه على العرش يف سبع مواضع من القرآن .
 وقد فسر أهل التعطيل االستواء مبعىن االستيالء ، واستدلوا بقول الشاعر :

 قد استوى بشر على العراق     من غري سيف أو درهم راق                                  
 لكن هذا البيت ال يعرف قائله .



9 

 

 من غري هللا من ويل . أي ليس لكم أيها الناسَما َلُكم مِ ن ُدونِِه ِمن َوِلٍ  َوال َشِفيٍع ) 
 . والويل : من يتوىل أمر اإلنسان جبلب اخلري ودفع الشر 

 وإذا قرنت بالنصر صارت خاصة جبلب اخلري .
 . والنصر يدفع الشر 

 يشفع لكم أن توجه إليكم العقاب .) وال شفيع ( 
 والشفاعة : هي التوسط للغري جبلب منفعة أو دفع مضرة .

 الوسيط يف قضاء احلوائج من دفع ضّر أو جلب نفع. والشفيع ::  قال ابن عاشور 
فتعلمون أن خالق السموات واألرض ، املستوي على العرش العظيم ، الذي انفرد بتدبريكم وتوليكم ، وله ( َأَفال تـََتذَكَُّروَن ) 

 الشفاعة كلها ، هو املستحق جلميع أنواع العبادة .
 لذي هو بضم الذال وهو التفكر والنظر بالعقل.التذكر : مشتق من الذُكر ا:  قال ابن عاشور

 الفوائد :
 أن اخلالق هو هللا .إثبات  -1

 عظم خلق السموات واألرض . -2

 إثبات أن هللا مستو على عرشه استواء يليق جبالله من غري حتريف وال تكييف . -3

 عظم قدرة هللا . -4

 أن بني السموات واألرض من اَيات شيئاً كثرياً . -5

 ألرض يف ستة أيام .أن خلق السموات وا -6

 إثبات علو هللا . -7

 أنه ليس للخلق ويل من دون هللا . -8

 إبطال تعلق املشركني بآهلتهم . -9

َغْيِب َوالشََّهاَدِة ( َذِلَك َعاملُ الْ 5ُعدُّوَن )يَُدبِ ُر اأَلْمَر ِمَن السََّماء ِإىَل اأَلْرِض مثَّ يـَْعُرُج ِإلَْيِه يف يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه أَْلَف َسَنٍة ّمِ َّا تَـ  )
 (( 6اْلَعزِيُز الرَِّحيُم )

 [ . 6 – 5] السجدة : 
---------- 

اّلِلَُّ الَِّذي َخَلَق  )( أي : تنزل أمره من أعلى السماوات إىل أقصى األرض ، كما قال تعاىل يَُدبِ ُر اأَلْمَر ِمَن السََّماء ِإىَل اأَلْرِض ) 
نَـُهنَّ َسْبَع مَسَاَواٍت َوِمَن اأْلَرْ   .( ِض ِمثْـَلُهنَّ يـَتَـنَـزَُّل اأْلَْمُر بـَيـْ

 : فُيسعد وُيشقي ، ويُغين ويُفقر ، ويُعز ويُذل ، ويُكرم ويُهني ، ويرفع أقوامًا ويضـع آخرين ، ويُنزل األرزاق  قال السعدي“ 
 أي ما يرتتب على ذلك األمر يصعد إىل هللا .) مث يعرج إليه ( 

أي يف يوم من أيام الدنيا ، فيكون امللك قد قطع يف يوم واحد من أيام الدنيا يف سنة ّما تعدون ( ) يف يوم كان مقداره ألف 
 نزوله وصعوده مسافة ألف سنة من مسرية اَدمي .

 أي يتنزل أمره من أعلى السماوات إىل أقصى ختوم األرض السابعة ، وترفع األعمال إىل ديواهنا فوق مساء  قال ابن كثري :
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مسافة بينهما وبني األرض مسرية مخسمائة سنة ، وقال جماهد وقتادة والضحاك : النزول من امللك يف مسرية الدنيا و 
 . مخسمائة عام وصعوده يف مسرية مخسمائة عام ، ولكنه يقطعها يف طرفة عني 

 : إشكال 
 ة ( .يف يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه مَخِْسنَي أَْلَف َسنَ تـَْعرُُج اْلَمالِئَكُة َوالرُّوُح ِإلَْيِه قال تعاىل يف سورة املعارج قال تعاىل ) 

 وقد اختلف العلماء يف اجلمع بني اَيتني :
 فذهب طائفة من العلماء إىل أن املراد باليومني يف اَيتني يوم واحد ، ويكون العروج فيه إىل هللا ، وإمنا اختلف املدة يف اَيتني ،

رى مخسني ألفًا ، الختالف املسافة املقطوعة يف كل منهما ، فاأللف سنة جعلت مدة لنزول فكانت يف إحدامها ألفًا ، ويف األخ
املالئكة وصعودهم إىل السماء الدنيا ، فإن املسافة بني األرض والسماء الدنيا ُقدرت يف األحاديث خبمسمائة عام ، فإذا قدر 

ي املدة اليت يعرجون فيها من فوق السبع الطباق من عند العرش نزوهلم وصعودهم كان اجملموع ألف سنة ، وأما اخلمسون ألفاً فه
 إىل أسفل األرض .

 وإىل هذا ذهب طائفة من السلف ، وبه قال جماهد ، وحممد بن إسحاق .
 ورجحه ابن جرير ، والبغوي .

 يا وقدر مسرية ألف أي: يف يوم واحد من أيام الدن(  يف يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدونقوله تعاىل ) غوي :قال الب
سنة، مخسمائة نزوله، وخسمائة صعوده، ألن ما بني السماء واألرض مخسمائة عام، يقول: لو سار فيه أحد من بين آدم مل 
يقطعه إال يف ألف سنة، واملالئكة يقطعون يف يوم واحد، هذا يف وصف عروج امللك من األرض إىل السماء، وأما قوله: 

( ، أراد مدة املسافة بني األرض إىل سدرة 4-يه يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة" )املعارج"تعرج املالئكة والروح إل
املنتهى اليت هي مقام جربيل، يسري جربيل واملالئكة الذين معه من أهل مقامه مسرية مخسني ألف سنة يف يوم واحد من أيام 

 ك .الدنيا. هذا كله معىن قول جماهد والضحا
 إىل أن املراد باليومني املذكورين يف اَيتني مها يومان خمتلفان متغايران ، وليس املراد هبما يوماً واحداً .وذهب بعض العلماء 

فاليوم املذكور يف سورة السجدة : هو يف الدنيا ، فاملالئكة تعرج إىل السماء مث تنزل يف يوم من أيام الدنيا ، وقدر ذلك اليوم ألف 
 سنة مما يعد خلقه .

وم املذكور يف سورة املعارج فهو يوم القيامــة ، فاملالئكة ومعهم الروح إليه تعرج يف يوم يفرغ فيه من القضاء بني خلقه ،  وأما الي
 كان قدر ذلك اليوم الذي فرغ فيه من القضاء بينهم قدر مخسني ألف سنة .

 وهذا قول ابن عباس يف أحد أقواله ، والضحاك ، وعكرمة .
 القول ألمور : ورجح بعض العلماء هذا

داللة السياق القرآين ، فالسياق يف سورة السجدة يدل على أنه يف هذه الدنيا بداللة قوله ) يدبر ... ( فهذا التدبري  أواًل :
والعروج مع وجود السماء ووجود األرض يدل على أن هذا التدبري وهذا العروج إمنا هو يف الدنيا ، ومما يدل على أن اليوم يف 

عارج املراد به يوم القيامــة : الضمري الواقع مفعواًل به يف كل من ) يرونه ( و ) نراه ( ومرجعه يف اَيات ، فالضمري فيهما سورة امل
راجع إىل اليوم ، فتفسريه به أوىل من رجوعه إىل ) عذاب واقع ( وذلك ألن اليوم أقرب مذكور ، ومحل الضمري إىل أقرب مذكور 

 هو األوىل والراجح .
 –وهو حديث مانع الزكاة  –مما يدل على اختالف اليومني املذكورين يف سورة املعارج : داللة احلديث الوارد يف الصحيح  نيًا :ثا
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َى َعَلْيِه يف  ) قال  ْنَباُه َوَجِبيُنُه َحىتَّ حَيُْكَم نَاِر َجَهنََّم فـَُيْجَعُل َصَفاِئَح فـَُيْكَوى هِبَا جَ  َما ِمْن َصاِحِب َكْنٍز اَل يـَُؤدِّى زََكاَتُه ِإالَّ ُأمحِْ
 ر ( .يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه مَخِْسنَي أَْلَف َسَنٍة مُثَّ يـَُرى َسِبيَلُه ِإمَّا ِإىَل اجْلَنَِّة َوِإمَّا ِإىَل النَّا اّلِلَُّ بـَنْيَ ِعَباِدِه يف 

 امة ، وليس من أيام الدنيا .دل هذا احلديث على أن اليوم املقدر خبمسني ألف سنة إمنا هو من أيام القي
اختالف املعىن الذي دلت عليه كل من اَيتني وهو اختالف ظاهر ، ففي سورة السجدة دلت أن العروج لألمر ، بينما  ثالثًا :

 دلت سورة املعارج أن العروج للمالئكة والروح .
 : جابوقد سئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا عن سبيل اجلمع بني اَيات السابقة فأ

، تعارض أبدًا ، وإمنا يكون  بل اإلجابة على هذا السؤال أود أن أبني أنه ليس يف كتاب هللا ، وال يف ما صح عن رسول ق
 التعارض فيما يبدو لإلنسان ويظهر له ، إما لقصور يف فهمه ، أو لنقص يف علمه ، وإال فكتاب هللا وما صح عن رسوله 

 اً ( .َجُدوا ِفيِه اْخِتالفاً َكِثري ) أََفال يـََتَدبَـُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اّلِلَِّ َلوَ  هللا تعاىل تعارض إطالقاً ، قال ليس فيهما
، أو بـَنْي آية وحديث : فََأِعد  فإذا بدا لك أيها األخ شيء من التعارض بني آيتني من كتاب هللا ، أو حديثني عن رسول هللا 

بعد أخرى ، فسيتبني لك احلقُّ ووجُه اجلمع ، فإن عجزت عن ذلك فاعلم أنه إما لقصور فهمك ، أو لنقص علمك ، النظر مرة 
 . ، بتعارٍض وتناقض أبدا وال تتهم كتاب هللا عز وجل ، وما صح عن رسوله 

 : وبعد هذه املقدمة أقول
 سورة السجدة : ) يَُدبُِّر اأَلْمَر ِمْن السََّماِء ِإىَل اأَلْرِض مُثَّ يـَْعرُُج إِلَْيِه ومها قوله تعاىل يف -إن اَيتني اللتني أوردمها السائل يف سؤاله 

ِسنَي أَْلَف لَْيِه يف يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه مخَْ يف يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه أَْلَف َسَنٍة ممَّا تـَُعدُّوَن ( وقوله يف سورة املعارج : ) تـَْعرُُج اْلَمالِئَكُة َوالرُّوُح إِ 
َسَنٍة ( اجلمع بينهما : أن آية السجدة يف الدنيا ، فإنه سبحانه وتعاىل يدبر األمر من السماء إىل األرض مث يعرج إليه يف يوم ،  

مقداره ألف سنة مما نعد ، لكنه يكون يف يوم واحد ، ولو كان حبسب ما نعد  -الذي يعرج إليه األمر  -كان مقدار هذا اليوم 
) أن بني السماء  نني لكان عن ألف سنة ، وقد قال بعض أهل العلم إن هذا يشري إىل ما جاء به احلديث عن النيب من الس

 . الدنيا واألرض مخسمائة سنة ( فإذا نزل من السماء مث عرج من األرض فهذا ألف سنة
َأَل َساِئٌل ِبَعَذاٍب َواِقٍع لِْلَكاِفريَن لَْيَس َلُه َداِفٌع . ِمْن وأما اَية اليت يف سورة املعارج ، فإن ذلك يوم القيامة كما قال تعاىل : ) سَ 

 ح ( .ْعرُُج اْلَمالِئَكُة َوالرُّو اّلِلَِّ ِذي اْلَمَعارِِج . تَـ 
 . وقوله : ) يف يوم ( ليس متعلقاً بقوله تعاىل : ) اْلَمالِئَكُة َوالرُّوُح إِلَْيِه ( ، لكنه متعلق مبا قبل ذلك

 . ْيَس لَُه َداِفٌع . ِمْن اّلِلَِّ ِذي اْلَمَعارِِج . تـَْعرُُج اْلَمالِئَكُة َوالرُّوُح ِإلَْيِه ( هي مجلة معرتضةوقوله ) لَ 
وهبذا تكون آية املعارج يف يوم القيامة ، وقد ثبت يف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة يف قصة مانع الزكاة أنه حيمى عليها يف 

 . بينه وظهره ، كلما بردت أعيدت يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنةنار جهنم فيكوى هبا جنبه وج
  ب ( .فتاوى نور على الدر ) ر . انتهى باختصافتبني هبذا أنه ليس بني اَيتني شيء من التعارض الختالف حملهما وهللا أعلم " 

عباده ، يعلم ما غاب عن املخلوقني وما أي املدبر هلذه األمور ، الذي هو شهيد على أعمال ) ذلك عامل الغيب والشهادة (  
 هو مشاهد هلم .

 : أي كل ما شاهده اخللق فيدبر ( والشهادة ) كل ما غاب عن اخللق : أي ( عامل الغيب  قوله تعاىل ) قال اآللوسي
 سبحانه ذلك على وفق احلكمة ، وقيل : الغيب اَخرة والشهادة الدنيا

  : والوعيد، كأنه يقول: أخلصوا أعمالكم وأقوالكم فإين جمازيكم عليها، ومعىن )الغيب  ويف اَية معىن التهديدقال القرطيب
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  والشهادة( ما غاب عن اخللق وما حضرهم 

 وهي ثالثة أنواع : ،  سم من أمساء هللا وهو : العزيز ، وهو متضمن لصفة العزة الكاملة هللا) العزيز ( 

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

 : لقوة ، وعزة الغلبة ، وعزة االمتناع ، فامتنع أن يناله أحد من ) العزيز ( الذي له العزة كلها : عزة ا قال السعدي
 املخلوقات ، وقهر مجيع املوجودات ، ودانت له اخلليقة وخضعت لعظمته .

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

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

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

يعًا َـ مولن جيد إال الذل والضعف واهلوان كما قال تعاىل ) ( . والشعور هبذه العزة تثمر التعايل على ْن َكاَن يُرِيُد اْلِعزََّة فَِللَِّه اْلِعزَُّة مجَِ
 الباطل وأهله وعدم االستكانة هلم مهما تسلطوا على العبد .

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

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن ال تعاىل يف وصف عباده الذين حيبهم وحيبونه )من أسباب العزة : العفو والتواضع والذلة للمؤمنني ، ق سادسًا :
) ... وما  ( وقال  ُمْؤِمِننَي أَِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِينَ آَمُنوا َمْن يـَْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأِت اّلِلَُّ ِبَقْوٍم حيُِبـُُّهْم َوحيُِبُّونَُه أَِذلٍَّة َعَلى الْ 

 رواه مسلم .هللا عبداً بعفو إال عزاً (زاد 
 الذي وسعت رمحته كل شيء ، أرحم بعبده من الوالدة بولدها .) الرحيم ( 
فَِإْن َكذَّبُوَك فـَُقْل رَبُُّكْم ُذو َرمْحٍَة كما قال تعاىل )  ،اسم من أمساء هللا دال على إثبات صفة الرمحة الواسعة هلل تعاىل والرحيم : 

 ( . َوَرمْحَيِت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيءٍ ل تعاىل )( وقا َواِسَعةٍ 
 : ورمحة هللا تعاىل لعباده نوعان 

 : رمحة عامة .األوىل 
وتسخري املخلوقات من  ،وتصحيح أبداهنم  ،وإمدادهم بالنعم والعطايا  ،ورزقهم  ،وتربيتهم  ،وهي جلميع اخلالئق بإجيادهم 

  .وغري ذلك من النعم اليت ال تعد وال حتصى ،وحركاهتم  ،ولباسهم  ،نهم ومساك ،نبات وحيوان ومجاد يف طعامهم وشراهبم 
 رمحة خاصة . الثانية :

ويدافع عنهم  ،ويثبتهم عليه  ،وهذه الرمحة ال تكون إال للمؤمنني فريمحهم هللا يف الدنيا بتوفيقهم إىل اهلداية والصراط املستقيم 
 ،ويغفر هلم ذنوهبم  ،وميدهم بالصرب واليقني عند املصائب  ،ويبارك هلم فيها وينصرهم على الكافرين ويرزقهم احلياة الطيبة 
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وََكاَن كما قال تعاىل )  ،ويرمحهم يف اَخرة بالعفو عن سيئاهتم والرضا عنهم واإلنعام عليهم بدخول اجلنة  ،ويكفرها باملصائب 
 ( . بِاْلُمْؤِمِننَي َرِحيماً 

 انية دينية دنيوية .قال الشيخ ابن عثيمني : فهي رمحة إمي
  كما قال تعاىل   إىل النور،ومن أعظم آثار رمحة هللا تعاىل إرسال الرسل وإنزال الكتب هداية للناس وإخراجاً هلم من الظلمات
َياناً ِلُكلِّ َشيْ و ( وقال تعاىل )َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرمْحًَة لِْلَعاَلِمنيَ )  .(ٍء َوُهدًى َوَرمْحًَة َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمنيَ نـَزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ
  ُقْل يَا كما قال تعاىل )  ،وفتح باب التوب هلم  ،وتكفري سيئاهتم  ،ومن رمحته : سبحانه مغفرته لذنوب عباده بالصفح عنهم

يعاً ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ  ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم ال تـَْقَنُطوا ِمْن َرمْحَِة اّلِلَِّ ِإنَّ   ( . اّلِلََّ يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ
  َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنـُْفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما فقد مدح هبا أشرف رسله فقال ) ،ينبغي على العبد أن يتصف بصفة الرمحة

نَـُهمْ ) نيب الرمحة ( ومدح الصحابة بقوله ) ومن أمسائه  ،(  وٌف َرِحيمٌ َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِننَي َرؤُ  وخص أبو  ،(  ُرمَحَاُء بـَيـْ
 بكر من بينهم بقوله ) أرحم أميت بأميت أبو بكر ( .

 تبة على معرفتنا ذهذا االسم :رت اآلثار امل 
 ،ار رمحة هللا يف اَفاق ويف النفس واليت ال تعد وال حتصى وذلك حينما يفكر العبد وينظر يف آث ،حمبة هللا احملبة العظيمة  أواًل :

 وهذا يثمر َتريد احملبة هلل والعبودية الصادقة له سبحانه وتقدمي حمبته على النفس واألهل واملال والناس مجيعاً .
وحسن الظن باهلل  ،رمحته كل شيء فإن هللا قد وسعت  ،عبودية الرجاء والتعلق برمحة هللا وعدم اليأس من رمحة هللا تعاىل  ثانيًا :

 وانتظار الفرج بعد الشدة من أجل العبادات .
ومدح هبا أشرف رسله فقال  قد حض هللا عباده على التخلق هبا،و  وبذهلا لعباد هللا تبارك وتعاىل، اتصاف العبد بالرمحة ثالثًا :

مدح و  أنه نيب الرمحة، ( ومن أمسائه َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِننَي َرُؤوٌف َرِحيمٌ  َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنـُْفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما)
فيه )أرحم أميت أبو  ( وُخص أبو بكر بينهم بالكمال البشري يف الرمحة بعد الرسل حيث قال الصحابة بقوله )رمحاء بينهم

 ( رواه أمحد .بكر
 ل أسباهبا .التعرض لرمحة هللا بفع رابعاً :

 : وإذا كان هللا رحيماً فينبغي أن يعمل باألسباب اليت تنال هبا الرمحة 
 رمحة الناس . أواًل :
 ) ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء ( رواه أبو داود . قال 

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

 ( . ِإنَّ َرمْحََت اّلِلَِّ َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِننيَ قال تعاىل )
 . طاعة الرسول  ثالثاً :

 ( َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُونَ قال تعاىل )
 السماحة يف البيع والشراء . رابعاً :

 حاً إذا باع وإذا اشرتى وإذا اقتضى ( . رواه البخاري . رجاًل مس ) رحم هللا قال رسول هللا 
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 عيادة املريض . :خامساً 
 مريضاً خاض يف الرمحة ( رواه مسلم . ) من عاد قال رسول هللا 

 األهل . قيام الليل وإيقاظ سادساً :
 وجهـها املاء ( رواه أبو داود . يف فإن أبت نضـح ،يقـظ امـرأته أرجـال قـام من الليل فصـلى و  ) رحـم هللا قال رسول هللا 

 احللق يف النسك . سابعاً :
 ارحم احمللقني ثالثاً ( متفق عليه . ) اللهم قال رسول هللا 

 جمالس الذكر . ثامناً :
 وغشيتهم الرمحة ( رواه مسلم . املالئكة قوم يذكرون هللا إال حفتهم ) ال يقعد قال رسول هللا 

 جد .اجللوس يف املس تاسعاً :
 تقول : اللهم اغفر له اللهم ارمحه ( متفق عليه . مصاله ر للمصلي مادام يففاملالئكة تستغ ) إن قال رسول هللا 

 وتبليغه . مساع حديث الرسول عاشرًا :
 فرب مبلغ أوعى من سامع ( رواه ابن حبان . ،مسعه  من مسع مين حديثاً فبلغه كما ) رحم هللا قال رسول هللا 

 اإلنصات للقرآن .عشر : اْلادي 
 ( . َوِإَذا قُرَِئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه َوأَْنِصُتوا َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُونَ قال تعاىل )
 : إقامة الصالة وإيتاء الزكاة . الثاين عشر

 ( . ونَ أَِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّكاَة َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرمحَُ قال تعاىل ) و 
 االستغفار . الثالث عشر :

 ( . َلْوال َتْستَـْغِفُروَن اّلِلََّ لََعلَُّكْم تـُْرمَحُونَ قال تعاىل )
 الفوائد :

 أن أمر هللا شامل للسماء واألرض . -1

 عموم علم هللا . -2

 أنه ال يعلم الغيب إال هللا . -3

 .( ْرِض اْلَغْيَب ِإالَّ اّلِلَُّ )ُقْل ال يـَْعَلُم َمْن يف السََّماَواِت َواأْلَ كما قال تعاىل : 
 إثبات هذين االمسني من أمساء هللا : العزيز الرحيم . -4

( مثَّ َسوَّاُه َونـََفَخ 8( مثَّ َجَعَل َنْسَلُه ِمن ُسالَلٍة مِ ن مَّاء مَِّهنٍي )7الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَلَقُه َوَبَدَأ َخْلَق اإِلنَساِن ِمن ِطنٍي )) 
 ( . (9ِمن رُّوِحِه َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواألَْبَصاَر َواأَلْفِئَدَة َقِليالً مَّا َتْشُكُروَن )ِفيِه 

 [ . 9 – 7] السجدة : 
--------- 

 خيرب تعاىل أنه أحسن خلق األشياء وأتقنها وأحكمها .) الذي أحسن كل شيء خلقه ( 
 : ي حمموداً غري معيب ، وذلك بأن يكون وافياً باملقصود منه فإنك إذا َحسناً ، أ ءواإلحسان : جعل الشي قال ابن عاشور

تأملت األشياء رأيتها مصنوعة على ما ينبغي ؛ فصالبة األرض مثاًل للسري عليها ، ورقة اهلواء ليسهل انتشاقه للتنفس ، 
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 ائق فأما اهلواء فال يقبل االحرتاق.وتوجه هليب النار إىل فوُق ألهنا لو كانت مثل املاء تلتهب مييناً ومشااًل لكثرت احلر 
 : اً يليق به ويوافقه كل خملوق خلقه هللا ، فإن هللا أحسن خلقه ، وخلقه خلق: أي  قال السعدي. “ 

 يعين خلق أبا البشر آدم من طني .) وبدأ خلق اإلنسان من طني ( 
 أي ذرية آدم ناشئة .) مث جعل نسله ( 

 ه .ذريته مسيت بذلك ألهنا تنسل وتنفصل من: أي ( َجَعَل َنْسَلُه مُثَّ  : قوله تعاىل ) قال اآللوسي 
 الساللة اخلالص من الشيء ، أي جعل ذريته يتناسـلون من خالصة من ماء ضعيف حقري هو املين ) من ساللة من ماء مهني ( 

 قال جماهد ضعيف. (ِمن مَّآٍء مَِّهنٍي  )صلبه  اِلنِسالَلِِه من( ِمن ُسالََلٍة ) أي ذريته  (مُثَّ َجَعَل َنْسَلُه  قال املاوردي :)
 ممتهن ال يعتين به وهو املين (ّمن مَّاء مَِّهنٍي : قوله تعاىل )  قال اآللوسي.  
 : ومسيت النطفة اليت يتقوم منها تكوين اجلنني ُساللة كما يف اَية ألهنا تنفصل عن الرجل قال ابن عاشور . 

 الذي ال يعبأ به.واملهني : الشيء املمتهن وقال : 
والغرض من إجراء هذا الوصف عليه االعتبار بنظام التكوين إذ جعل هللا تكوين هذا اجلنس املكتمل الرتكيب العجيب اَثار من 

 نوع ماء مهراق ال يُعبأ به وال يصان.
 يعين آدم ملا خلقه من تراب ، خلقه سوياً مستقيماً .) مث سواه ( 

 رجع إىل آدم ، أي سّوى خلقه. (مُثَّ َسوَّاُه  : قوله تعاىل ) قال القرطيب 
 عدله بتكميل أعضائه يف الرحم وتصويرها على ما ينبغي ، وأصل التسوية جعل : قوله تعاىل ) مث سواه (  قال اآللوسي

 . األجزاء متساوية
 أي نفخ فيه بعد ذلك الروح .) ونفخ فيه من روحه ( 

 ريفًا له كما يف بيت هللا تعاىل وناقة هللا تعاىل وإشعارًا بأنه خلق عجيب وصنع أضاف الروح إليه تعاىل تش : قال اآللوسي
 . بديع

  ) ليس معناه أن آدم شيء من روح هللا فيكون جزءًا من هللا ، فإن هذا مستحيل ، وإمنا اإلضافة هنا وقوله ) من روحه
 إضافة خلق وتشريف ، كما قال تعاىل : ) وطهر بييت ( .

أي ما زال يعطيكم من املنافع شيئًا فشيئًا حىت أعطاكم السمع لتسمعون به مع واألبصار واألفئدة ( ) وجعل لكم الس
 األصوات ، والبصر لتبصروا به ، والعقل لتدركوا به احلق واهلدى .

 .وخصص األمساع واألبصار واألفئدة بالذكر ألهنا موضع األفكار واالعتبار 
 لربكم على هـذه القوى اليت رزقكموها هللا ، فإن السعيد من استعملها يف طاعة هللا . أي قليل شكركم) قلياًل ما تشكرون ( 

 مستعماًل يف حقيقته وهي كون الشيء حاصاًل ولكنه غري كثري.( قليالً  )مث جيوز أن يكون قال ابن عاشور : 
 ( .فال يؤمنون إال قلياًل  )وجيوز أن يكون كناية عن العدم كقوله تعاىل 

 اء .وجهني حيصل التوبيخ ألن النعم املستحقة للشكر وافرة دائمة فالتقصري يف شكرها وعدُم الشكر سو وعلى ال
 . وقد اخرب تعاىل أن قليل من الناس من يشكر 

 .) َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال َيْشُكُروَن(  قال تعاىل 
 . ) َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكوُر( وقال تعاىل 
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  : هو القيام بطاعة املنعم اعرتافاً بالقلب ، وثناء باللسان ، وطاعة باألركان .والشكر 
 ويف ذلك يقول الشاعر : 

 أفادتكم النعماُء مين ثالثًة                يدي ولساين والضمري احملجبا              
هبا إال فيما يرضي هللا ، وشكر نعمة الرِجل أن  فنعمة العني : أن ال ينظر هبا إال فيما يرضي هللا ، وشكر نعمة اليد أن ال يبطش

 ال ميشي هبا إال فيما يرضي هللا ، وشكر نعمة املال : أن ال يستعني به ويصرفه إال فيما يرضي هللا
 : فضل الشكر وعلو منزلته ، ومما يدل على ذلك 

 فضائل الشكر :
 هللا أمر به .أواًل : 

 .ُكْن ِمَن الشَّاِكرِيَن( )َبِل اّلِلََّ فَاْعُبْد َو قال تعاىل : 
 التوبيخ على عدم الشكر .ثانياً : 

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

 .راً( )ُذرِّيََّة َمْن مَحَْلَنا َمَع نُوٍح ِإنَُّه َكاَن َعْبداً َشُكو 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 : 

 .)َما يـَْفَعُل اّلِلَُّ ِبَعَذاِبُكْم ِإْن َشَكْرمُتْ َوآَمْنُتْم ( قال 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 : 

 . أَنـَْعْمَت َعَليَّ ( ) َوقَاَل َربِّ أَْوزِْعيِن أَْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّيِت 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 .
 تاسعاً : أن هللا خلق الناس ليشكروه .

ُ َأْخَرَجُكم مِّن بُُطوِن أُمََّهاِتُكْم اَل تـَْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم اْلسَّْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفِئدَ وَ قال تعاىل )   َة َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن اّلِلَّ
 ُرونَ َوُهَو الَِّذي أَنَشَأ َلُكُم السَّْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفِئَدَة قَِلياًل مَّا َتْشكُ وقال تعاىل ) 

 الفوائد :
 حسن خلق هللا وتدبريه . -1

 أن آدم خملوق من طني . -2
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 وقد جاء آيات تبني أنه خلق من تراب :
 .( )ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد اّلِلَِّ َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن تـُرَاٍب مُثَّ قَاَل لَُه ُكْن فـََيُكونُ كما قال تعاىل : 

 وجاء آيات أنه خلق من طني :
 ذه اَية .كما يف ه

 وجاء يف آيات أنه خلق من صلصال من محإ مسنون .
 .( )َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمالِئَكِة ِإيّنِ َخاِلٌق َبَشراً ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن مَحٍَأ َمْسُنونٍ كما قال تعاىل : 

وإذا يبس صار فخارًا ، فهذه وهذا كله حق وال تعارض فيه ، فالرتاب إذا خلط باملاء صار طينًا ، والصلصال طني خمصوص ، 
 أطوار يف اخللق .

 أن أصل اإلنسان من ماء مهني . -3

 أن اخلالق هو هللا . -4

 حكمة هللا يف خلق اإلنسان على أطوار . -5

 بيان فضل آدم ، حيث سواه هللا ونفخ فيه من روحه . -6

ه ، ونفخ فيك من روحه ، اشفع لنا ولذلك يف حديث الشفاعة يقول الناس َدم : ) يا آدم أنت أبو البشر ، خلقك هللا بيد
 عند ربك ( .

 من أعظم النعم نعمة السمع والبصر والقلب . -7

 أن القليل من الناس من يشكر هللا . -8

مََّلُك اْلَمْوِت الَِّذي وُكِ َل ( ُقْل يـَتَـَوفَّاُكم 10َوقَاُلوا أَِئَذا َضَلْلَنا يف اأَلْرِض أَئِنَّا َلِفي َخْلٍق َجِديٍد َبْل ُهم بِِلَقاء َرذهِ ِْم َكاِفُروَن ))  
 . (11ِبُكْم مثَّ ِإىَل رَبِ ُكْم تـُْرَجُعوَن )

 [ . 11 -11] السجدة : 
---------- 

يقول تعاىل خمربًا عن املشركني يف استبعادهم املعاد ، حيث قالوا ) أإذا ضللنا يف األرض ( أي (  َوقَاُلوا أَِئَذا َضَلْلَنا يف اأَلْرضِ ) 
 جسامنا وتفرقت يف أجزاء األرض وذهبت .متزقت أ

أي أئنا لنعود بعد تلك احلال ؟ يستبعدون ذلك ، وهذا إمنا هو بعيد بالنسبة إىل قدرهم العاجزة ال (  أَئِنَّا َلِفي َخْلٍق َجِديدٍ ) 
 ون ، وهلذا قال تعاىل :بالنسبة إىل قدرة هللا الذي بدأهم وخلقهم من العدم ، الذي إمنا إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيك

 أي : بل هناك ما هو أبلغ وأشـنع من االستهزاء وهـو كفرهم وجحودهم بلقاء هللا يف دار اجلزاء .(  َبْل ُهم بِِلَقاء َرذهِ ِْم َكاِفُرونَ ) 
 ىل عن اإلعادة ؛ ألهنم يعرتفون ليس هلم جحود قدرة هللا تعا: أي ( َبْل ُهم بَِلَقآِء َرهبِِّْم َكاِفُروَن  : قوله تعاىل ) قال القرطيب

  .بقدرته ولكنهم اعتقدوا أن ال حساب عليهم ، وأهنم ال يلقون هللا تعاىل
أي قل هلم ردًا على مزاعمهم الباطلة ، يتوفاكم ملك املوت الذي وكل بقبض (  ُقْل يـَتَـَوفَّاُكم مََّلُك اْلَمْوِت الَِّذي وُكِ َل ِبُكمْ ) 

 أرواحكم هو وأعوانه .
 فيجازيكم بأعمالكم ، وقد أنكرمت البعث ، فانظروا ما ذا يفعل هللا بكم .(  ِإىَل رَبِ ُكْم تـُْرَجُعونَ مثَّ ) 
 : ظاهره هذه اَية الكرمية أن الذي يقبض أرواح الناس ملك واحد معني ، وهذا هو املشهور ، وقد جاء يف  قال الشنقيطي
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 بعض اَثار أن امسه عزرائيل.
 (ِإنَّ الذين تـََوفَّاُهُم املالئكة ظاملي أَنـُْفِسِهْم  )آيات أخر أن الناس تتوفاهم مالئكة ال ملك واحد كقوله تعاىل  وقد بني تعاىل يف

ُهُم املالئكة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَاَرُهْم  )اَية ، وقوله تعاىل  يف َغَمرَاِت َوَلْو ترى ِإِذ الظاملون ) وقوله تعاىل  (َفَكْيَف ِإَذا تـََوفَـّتـْ
إىل غري ذلك  (حىت ِإَذا َجآَء َأَحدَُكُم املوت تـََوفَـّْتُه ُرُسُلَنا َوُهْم اَل يـَُفّرُِطوَن ) اَية. وقوله تعاىل  (املوت واملالئكة باسطوا أَْيِديِهْم 

 من اَيات.
له أعوان يعملون بأمره ينتزعون الروح  وإيضاح هذا عند أهل العلم أن املوكل يقبض األرواح ملك واحد ، هو املذكور هنا ، ولكن

 إىل احللقوم ، فيأخذها ملك املوت ، أو يعينونه إعانة غري ذلك.
فال إشكال فيه ، ألن املالئكة ال يقدرون أن يتوفوا أحدًا إال مبشيئته جل وعال ( هللا يـَتَـَوىفَّ األنفس ِحنَي ِمْوهِتََا  )وأما قوله تعاىل 

 ( .ْن مَتُوَت ِإالَّ بِِإْذِن هللا ِكَتاباً مَُّؤجَّالً َوَما َكاَن لِنَـْفٍس أَ )
ألنه هو املأمور بقبض  (ُقْل يـَتَـَوفَّاُكم مََّلُك املوت الذي وُكَِّل ِبُكْم  )فتحصل : أن إسناد التويف إىل ملك املوت يف قوله هنا 

ُهمُ  )األرواح ، وأن إسناده ملالئكة يف قوله تعاىل  اَية. وحنوها من اَيات ،  (املالئكة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَاَرُهْم  َفَكْيَف ِإَذا تـََوفَـّتـْ
ألن كل شيء كائناً ما  (هللا يـَتَـَوىفَّ األنفس ِحنَي ِمْوهِتَا  )ألن مللك املوت أعوانًا يعملون بأمره ، وأن إسناده إىل هللا يف قوله تعاىل 

 عند هللا تعاىل.كان ال يكون إال بقضاء هللا وقدره. والعلم 
 الفوائد :

 استبعاد املشركني للبعث . -1

ُعوثُوَن َخْلقاً َجِديداً كما قال تعاىل :   .( )َوقَاُلوا أَِإَذا ُكنَّا ِعظَاماً َورُفَاتاً أَِإنَّا َلَمبـْ
َهاَت ِلَما ُتوَعُدونَ .  َرُجونَ )أَيَِعدُُكْم أَنَُّكْم ِإَذا ِمتُّْم وَُكْنُتْم تـَُرابًا َوِعظَامًا أَنَُّكْم خمُْ وقال تعاىل عنهم :  َهاَت َهيـْ ِإْن ِهَي ِإالَّ َحَياتـَُنا .  َهيـْ

ُعوِثنيَ  نـَْيا مَنُوُت َوحَنَْيا َوَما حَنُْن مبَبـْ  .( الدُّ
 .( )َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا أَِإَذا ُكنَّا تـُرَاباً َوآبَاُؤنَا أَإِنَّا َلُمْخَرُجونَ وقال تعاىل : 
ُعوثُونَ .  َوقَاُلوا ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمِبنيٌ )وقال تعاىل :  َنا وَُكنَّا تـُرَاباً َوِعظَاماً أَِإنَّا َلَمبـْ  .( أَِإَذا ِمتـْ

 إثبات لقاء هللا والبعث واجلزاء . -2
 أن للموت ملك خاص به ، وقد ورد أن امسه عزرائيل لكنه ال يصح . -3
 إثبات املالئكة . -4

 إثبات أن لكل ملك وظيفة ختصه . -5

 إثبات املوت ، وأن كل نفس ذائقة املوت . -6

 هــ ( .1436/ رمضان /  25أن من املالئكة من ال نعرف أمساءهم .                 )  -7
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ْعَنا فَاْرِجْعَنا نـَْعَمْل صَ ) و  َنا 12ا ِإنَّا ُموِقُنوَن )اْلًِ َلْو تـََرى ِإِذ اْلُمْجرُِموَن نَاِكُسوا ُرُؤوِسِهْم ِعنَد َرذهِ ِْم رَبَـَّنا أَْبَصْرنَا َومسَِ ( َوَلْو ِشئـْ
َنا ُكلَّ نـَْفٍس ُهَداَها َوَلِكْن َحقَّ اْلَقْوُل ِمّنِ  أَلْمأَلنَّ َجَهنََّم ِمَن اجْلِنَِّة َوالنَّاِس َأمْجَِعنَي  ( َفُذوُقوا ِبَا َنِسيُتْم ِلَقاء يـَْوِمُكْم 13)آلتـَيـْ

 (( 14اَب اخْلُْلِد ِبَا ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن )َهَذا ِإنَّا َنِسيَناُكْم َوُذوُقوا َعذَ 
 [ . 14 -12] السجدة : 

--------- 
خيرب تعاىل عن حال املشركني يوم القيامة وحاهلم حني عاينوا البعث (  َلْو تـََرى ِإِذ اْلُمْجرُِموَن نَاِكُسوا ُرُؤوِسِهْم ِعنَد َرذهِ ِمْ و )  

 لني ناكسي رؤوسهم ذاًل وصغاراً .وقاموا بني يدي هللا عز وجل ، حقريين ذلي
 واملعىن : ولو ترى يا حممد منكري البعث يوم القيامة لرأيت العجب.... ( َلْو تـََرى و قوله تعاىل ) 

 أهنم كانوا يف الدنيا غري : أي  (إنا موقنون ) هم الكافرون بدليل التوعد بالنار وبدليل قوهلم  (اجملرمون  )و:  قال ابن عطية
 نكيس الرؤوس هو من الذل واليأس واهلم حبلول العذاب وتعلق نفوسهم بالرجعة إىل الدنياموقنني ، وت

 عند حماسبة : أي (  ِعْنَد َرهبِِّمْ )  من الندم واخلزي واحلزن والذّل والغم: أي م ( نَاِكُسو ُرُءوِسهِ : قوله تعاىل )  قال القرطيب
 رهبم وجزاء أعماهلم.

 .( )َأمسِْْع هِبِْم َوأَْبِصْر يـَْوَم يَْأُتونـََنا أي حنن اَن نسمع قولك ونطيع أمرك ، كما قال تعاىل : (  ْعَنارَبَـَّنا أَْبَصْرنَا َومسَِ ) 
  : يت أخربهتم هبا الرسل مسعًا وإبصاراً معىن اَية : أن الكفار يوم القيامة يسمعون ويبصرون احلقائق ال قال الشنقيطي

 . ظالل وغفلة ال يسمعون احلق وال يبصرونهعجيبني ، وأهنم يف دار الدنيا يف 
 .( )َوقَاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع أَْو نـَْعِقُل َما ُكنَّا يف َأْصَحاِب السَِّعريِ وكذلك يعودون على أنفسهم باملالمة إذا دخلوا النار بقوهلم  

 : إشكال 
ْعَنا) قوله تعاىل عنهم  يات اليت تدل على أهنم ال يتكلمون وال يسمعون كقوله هذه اَيات واَ ( كيف اجلمع بني رَبَـَّنا أَْبَصْرنَا َومسَِ

ًا ( َوحَنُْشُرُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى ُوُجوِهِهْم ُعْميًا َوُبْكمًا َوُصم( وكقوله تعاىل )  َوَوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهم مبَا ظََلُموا فـَُهْم اَل يَنِطُقونَ تعاىل ) 
 ( ؟َوال يـُْؤَذُن هَلُْم فـَيَـْعَتِذُروَن  .ا يـَْوُم ال يَنِطُقوَن َهذَ  وكقوله تعاىل )

 : فاجلواب
اليوم اَخر ومراحله كثرية ، ففي بعضها يكون الكفار عمياً وبكماً وُصّماً على احلقيقة ، ويف بعضها  مشاهد أنل : جلواب األو ا

 . اَخر يرون ويتكلمون ويسمعون
 . وابن كثري والشنقيطي وغريهم كثري، وابن القيم ، وهو قول أيب حيان 

 فإن قال قائل : وكيف وصف هللا هؤالء بأهنم حيشرون عمياً وبكماً وُصّماً وقد قال ) َورََأى :  - رمحه هللا – قال اإلمام الطربي
ُعوا هَلَا تـََغيُّظًا َوَزِفريًا . َوِإَذا أُْلُقوا اْلُمْجرُِموَن النَّاَر َفظَنُّوا أَنَـُّهْم ُمَواِقُعوَها ( فأخرب أهنم يرون ، وقال ) ِإَذا رَأَتْـهُ  ْم ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد مسَِ

َها َمَكانًا َضيًِّقا ُمَقرَِّننَي َدَعْوا ُهَناِلَك ثـُُبورًا ( فأخرب أهنم يسمعون وينطقون ؟   ِمنـْ
شرهم إىل موقف القيامة ، مث جيعل قيل : جائز أن يكون ما وصفهم هللا به من الَعمى والبكم والصمم يكون صفتهم يف حال ح

 ر .غري حال احلشهلم أمساع وأبصار ومنطق يف أحوال ُأَخر 
 وقوله : ) ُعْمًيا ( أي : ال يبصرون ) َوُبْكًما ( يعين : ال ينطقون ) َوُصمًّا ( : ال يسمعون . – رمحه هللا – وقال ابن كثري

لدنيا بكًما وعمًيا وصّمًا عن احلق ، فجوزوا يف حمشرهم بذلك وهذا يكون يف حال دون حال ؛ جزاء هلم كما كانوا يف ا
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 . أحوج ما 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

 . ال يرون وال يسمعون شيئاً يسرهم ، وال ينطقون حبجة
 . مروي عن ابن عباس واحلسن البصري وهو
  وجيوز أن يكون ذلك ، كما روي عن ابن عباس قوله ) َوحَنُْشُرُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى  : - رمحه هللا –قال اإلمام الطربي

ُعوا هَلَا تـََغيُّظًا َوَزِفريًا ( وقال ) َدَعْوا ُهَناِلَك  ُوُجوِهِهْم ُعْمًيا َوُبْكًما َوُصمًّا ( مث قال ) َورََأى اْلُمْجرُِموَن النَّاَر َفظَنُّوا ( وقال ) مسَِ
ثـُُبورًا ( ، أما قوله ) ُعْميا ( : فال يرون شيئا يسّرهم ، وقوله ) ُبْكما ( : ال ينطقون حبجة ، وقوله ) ُصمًّا ( : ال يسمعون 

  . شيئاً يسّرهم
 ى .والقول األول أظهر وأقو 

 يف ذكر وجوه اجلمع بني ذلك –رمحه هللا  –قيطي قال الشيخ حممد األمني الشن : 
، هذه اَية الكرمية يدل ظاهرها على أن الكفار يُبعثون ِهْم ُعْميًا َوُبْكماً َوُصّما( اَيةَوحَنُْشُرُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى ُوُجوهِ قوله تعاىل )

َوأَْبِصْر يـَْوَم يَْأُتونـََنا( ،  َأمسِْْع هِبِمْ خالف ذلك كقوله تعاىل ) تدل على يوم القيامة عميًا وبكمًا وصّمًا ، وقد جاءت آيات أخر
ْعَنا فَاْرِجْعَنا نـَْعَمْل َصاحِلاً( اَية ، واجلواب عن هذا ظَنُّوا أَنَـُّهْم ُمَواِقُعوَها( ، وكقوله )َورَأى اْلُمْجرُِموَن النَّاَر فَ وكقوله ) رَبَـَّنا 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  لوجه األولا
 . أبصارهم ونطقهم ومسعهم ، فريون النار ويسمعون زفريها ، وينطقون مبا حكى هللا تعاىل عنهم يف غري موضع

، وال يسمعون كذلك ، وال ينطقون حبجة ، كما أهنم كانوا يف الدنيا ال يستبصرون وال أهنم ال يرون شيئًا يسرهم  الوجه الثاين :
ينطقون باحلق وال يسمعونه ، وأخرج ذلك ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس ، وروي أيضاً عن احلسن كما ذكره األلوسي يف 

 . النتفاع به كما تقدم نظريهتفسريه ، فنزَّل ما يقولونه ويسمعونه ويبصرونه منزلة العدم لعدم ا
أن هللا إذا قال هلم ) اْخَسُأوا ِفيَها َوال ُتَكلُِّموِن ( وقع هبم ذاك العمى والصم والبكم من شدة الكرب واليأس من  الوجه الثالث :

 . القول تكون األحوال الثالثة مقدَّرةالفرج ، قال تعاىل ) َوَوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم مبَا ظََلُموا فـَُهْم ال يـَْنِطُقوَن ( ، وعلى هذا 
 . قال : أظهرها عندي : األول

وقد فصَّل ابن القيم رمحه هللا احلال الذي حُيشرون فيه على وجوههم عميًا وبكمًا وصّمًا 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 :  - رمحه هللا –قال ابن القيم
( وكقوله تعاىل ) َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت ( ، وكقوله تعاىل ) َوَحَشْرنَاُهْم  ) إنكم حمشورون إىل هللا حفاة عراة غرالً  النيب 

ُهْم َأَحدًا ( يراد به : الضم واجلمع إىل دار املستقر ، فحشر املتقني : مجعهم وضمهم إىل اجلنة ، وحشر  فـََلْم نـَُغاِدْر ِمنـْ
ُشُروا الَِّذيَن ظََلُموا الكافرين : مجُعهم وضمُّهم إىل النار ، قال تعاىل ) يـَْوَم حَنُْشُر اْلُمتَِّقنَي ِإىَل الرَّمْحَِن َوْفداً ( ، وقال تعاىل ) احْ 

ا َكانُوا يـَْعُبُدوَن . ِمْن ُدوِن اّلِلَِّ فَاْهُدوُهْم ِإىَل ِصَراِط اجلَِْحيِم ( فهذا احلشر هو بعد حشرهم إىل املوقف وهو َوأَْزَواَجُهْم َومَ 
بِِه ْنُتْم حشرهم وضمهم إىل النار ؛ ألنه قد أخرب عنهم أهنم قالوا ) يَا َويـَْلَنا َهَذا يـَْوُم الدِّيِن . َهَذا يـَْوُم اْلَفْصِل الَِّذي كُ 

األول من ُتَكذِّبُوَن ( مث قال تعاىل ) اْحُشُروا الَِّذيَن ظََلُموا َوأَْزَواَجُهْم ( وهذا احلشر الثاين ، وعلى هذا : فهم ما بني احلشر 
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، وعند سمعون ويبصرون وجيادلون ويتكلمون: يحلشر الثاين من املوقف إىل النار، فعند احلشر األولالقبور إىل املوقف وا
لثاين : حُيشرون على وجوههم عمياً وبكماً وصّماً ، فلكل موقف حال يليق به ويقتضيه عدل الرب تعاىل وحكمته ، احلشر ا

 اً .َجُدوا ِفيِه اْخِتالفاً َكِثري فالقرآن يصدِّق بعُضه بعضاً ، ) َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اّلِلَِّ َلوَ 
 أي إىل دار الدنيا .(  فَاْرِجْعَنا) 

 أي قد أيقنا وحتققنا فيها أن وعدك حق ولقاؤك حق .صاْلاً إنا موقنون (  ) نعمل
 وخيالفون رسله  وقد علم الرب تبارك وتعاىل منهم أنه لو أعادهم إىل دار الدنيا لكانوا كما كانوا فيها كفاراً يكذبون بآيات هللا 

 .ُردُّوا لََعاُدوا ِلَما نـُُهوا( َوَلوْ ): ( وقال تعاىلال ُنَكذَِّب ِبآيَاِت رَبَِّناا يَا لَْيتَـَنا نـَُردُّ وَ )َوَلْو تـََرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى النَّاِر فـََقالُو : كما قال تعاىل
 . والعمل الصاحل ما اجتمع فيه : اإلخالص واملتابعة 

 . ويف هذا أمهية العمل الصاحل يف هذه الدار قبل أن يندم 

 : فالكافر يتمىن العمل الصاحل يف موضعني 
 ول : عند احتضاره .األ

 . (َلَعلِّي أَْعَمُل َصاحِلاً ِفيَما تـَرَْكُت .  )َحىتَّ ِإَذا َجاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل َربِّ اْرِجُعونِ كما قال تعاىل : 
َلْواَل َأخَّْرَتيِن ِإىَل َأَجٍل َقرِيٍب فََأصَّدََّق َوَأُكن مَِّن  َوأَنِفُقوا ِمن مَّا َرزَقْـَناُكم مِّن قـَْبِل أَن يَْأِتَ َأَحدَُكُم اْلَمْوُت فـَيَـُقوَل َربِّ وقال تعاىل ) 

َر اّلِلَُّ نـَْفساً ِإَذا َجاء َأَجُلَها َواّلِلَُّ َخِبرٌي مبَا تـَْعَمُلوَن .  الصَّاحِلِنيَ   ( .َوَلن يـَُؤخِّ
 الثاين : يف النار يوم القيامة .

 كما يف هذه اَية .
 (.ْل َصاحِلاً ــــرُِخوَن ِفيَها رَبَـَّنا َأْخرِْجَنا نـَْعمَ ـَــــ َوُهْم َيْصط...يـُْقَضى َعَلْيِهْم فـََيُموُتوا ِذيَن َكَفُروا هَلُْم نَاُر َجَهنََّم ال)َوالَّ وكما يف قوله تعاىل: 

 : أمهية العمل الصاحل 
 يتمناه الكافر يوم القيامة .أواًل : 

 كما يف اَية اليت سبقت .
 باملسارعة إليه .أن هللا أمر ثانياً : 

 ... ( .)َوَسارُِعوا ِإىَل َمْغِفرٍَة ِمْن رَبُِّكْم قال تعاىل : 
 هو من يدخل معك القرب .ثالثاً : 

 : ) يتبع امليت ثالث : أهله وماله وعمله ، فريجع اثنان ويبقى واحد ، يرجع أهله وماله ويبقى عمله ( . قال 
 العمل الصاحل هو نسبك احلقيقي . رابعاً :

 رواه مسلم .(  َوَمْن َبطَّأ بِِه َعَمُلُه ملَْ ُيْسرِع ِبِه َنَسُبه)  قال 
 العمل الصاحل سبب للحياة الطيبة : خامساً :

 (  م بَِأْحَسِن َما َكانُوْا يـَْعَمُلونَ َمْن َعِمَل َصاحِلاً مِّن ذََكٍر أَْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَُّه َحَياًة طَيَِّبًة َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرهُ قال تعاىل ) 
 العمل الصاحل سبب لدخول اجلنان . سادساً :

َن اللَّْيِل َما . آِخِذيَن َما آتَاُهْم رَبُـُّهْم ِإنَـُّهْم َكانُوا قـَْبَل َذِلَك حُمِْسِننَي .  ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي يف َجنَّاٍت َوُعُيونٍ قال تعاىل )  َكانُوا قَِلياًل مِّ
 ( . َوبِاأْلَْسَحاِر ُهْم َيْستَـْغِفُرونَ . ْهَجُعوَن يَـ 
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 ( .ُكُلوا َواْشَربُوا َهِنيئاً مبَا َأْسَلْفُتْم يف اأْلَيَّاِم اخْلَالَِيِة وقال تعاىل )  
 : العمل الصاحل سبب حملبة هللا . سابعاً 
 ) قال تعاىل : وال يزال عبدي يتقرب إيّل بالنوافل حىت أحبه ( . قال 

 وغَره طـوُل األمـل      غافـاًل عن العمل يا 
 والقرُب صندوق العمل      املوُت يأتـي بغتـةً 

َنا ُكلَّ نـَْفٍس ُهَداَها)   َنا آلتـَيـْ أي هلدينا الناس كلهم ، ومجعناهم على اهلدى ، فمشيئتنا صاحلة لذلك ، ولكن احلكمة (  َوَلْو ِشئـْ
َمَن َمْن يف اأْلَْرِض ُكلُُّهْم مجَِيعاً تعاىل :  تأىب أن يكونوا كلهم على اهلدى ، كما قال  .( )َوَلْو َشاَء رَبَُّك ََ

 أي : وجب وثبت ثبوتاً ال تغري فيه .(  َوَلِكْن َحقَّ اْلَقْوُل ِمّنِ  ) 
[ فدارهم النار ال حميد هلم عنها وال  أي ألمألن جهنم من الصنفني ] اجلن واإلنس(  أَلْمأَلنَّ َجَهنََّم ِمَن اجْلِنَِّة َوالنَّاِس َأمْجَِعنيَ ) 

 حميص هلم منها ، نعوذ باهلل وكلماته التامة من ذلك .
  ) مسيت بذلك إما لبعد قعرها، من قوهلم: بئر جهنام، إذا كانت عميقة القعر، وقيل: مشتقة من اجلهومة وهي ) جهنم

 لعلمية والتأنيث املعنوي.الغلظة، مسيت بذلك لغلظ أمرها يف العذاب، فتكون ممنوعة من الصرف ل
 : يعين من عصاه من اجلنة والناس. ويف اجلنة قوالن : (ألَْمأَلنَّ َجَهنََّم ِمن اجْلِنَِّة َوالنَّاِس قوله تعاىل )  قال املاوردي 

 أحدمها : أنه اجلن ، قاله ابن كامل.
املالئكة ال يعصون هللا فيعذبون. ومسوا جنة الجتناهنم الثاين : أهنم املالئكة ، رواه السدي عن عكرمة ، وهذا التأويل معلول ألن 

 .عن األبصار 
 . يف اَية أن اجلين الكافر يدخل النار ، وهذا باإلمجاع 

 ( . َوَلِكْن َحقَّ اْلَقْوُل ِمينِّ أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اجْلِنَِّة َوالنَّاِس َأمْجَِعنيَ كما قال تعاىل )
ْنسِ َوَلَقْد ذَ وقال تعاىل )  ( . رَأْنَا جلََِهنََّم َكِثرياً ِمَن اجلِْنِّ َواإْلِ
ْنِس يف النَّارِ وقال تعاىل )  ( . قَاَل اْدُخُلوا يف أَُمٍم َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلُكْم ِمَن اجلِْنِّ َواإْلِ

 .(  ِإنَـُّهْم َكانُوا َخاِسرِينَ وقال تعاىل ) 
 : واختلف العلماء يف مؤمنهم على قولني 

 ال ثواب هلم إال النجاة من النار .ل األول : القو 
 وهذا قول أيب حنيفة .

 . ()يَا قـَْوَمَنا َأِجيُبوا َداِعَي اّلِلَِّ َوآِمُنوا ِبِه يـَْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكْم َوجيُِرُْكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيمٍ لقوله تعاىل : 
 أهنم يدخلون اجلنة .القول الثاين : 

 ر .وهذا مذهب اجلمهو 
 واخلطاب لإلنس واجلن .( )َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم رَبِِّه َجنََّتانِ لقوله تعاىل  

َلُهْم َوال َجان  )ولقوله تعاىل    . (ملَْ َيْطِمثْـُهنَّ ِإْنٌس قـَبـْ
 .( الً )ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َكاَنْت هَلُْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نـُزُ ولقوله تعاىل  

 ومما يؤيد هذا أن هللا سبحانه قد جازى كافرهم بالنار وهو مقام عدل ، فكيف ال جيازي حمسنهم باجلنة وهو مقام فضل .
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 .الصحيح  وهذا القول هو
أي : يقال ألهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ : ذوقوا هذا العذاب بسبب تكذيبكم   َفُذوُقوا ِبَا َنِسيُتْم ِلَقاء يـَْوِمُكْم َهَذا) 

 واستبعادكم وقوعه وتناسيكم له إذ عاملتموه معاملة من هو ناٍس له .
 أي : تركناكم بالعذاب ، جزاء من جنس عملكم ، فكما َنِستم ُنِسُتم .(  ِإنَّا َنِسيَناُكمْ ) 
 أي : العذاب الغري املنقطع ، بسبب كفركم وتكذيبكم .(  ْلِد ِبَا ُكنُتْم تـَْعَمُلونَ َوُذوُقوا َعَذاَب اخلُْ ) 

 الفوائد :
 بيان شدة حال الكافرين يوم القيامة . -1

 أن الكفار يعرفون احلق يوم القيامة ويعرتفون أهنم كانوا على باطل ، لكن ال ينفعهم . -2

َفُعُهْم ِإميَ كما قال تعاىل :   .( انـُُهْم َلمَّا رَأَْوا بَْأَسَنا )فـََلْم َيُك يـَنـْ
 .( )فـََلمَّا رَأَْوا بَْأَسَنا قَالُوا آَمنَّا بِاّلِلَِّ َوْحَدُه وقال تعاىل : 

 أن الكافر يتمىن العمل الصاحل يوم القيامة . -3

 على املسلم أن حيرص على اإلكثار من العمل الصاحل ، ألنه إذا مات سيندم على تفريطه . -4

 ستفادة من األوقات بالعمل الصاحل .احلرص على اال -5

 أن الكافر يوم القيامة ينسى الدنيا وحطامها وال يريد إال العمل الصاحل الذي فرط فيه . -6

 أن العربة باإلميان واليقني يف دار الدنيا ، فهي موطن العمل واالختبار ال يوم القيامة ، حني يرى اإلنسان العذاب والنار . -7

 إثبات مشيئة هللا . -8

 ات جهنم وأهنا اسم من أمساء النار .إثب -9

 أن النار ستمتلئ من كفار اإلنس واجلن . -11

 .( ) َومَتَّْت َكِلَمُة رَبَِّك أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اجْلِنَِّة َوالنَّاِس َأمْجَِعنيَ كما قال تعاىل : 
 إثبات اجلن ، وهذا ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع . -11

 .( َخَلْقَناُه ِمْن قـَْبُل ِمْن نَاِر السَُّمومِ  )َواجْلَانَّ قال تعاىل : 
ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ وقال تعاىل :   .( )َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ
 .( )َوِإْذ َصَرفْـَنا ِإلَْيَك نـََفراً ِمَن اجلِْنِّ َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن وقال تعاىل : 

) إين أراك حتب الغنم والبادية ، فإذا كنت يف غنمك وباديتك فأذنت بالصالة :  وعن أيب سعيد قال : قال يل رسول هللا 
 فارفع صوتك بالنداء ، فإنه ال يسمع صوت املؤذن إنس وال جن وال شيء إال شهد له يوم القيامة ( .

 رواه البخاري ميوتون ( .كان يقول : ) أعوذ بعزتك الذي ال إله إال أنت الذي ال ميوت واجلن واإلنس   وعن ابن عباس أن النيب 
 رواه مسلم: ) خلقت املالئكة من نور ، وخلق اجلان من مارج من نار ( .  وقال 

 أن اجلن مكلفون ، ولذلك يعاقب عاصيهم ويثاب مطيعهم . -12

أمروا به  واجلن مأمورون باألصول والفروع حبسبهم ، فإهنم ليس مماثلني لإلنس يف اجلد واحلقيقة ، فال يكون ماقال ابن رجب : 
وهنوا عنه مساويًا ملا على اإلنس يف اجلد ، لكنهم مشاركوا اإلنس يف جنس التكليف باألمر والنهي ، والتحليل والتحرمي ، وهذا 

 ما مل أعلم فيه نزاعاً بني املسلمني .
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ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ قال تعاىل :   . ()َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ
ْنِس َأملَْ يَْأِتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يـَُقصُّوَن َعَلْيُكْم قيامة خماطبًا كفرة اجلن واإلنس موخبًا مكبتًا : ويقول تعاىل يوم ال )يَا َمْعَشَر اجلِْنِّ َواإْلِ

 .( َيا َوَشِهُدوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم أَنَـُّهْم َكانُوا َكاِفرِينَ آيَاِت َويـُْنِذُروَنُكْم لَِقاَء يـَْوِمُكْم َهَذا قَاُلوا َشِهْدنَا َعَلى أَنـُْفِسَنا َوَغرَّتْـُهُم احْلََياُة الدُّنْـ 
 أن أكثر الناس من أهل النار ، ألن الشر أكثر من اخلري . -13

 .( )َوِإْن ُتِطْع َأْكثـََر َمْن يف اأْلَْرِض ُيِضلُّوَك َعْن َسِبيِل اّلِلَِّ كما قال تعاىل : 
 .( َلْو َحَرْصَت مبُْؤِمِننيَ )َوَما َأْكثـَُر النَّاِس وَ وقال تعاىل : 

َا يـُْؤِمُن بِآيَاتَِنا الَِّذيَن ِإَذا ذُكِ ُروا ذِهَا َخرُّوا)   ( تـََتَجاََف ُجُنوبـُُهْم َعِن 15ُسجًَّدا َوَسبَُّحوا ِبَْمِد َرذهِ ِْم َوُهْم ال َيْسَتْكرِبُوَن ) ِإَّنَّ
( َفال تـَْعَلُم نـَْفٌس مَّا ُأْخِفَي ََلُم مِ ن قـُرَِّة َأْعنُيٍ َجَزاء ِبَا َكانُوا 16ِّمَّا َرزَقْـَناُهْم يُنِفُقوَن )اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن رَبَـُّهْم َخْوفًا َوَطَمًعا وَ 

 ( . (17يـَْعَمُلوَن )
 [ . 17 -15] السجدة : 

---------- 
َا يـُْؤِمُن بِآيَاتَِنا)   ياً .أي : إمنا يصدق بآياتنا ، ويؤمن هبا إمياناً حقيق(  ِإَّنَّ

 واملراد باَيات اَيات الشرعية كالقرآن ، واَيات الكونية .
 أي تليت عليهم اَيات ، وأتتهم النصائح على أيدي رسل هللا ، وُدُعوا إىل التذكر ، مسعوها فقبلوها وانقادوا .(  ِإَذا ذُكِ ُروا ذِهَا) 
 ياته .أي سقطوا على وجوههم ساجدين هلل تعظيماً َ( ُسجًَّدا َخرُّوا) 

 وهو هل كل من ذكر بآيات هللا يسجد ؟وهنا سؤال : 
 قال بعض العلماء : املراد إذا ذكروا هبا خروا سجداً ، يف موضع السجود ) يعين إذا مررت بآية سجدة ( .

بل حىت يف  واملعىن إذا ذكروا هبا انقادوا هلا ، وال يلزم من ذلك أن يكون السجود مباشر للتذكري ،لكن الصواب خالف ذلك : 
 املستقبل .

 أي قالوا : سبحان هللا وحبمده .(  َوَسبَُّحوا ِبَْمِد َرذهِ ِمْ ) 
 وحيتمل أن يكون املراد : نزهوه بقلوهبم عما ال يليق به ، ومحدوه بألسنتهم عما يستحق .

 عن كل ما ال يليق به سبحانه من األمور  ونزهوه تعاىل عند ذلك: أي ( َوَسبَُّحوْا حِبَْمِد َرهبِّْم  : قوله تعاىل ) قال اآللوسي
اليت من مجلتها العجز عن البعث ملتبسني حبمده تعاىل على نعمائه جل وعال اليت أجلها اهلداية بإيتاء اَيات والتوفيق إىل 

 االهتداء هبا فاحلمد يف مقابلة النعمة
االنقياد هلا ، بل متواضعون هلا ، قد تلقوها بالقبول ، وقابلوها  ال بقلوهبم وال بأبداهنم ، فممتنعون من( َوُهْم ال َيْسَتْكرِبُونَ ) 

 باالنشراح والتسليم ، توصلوا هبا إىل مرضاة الرب الرحيم .
 يعين بذلك قيام الليل ، وترك النوم واالضطجاع على الفرش الوطيئة .(  تـََتَجاََف ُجُنوبـُُهْم َعِن اْلَمَضاِجعِ ) 

 مكان االضطجاع ) النوم ( .املضاجع : رش .     ترتفع وتبتعد عن الفتتجاَف : 
 .قال اجلمهور من املفسرين : أراد هبذا التجايف صالة النوافل بالليل 
 : وفيما تتجاىف جنوهبم عن املضاجع ألجله قوالن : قال القرطيب 
 لذكر هللا تعاىل ، إّما يف صالة وإما يف غري صالة ؛ قاله ابن عباس والضحاك. أحدمها : 
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 للصالة. ين :الثا
ويف الصالة اليت تتجاىف جنوهبم ألجلها أربعة أقوال : أحدها : الّتنّفل بالليل ؛ قاله اجلمهور من املفسرين وعليه أكثر الناس ، وهو 

 الذي فيه املدح ، وهو قول جماهد واألوزاعّي ومالك بن أنس واحلسن بن أيب احلسن وأيب العالية وغريهم.
 ألهنم ُجوُزوا على ما أخفوا مبا خفي. (َفاَل تـَْعَلُم نـَْفٌس مَّآ ُأْخِفَي هَلُم مِّن قـُرَِّة أَْعنُيٍ  )ويدّل عليه قوله تعاىل 

 : ويف هذا فضل قيام الليل 
 أواًل : أن هللا تبارك وتعاىل مدح أهله .

َفاَل تـَْعَلُم نـَْفٌس مَّا ُأْخِفَي هَلُم مِّن . عًا َوممَّا َرَزقْـَناُهْم يُنِفُقوَن تـََتَجاىَف ُجُنوبـُُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع يَْدُعوَن رَبَـُّهْم َخْوفًا َوَطمَ قال تعاىل ) 
 ( .قـُرَِّة أَْعنُيٍ َجزَاء مبَا َكانُوا يـَْعَمُلوَن 

 تتجايف جنوهبم عن املضاجع : يعين بذلك قيام الليل وترك النوم واالضطجاع على الفرش الوطيئة . قال ابن كثري : 
 خوفاً وطمعاً : أي خوفاً من وبال عقابِه وطمعاً يف جزيل ثوابِه . يدعون رهبم 

 ومما رزقناهم ينفقون : فيجمعون بني فعل القربات الالزمة واملتعدية .
 ثانيا : قيام الليل  من عالمات املتقني .

َن اللَّْيِل َما   .ِإنَـُّهْم َكانُوا قـَْبَل َذِلَك حُمِْسِننَي  آِخِذيَن َما آتَاُهْم رَبُـُّهمْ  .نَّ اْلُمتَِّقنَي يف َجنَّاٍت َوُعُيوٍن اىل ) إقال تع َكانُوا قَِلياًل مِّ
 . ( َويف أَْمَواهلِِْم َحق  لِّلسَّاِئِل َواْلَمْحُرومِ  .َوبِاأَلْسَحاِر ُهْم َيْستَـْغِفُروَن  .يـَْهَجُعوَن 

 بدوا قيام الليل .قال احلسن البصري يف اَية : ال ينامون من الليل إال أقله ، كا
( قال الرازي يف اَية : إشارة إىل أهنم كانوا يتهجدون وجيتهدون مث يريدون أن  َوبِاأَلْسَحاِر ُهْم َيْستَـْغِفُرونَ  ويف قوله سبحانه )

 يكون عملهم أكثر من ذلك ، وأخلص منه ، فيستغفرون من التقصري ، وهذه سرية الكرمي : يأِت بأبلغ وجوه الكرم ويستقله
 ويعتذر من التقصري ، واللئيم يأِت بالقليل ويستكثره ومين به .

 من صفات عباد الرمحن . أولياء هللا ومن أسباب دخول اجلنة . ثالثاً : قيام الليل 
ِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ِإنَّ َعَذابـََها  ـا اصْ ًدا َوِقَياًما َوالَِّذيَن يـَُقوُلوَن رَبَـّنَ ـَوالَِّذيَن يَِبيُتوَن لَِرهبِِّْم ُسجَّ ) اىل يف وصف عباد الرمحن يقول تع

 ( . اَلًما َخاِلِديَن ِفيَها َحُسَنْت ُمْستَـَقرًّا َوُمَقاًماـْوَن ِفيَها حتَِيًَّة َوسَ َـ ولَِئَك جُيَْزْوَن اْلُغْرَفَة مبَا َصبَـُروا َويـَُلقّ أ ... َكاَن َغرَاًما
 ومن مل يقمه ، ّمتدحاً صاحب القيام .رابعاً : وفرق تعاىل بني من قام الليل 

ِخَرَة َويـَْرجُ )  فقال تعاىل و َرمْحََة رَبِِّه ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل ـأَمَّْن ُهَو قَاِنٌت آنَاء اللَّْيِل َساِجدًا َوقَائِمًا حَيَْذُر اَْ
 ( .يـَْعَلُموَن 

 صالة بعد الفريضة .خامساً : قيام الليل  أفضل ال
 ) أفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل ( رواه مسلم . عن أيب هريرة . قال : قال 

 وإمنا فضلت صالة الليل على صالة النهار ، ألهنا أبلغ يف اإلسرار وأقرب إىل اإلخالص ، وألن صالة  قال ابن رجب :
من التعب بالنهار ، فرْتك النوم مع ميل النفس إليه جماهدٌة عظيمٌة ، الليل أشق على النفوس ، فإن الليَل حمل النوِم والراحة 

وألن القراءة يف صالة الليل أقرب إىل التدبر ، فإنه تنقطع الشواغل بالليل ، وحيضر القلب ويتواطأ هو واللسان على الفهم  
 كما قال تعاىل ) إن ناشئة الليل هي أشد وطئاً وأقوم قيالً ( .

 ب دخول اجلنة .سادساً : من أسبا
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 ) أيها الناس ! أطعموا الطعام ، وصلوا األرحام ، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا اجلنة عن عبد هللا بن سالم . قال : قال 
 بسالم ( رواه الرتمذي .

 سابعاً : قيام الليل سبب للنجاة من الفنت .
 ن الفنت .فالصالة عموماً ، وصالة الليل خصوصاً سبب من أسباب النجاة م

َقَظ النَّيبُّ ) َعْن أُمِّ َسَلَمَة قَاَلِت  َلٍة فـََقاَل   اْستَـيـْ َلَة ِمَن اْلِفنَتِ َوَماَذا فُِتَح ِمَن اخْلَزَاِئِن أَْيِقُظوا  :َذاَت لَيـْ ُسْبَحاَن اّلِلَِّ َماَذا أُْنزَِل اللَّيـْ
نـَْيا عَ  َصَواِحَباِت احلَُْجِر ، فـَُربَّ َكاِسَيٍة يف   رواه البخاري . (اَِخَرِة  ارِيٍَة يف الدُّ

 تنبيه على أثر الصالة بالليل يف الوقاية من الفنت .و  ففي هذا احلديث دليل
 ثامناً : أنه شرف للمؤمن .

) جاءين جربيل ! فقال يا حممد ! اعمل ما شئت فإنك جمزي به ، ... واعلم أن  فقد جاء يف احلديث عن سهل قال : قال 
 يامه بالليل ، وعزه استغناؤه عن الناس ( رواه الطرباين وحسنه األلباين .شرف املؤمن ق

فقيام الليل شرف للمؤمن ، ألنه دليل على إخالصه ، ودليل على ثقته بربه ، ودليل على قوة إميانه ، فريفعه هللا ويعزه ويرفع 
 مكانته ويعلي درجته ألنه خلى باهلل تعاىل .

 تاسعاً : َلم غرف يف اجلنة .
) إن يف اجلنة غرفًا يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، أعدها هللا ملن أطعم الطعام ، وأفشى السالم ،  قال 

 وصلى بالليل والناس نيام ( رواه أبو داود .
 عاشرًا  : بقيام الليل يدرك املصلي وقت النزول اإلَلي .

نا كلَّ ليلة إىل مساء الدنيا حني يبقى ثلث الليل األخري فيقول: من يدعوين ) ينزل رب عن أيب هريرة . قال : قال رسول هللا 
 فأستجيب له؟ من يسألين فأعطيه ؟ من يستغفرين فأغفر له ( متفق عليه 

 من يقوم الليل بِنعم الرجل . اْلادي عشر :وصف النيب 
فـََتَمنـَّْيُت َأْن أََرى ُرْؤيَا فَأَُقصََّها  ِإَذا رََأى ُرْؤيَا َقصََّها َعَلى َرُسوِل اّلِلَِّ   يِبِّ َحَياِة النَّ  َكاَن الرَُّجُل يِف ) قَاَل  َعْن َساملٍِ َعْن أَبِيِه 

 َمَلَكنْيِ َأَخَذاين  النـَّْوِم َكَأنَّ  فـََرأَْيُت يف  اْلَمْسِجِد َعَلى َعْهِد َرُسوِل اّلِلَِّ  وَُكْنُت ُغالَمًا َشابًّا ، وَُكْنُت أَنَاُم يف  َعَلى َرُسوِل اّلِلَِّ 
 -اِر اْلِبْئِر ، َوِإَذا هَلَا قـَْرنَاِن ، َوِإَذا ِفيَها أُنَاٌس َقْد َعَرفْـتُـُهْم َفَجَعْلُت أَُقوُل أَُعوُذ بِاّلِلَِّ ِمَن النَّ  يِّ َمْطوِيٌَّة َكطَ  يَ ِإىَل النَّاِر فَِإَذا هِ  َفَذَهَبا يب 

َها َحْفَصُة َعَلى َرُسوِل اّلِلَِّ ، ْع ملَْ تـُرَ  َل يلفـََلِقيَـَنا َمَلٌك آَخُر فـََقا -قَاَل  نِْعَم الرَُّجُل َعْبُد : َقاَل فَـ  فـََقَصْصتُـَها َعَلى َحْفَصَة فـََقصَّتـْ
 ( رواه البخاري . َفَكاَن بـَْعُد الَ يـََناُم ِمَن اللَّْيِل ِإالَّ قَِليالً ، اَن ُيَصلِّى ِمَن اللَّْيِل اّلِلَِّ ، َلْو كَ 

 حلافظ ابن حجر : فمقتضاه أن من كان يصلي من الليل يوصف بكونه نِعم الرجل .قال ا
 الثاين عشر  : قيام الليل من أسباب املغفرة والرمحة .

َفَصلَّْت ، فَِإْن أََبْت َنَضَح يِف  : َرِحَم اّلِلَُّ َرُجاًل قَاَم ِمَن اللَّْيِل َفَصلَّى ، َوأَيـَْقَظ اْمَرأََتهُ  َعْن َأيب ُهَريـَْرَة ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا 
 ( رواه أبو داود . ْت يِف َوْجِهِه اْلَماءَ َوْجِهَها اْلَماَء ، َرِحَم اّلِلَُّ اْمَرأًَة قَاَمْت ِمَن اللَّْيِل َفَصلَّْت ، َوأَيـَْقَظْت َزْوَجَها ، فَِإْن َأىَب َنَضحَ 

 بة .الثالث عشر : من فضل قيام الليل أنه من مظان اإلجا 
) إن يف الليل ساعة ال يوافقها رجل مسلم يسأل هللا خرياً من أمر الدنيا واَخرة إال أعطاه  عن جابر . قال : قال رسول هللا 

 وذلك كل ليلة ( متفق عليه .
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 : السلف وقيام الليل 

 متفق عليه. (كسل صلى وهو قاعدكان إذا مرض أو  ، و ما كان يدعه ، فإن النيب قالت عائشة )يا عبد هللا! ال تدع قيام الليل

َوْأُمْر أَْهَلَك وجاء يف موطأ اإلمام عن ابن عمر قال ) كان عمر يصلي يف الليل حىت إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله وقرأ : 
َها اَل َنْسأَُلَك رِْزقاً حنَُّْن نـَْرزُُقَك َواْلَعاِقَبُة لِلتـَّْقَوى  ( . بِالصَّاَلِة َواْصَطربْ َعَليـْ

وقال أبو عثمان النْهدي : تضيفت أبا هريرة سبعة أيام ] أي نزلت عليه ضيفاً [ فكان هو وزوجه وخادمه يقتسمون الليل أثالثاً، 
 الزوجة ثلثاً وخادمه ثلثاً وأبو هريرة ثلثاً .

 كان سليمان التيمي عنده زوجتان وكانوا يقتسمون الليل أثالثاً .و 
هو وأخوه وأمه أثالثاً ، فماتت أمه ، فاقتسم الليل هو وأخوه علي ، فمات أخوه فقام الليل واحلسن بن صاحل كان يقتسم الليل 

 بنفسه .
 كان حممد بن واسع إذا جّن عليه الليل يقوم ويتهجد ، يقول أهله : كان حاله كحال من قتل أهل الدنيا مجيعاً .و 

ل ما أحببت الدنيا ، ووهللا إن أهل الليل يف ليلهم ألذ من أهل اللهو : وهللا لوال قيام اللي مان الداراين يقولاإلمام أبو سليوكان 
يف هلوهم ، وإنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيه طربًا بذكر هللا فأقول : إن كان أهل اجلنة يف مثل ما أنا فيه من النعيم إهنم لفي 

 نعيم عظيم .
ة من باب واحد يف املعىن أو يطلبونه وهذا ال ينايف األول ألن الطلب قد أي يصلون ، فإن الدعاء والصالأي :  (َيْدُعوَن رَبَـُّهْم ) 

ويف أكثر املواضع اليت ذكر فيها الزكاة ذكر  (َوممَّا رزقناهم يُنِفُقونَ )يكون بالصالة ، واحلمل على األول أوىل ألنه قال بعده : 
 ) .الرازي (   ( . يُنِفُقونَ  َويُِقيُموَن الصالة َوممَّا رزقناهم) الصالة قبلها كقوله تعاىل 

 أي خوفاً من وبال عقابه ، وطمعاً يف جزيل ثوابه .( َخْوفًا َوَطَمًعا) 
 واملراد بالدعاء هنا دعاء املسألة ، ودعاء العبادة .

  أن يكون راجياً خائفاً . ينبغي على املسلم 
 بة .والره ةاد الصاحلني بالرغبوقد امتدح هللا األنبياء والعب

رَاِت َويَْدُعونـََنا َرَغًبا َوَرَهًبا وََكانُوا  تعاىل ) فقال    ( .لََنا َخاِشِعنيِإنَـُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف اخْلَيـْ
َأَخاُف  أَْرُجو اّلِلََّ َوِإيّنِ  ِإيّنِ قَاَل َواّلِلَِّ يَا َرُسوَل اّلِلَِّ «. َكْيَف َتَُِدكَ »اْلَمْوِت فـََقاَل  َدَخَل َعَلى َشابٍّ َوُهَو يِف   أَنَّ النَّيبَّ )َعْن أََنٍس 

 رواه الرتمذي ف(. ْرُجو َوآَمَنُه ممَّا خَيَاِمْثِل َهَذا اْلَمْوِطِن ِإالَّ أَْعطَاُه اّلِلَُّ َما يَـ  قـَْلِب َعْبٍد يف  الَ جَيَْتِمَعاِن يف ) . فـََقاَل َرُسوُل اّلِلَِّ ُذنُويب 
 . وف من هللاع اخلوقد وصف هللا املؤمنني بعمل الصاحلات م

خِ  ) كما قال هللا تعاىل  ( . َرَة َويـَْرُجو َرمْحََة رَبِّهِ أَمَّْن ُهَو قَاِنٌت آنَاء اللَّْيِل َساِجًدا َوقَائًِما حَيَْذُر اَْ
 ( .ا َساِبُقوَن ْولَِئَك ُيَسارُِعوَن يف اخْلَيـْرَاِت َوُهْم هلََ َوالَِّذيَن يـُْؤُتوَن َما آَتوا وَّقـُُلوبـُُهْم َوِجَلٌة أَنَـُّهْم ِإىَل َرهبِِّْم رَاِجُعوَن* أُ )  وقال تعاىل

َعْن َهِذِه اَيَِة )َوالَِّذيَن يـُْؤُتوَن َما آتـَْوا َوقـُُلوبـُُهْم َوِجَلٌة( قَاَلْت َعاِئَشُة أَُهُم  َسأَْلُت َرُسوَل اّلِلَِّ ) قَاَلْت   َزْوَج النَّيبِّ  َعاِئَشةعن 
دِّيِق َوَلِكنـَُّهُم الَِّذيَن َيُصوُموَن َوُيَصلُّوَن َويـََتَصدَُّقوَن َوُهْم خَيَاُفوَن َأْن اَل يـُْقبَ  :وَن اخلَْْمَر َوَيْسرُِقوَن قَاَل الَِّذيَن َيْشَربُ  َل اَل يَا بِْنَت الصِّ

ُهْم أُولَِئَك الَِّذيَن ُيَسارُِعوَن يف  رَاِت َوُهْم هَلَا َساِبُقونَ  ِمنـْ  لرتمذي .( رواه ا اخْلَيـْ
 . يف كتابه الكرمي يف مواضع كثرية اخلوف مقرونًا بالرجاء -تعاىل  -ذكر هللا وقد 

الَ  ٱلَِّذيَن يـَْعَلُموَن َوٱلَِّذينَ  يأَمَّْن ُهَو قَاِنٌت ءانَاء ٱلَّْيِل َساِجدًا َوقَائِمًا حَيَْذُر ٱَِخَرَة َويـَْرُجوْا َرمْحََة رَبِّه ُقْل َهْل َيْسَتوِ قال تعاىل ) 
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َا يـََتذَكَُّر أُْوُلو ٱألْلَبابِ   ( . يـَْعَلُموَن ِإمنَّ
 ( . ٱْعَلُموْا َأنَّ ٱّلِلََّ َشِديُد ٱْلِعَقاِب َوأَنَّ ٱّلِلََّ َغُفوٌر رَِّحيمٌ )  وقوله تعاىل 
 ( . أللِيمُ ُهَو ٱْلَعَذاُب ٱ َأّّن أَنَا ٱْلَغُفوُر ٱلرَِّحيُم*َوَأنَّ َعَذايب  ينـَّّبء ِعَبادِ )  وقوله تعاىل 

 (.َعَذابَُه ِإنَّ َعَذاَب رَبَِّك َكاَن حَمُْذوراً  أُولَِئَك الَِّذيَن يَْدُعوَن يـَْبتَـُغوَن ِإىَل َرهبُِِّم اْلَوِسيَلَة أَيُـُّهْم أَقْـَرُب َويـَْرُجوَن َرمْحََتُه َوخَيَاُفونَ ) وقوله تعاىل
رَاِت َويَْدُعونـََنا َرَغًبا َوَرَهًباِإنَـُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف اخلَْ )  وقوله تعاىل   ( . يـْ
 ( . يَْدُعوَن رَبَـُّهْم َخْوفًا َوَطَمًعا)  –سبحانه  - وكما يف قوله 

َمْن عبَد هللا باحلبِّ وحده، فهو زنديق، وَمن عبَده باخلوف وْحده، فهو ي : كِلمًة مشهورًة، وه  -هم هللا رمِح  -وهلذا قال السَّلف 
 د .حلب والرَّجاء، فهو مؤمن موحِّ وَمن عبَده بالرَّجاء وْحده، فهو مرجئ، ومن عبَده باخلوف وا -رجي أي: خا -حروري  

 مبنزلة الطَّائر؛ فاحملبَّة رأسه، واخلوف والرَّجاء جناحاه، فمىت سِلم  -عزَّ وجلَّ  -القلب يف سريه إىل هللا  : قال ابن القيم
 ر .ناحان، فهو عرضة لكل صائٍد وكاسان، ومىت قطع الرأس، مات الطائر، ومىت فقد اجلالرَّأس واجلناحان، فالطائر جيُِّد الطري 

 : من تأمل الصحابة وجدهم يف غاية اجلد يف العمل مع غاية اخلوف .  وقال ابن القيم 

 كان الصديق يقول : وددت لو أين شعرة يف جنب عبد مؤمن . 
 ارد .وكان ميسك بلسانه ويقول : هذا الذي أوردين املو 

 وكان يبكي كثرياً ويقول : ابكوا ، فإن مل تبكوا فتباكوا .
 وهذا عمر قرأ سورة الطور إىل أن بلغ قوله ) إن عذاب ربك لواقع ( فبكى واشتد بكاؤه حىت مرض وعادوه .

 وكان مير باَية يف ورده بالليل فتخنقه العربة ، فيبقى يف البيت أياماً ويعاد وحيسبونه مريضاً .
 يف وجهه خطان أسودان من البكاء .وكان 

 وهذا عثمان كان إذا وقف على القرب يبكي حىت تبتل حليته .
وهذا علي وبكاؤه وجوفه ، وكان يشتد خوفه من اثنني : طول األمل ، واتباع اهلوى ، قال : فأما طول األمل فينسي اَخرة ، 

 وأما اتباع اهلوى فيصد عن احلق .
 ينيه مثل الشراك البايل من الدموع .وهذا ابن عباس كان أسفل ع

 وكان أبو ذر يقول : يا ليتين كنت شجرة تعضد ، وودت أين مل أخلق .          ) اجلواب الكايف ( .
 :جر يعمل باملعاصي وهو آمن. ، والفا املؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف قال اْلسن البصري 
  األنبياء عليهم السالم يعلمون أهنم مأمونوا العواقب ومع ذلك هم أشد خوفاً،  يف طبقات الشافعية الكربى:وقال السبكي

خارجها ما أمنت مكر : لو أن رجلي الواحدة داخل اجلنة واألخرى  والعشرة املشهود هلم باجلنة كذلك، وقد قال عمر 
 . هللا

 .أي ومما أعطيناهم من الرزق ينفقون يف وجوه الرب ) وّما رزقناهم ينفقون (  
 : ومل يذكر قيد النفقة وال املنفق عليه ، ليدل على العموم ، فإنه يدخل فيه النفقة الواجبة كالزكوات ،  قال السعدي

 . ونفقة الزوجات واألقارب ، والنفقة املستحبة يف وجوه اخلري 
  : فجمعوا بني فعل القربات الالزمة واملتعدية قال ابن كثري . 
 إنفاق املال وقيام الليل .: ما جند أثقل من  قال اْلسن 
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 ( َوأَِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّكاَة  كثرياً ما يقرن هللا تبارك وتعاىل بني الصالة واإلنفاق ] الزكاة [ كقوله تعاىل: ) 
خلوقني إن الصالة حق هللا وعبادته وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه ومتجيده ، واإلنفاق هو من اإلحسان إىل امل قيل :

 بالنفع املتعدي إليهم ، وسعادة العبد دائرة بني األمرين : إخالصه ملعبوده ، وسعيه يف نفع اخللق .
 الصالة رأس العبادات البدنية ، والزكاة رأس العبادات املالية . وقيل :
 الصالة طهارة للنفس والبدن ، والزكاة طهـارة للمال . وقيل :
 تعاىل بني الصالة والزكاة يف القرآن ، ألن الصالة متضمنة لإلخالص للمعبود ، والزكاة ما جيمع  اً وكثري :  قال السعدي

والنفقة متضمنة لإلحسان على عبيده ، فعنوان سعادة العبد إخالصه للمعبود ، وسعيه يف نفع اخللق ، كما أن عنوان 
 شقاوة العبد عدم هذين األمرين منه ، فال إخالص وال إحسان. 

  ولإلنفاق فضائل عظيمة :اإلنفاق يف سبيل هللا ، يف اَية فضل 
 أن اإلنفاق استجابة ألمر ربنا تعاىل . أواًل :

 ( .َوال ُخلٌَّة َوال َشَفاَعٌة  يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفُقوا ممَّا َرَزقْـَناُكْم ِمْن قـَْبِل أَْن يَْأِتَ يـَْوٌم ال بـَْيٌع ِفيهِ قال تعاىل )
َجٍل َقرِيٍب فََأصَّدََّق َوَأُكن مَِّن َوأَنِفُقوا ِمن مَّا َرزَقْـَناُكم مِّن قـَْبِل أَن يَْأِتَ َأَحدَُكُم اْلَمْوُت فـَيَـُقوَل َربِّ َلْواَل َأخَّْرَتيِن ِإىَل أَ )  وقال تعاىل
َر اّلِلَُّ نـَْفساً ِإَذا َجاء َأَجُلَها َواّلِلَُّ َخِبرٌي مبَِ . الصَّاحِلِنَي   ( .ا تـَْعَمُلوَن َوَلن يـَُؤخِّ

 مضاعفة احلسنات . ثانياً :
ٍة ِمائَُة َحبٍَّة َواّلِلَُّ ُيَضاِعُف ِلَمْن َمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم يف َسِبيِل اّلِلَِّ َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـَْبَتْت َسْبَع َسَناِبَل يِف ُكلِّ ُسْنبُـلَ  قال تعاىل )

 ( . َعِليمٌ  َيَشاُء َواّلِلَُّ َواِسعٌ 
 أن درجة الرب تنال باإلنفاق . ثالثاً :

 ( .بُّوَن َلْن تـََناُلوا اْلربَّ َحىتَّ تـُْنِفُقوا ممَّا حتُِ قال تعاىل ) 
 أهنا من صفات املتقني . رابعاً :

الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن يف السَّرَّاِء .  أْلَْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقنيَ َوَسارُِعوا ِإىَل َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواكما قال تعاىل ) 
( دليل على أن اإلنفاق  يف السَّرَّاِء َوالضَّرَّاءِ ( فقوله تعاىل ) َوالضَّرَّاِء َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن النَّاِس َواّلِلَُّ حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ 

 يع أحواهلم .مالزم هلم يف مج
 األمان من اخلوف يوم الفزع األكرب . خامساً :

 ( . ْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم حَيَْزنُونَ الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم بِاللَّْيِل َوالنـََّهاِر ِسرّاً َوَعالنَِيًة فـََلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرهبِِّْم َوال خَ  قال تعاىل )
 نفاق موعود باخلري اجلزيل .أن صاحب اإل سادساً :

 ( . َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن َخرْيٍ يـَُوفَّ ِإلَْيُكْم َوأَنـُْتْم ال ُتْظَلُمونَ ) قال تعاىل 
 ( . فَالَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوأَنـَْفُقوا هَلُْم َأْجٌر َكِبريٌ  وقال تعاىل ) 

 أن هللا خيلف الصدقة . سابعاً :
ُر الرَّازِِقنيَ َوَما أَنـَْفقْ قال تعاىل )   ( . ُتْم ِمْن َشْيٍء فـَُهَو خُيِْلُفُه َوُهَو َخيـْ

 أن اإلنفاق دليل على صحة اإلميان . ثامناً :
 .ان فالصدقة برهان على صحة اإلمي) والصدقة برهان ( رواه مسلم ،  قال 
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 ينال دعاء املالئكة . تاسعاً :
حدمها اللهم أعط منفقًا خلفًا ويقول اَخر : اللهم أعط ممسكًا تلفًا ( ) ما من صباح إال وينزل ملكان : يقول أ كما قال 

 متفق عليه .
 فضل من سبق باإلنفاق واجلهاد . عاشرًا :

َفَق ِمْن قـَْبِل اْلَفْتِح َوقَاَتَل أُولَِئَك نْـ َوَما َلُكْم َأالَّ تـُْنِفُقوا يف َسِبيِل اّلِلَِّ َوّلِِلَِّ ِمريَاُث السََّماَواِت َواأْلَْرِض ال َيْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن أَ قال تعاىل )
 ( . احلُْْسىَن َوقَاتـَُلوا وَُكاّلً َوَعَد اّلِلَُّ  أَْعَظُم َدَرَجًة ِمَن الَِّذيَن أَنـَْفُقوا ِمْن بـَْعدُ 

 أهنا إرغام للشيطان وحسن ظن باهلل . اْلادي عشر :
ُ َواِسٌع َعِليمٌ الشَّْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َويَْأمُ قال تعاىل )  ( . رُُكْم بِاْلَفْحَشاِء َواّلِلَُّ يَِعدُُكْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َوَفْضاًل َواّلِلَّ

 ال حسد إال ملن أنفق يف وجوه اخلري . الثاين عشر :
قِّ ، َوَرُجٌل آتَاُه اّلِلَُّ احلِْْكَمَة ، فـَْهَو يـَْقِضى هِبَا احلَْ  اثـَْنتَـنْيِ َرُجٌل آتَاُه اّلِلَُّ َمااًل َفُسلَِّط َعَلى َهَلَكِتِه يف  اَل َحَسَد ِإالَّ يف  )  قال 

 ( . َويـَُعلُِّمَها
أي : فال يعلم أحد عظمة ما أخفى هللا هلم يف اجلنات من النعيم املقيم ، (  َفال تـَْعَلُم نـَْفٌس مَّا ُأْخِفَي ََلُم مِ ن قـُرَِّة َأْعنُيٍ ) 

، ملا أخفوا أعماهلم كذلك أخفى هللا هلم من الثواب ، جزاًء وفاقًا ، فإن اجلزاء من جنس  واللذات اليت مل يطلع على مثلها أحد
 العمل .

 أخفى القوم أعمااًل فأخفى هللا تعاىل هلم ما ال عني رأت وال أذن مسعت قال اْلسن : 
  ( فال تعلم نفس قوله : )أخرب به عز وجل ورسوله  هذا نفي لعلم احلقيقة ، ال لعلم املعىن ، فإن املعىن معلوم مما  لكن ،

 هذا الشيء جمهول .
: ) قال هللا تعاىل : أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال  قال : قال رسول هللا  عن أيب هريرة 

 خطر على قلب بشر ( .
 األعمال .أي : ثواباً ملا قدموه يف الدنيا من صاحل ( َجَزاء ِبَا َكانُوا يـَْعَمُلونَ ) 

 فكيف اجلمع ؟: ) لن يدخل أحد منكم اجلنة بعمله ( ، ويف هذه اَية أن دخول اجلنة بالعمل ،  يقول فإن قيل : 
 فاجلواب من وجوه :

سببًا لذلك ، والعمل نفسه من فضل هللا  –بفضله ورمحته  –العمل بنفسه ال يستحق به أحد اجلنة لوال أن هللا جعله  قيل :
 بده ، فاجلنة وأسباهبا كل من فضل هللا ورمحته .ورمحته على ع

 وهذا مذهب ابن حزم ، والبيهقي ، وابن العريب ، والنووي ، وابن رجب ، والشوكاين .
يَات الدَّالَّة َعَلى  (ْم تـَْعَمُلوَن َوتِْلك اجْلَنَّة الَّيِت أُورِثـُْتُموَها مبَا ُكْنتُ )  ( نَّة مبَا ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ اُْدُخُلوا اجلَْ ) َوأَمَّا قـَْوله تـََعاىَل  َوحَنْومهَا ِمْن اَْ

يَات : أَنَّ ُدُخول اجْلَنَّ  ة ِبَسَبِب اأْلَْعَمال ، مُثَّ التـَّْوِفيق َأنَّ اأْلَْعَمال يُْدَخل هِبَا اجْلَنَّة ، َفاَل يـَُعاِرض َهِذِه اأْلََحاِديث ، بَْل َمْعىَن اَْ
. َوُهَو ُمرَاد اأْلََحاِديث ،  ة ِلإْلِْخاَلِص ِفيَها ، َوقـَُبوهلَا ِبَرمْحَِة اّلِلَّ تـََعاىَل َوَفْضله ، فـََيِصّح أَنَُّه ملَْ يَْدُخل مبَُجرَِّد اْلَعَملِلأْلَْعَماِل َواهلَِْدايَ 

 ) شرح مسلم ( .  م .َوَيِصّح أَنَُّه َدَخَل بِاأْلَْعَماِل َأْي ِبَسَبِبَها ، َوِهَي ِمْن الرَّمْحَة . َوَاّلِلَّ أَْعلَ 
 قد أمرَضتيِن  ويف رواية اإلمام أمحد يف حديث معاذ أنَّه قال : يا رسول هللا ، إيّنِ أريُد أْن أسأَلَك عن كلمةٍ :  وقال ابن رجب

دَِّة سل عمَّا شئَت ، قال : أخربين بعمٍل يدخُليِن اجلنَّة ال أسألَك غريَه ، وهذا يدلُّ على ش : وأسقمتين وأحزنتين ، قال 
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ُة الَّيِت َـ َوتِْلَك اجْلَنّ ) باألعمال الصَّاحلة ، وفيه دليٌل على أنَّ األعماَل سبٌب لدخول اجلنَّة ، كما قال تعاىل  اهتماِم معاٍذ 
أنَّ العمَل بنفسه  - أعلم وهللا -فاملراد   (َلْن يدُخَل أحٌد منُكُم اجلنَّة ِبعَمِله  )  وأما قولُه ( ُلوَن ـأُورِثـُْتُموَها مبَا ُكْنُتْم تـَْعمَ 

سببًا لذلك ، والعمُل نفُسه من رمحة هللا وفضله على عبده ،  -بفضله ورمحته  -ال يستحقُّ به أحٌد اجلنَّة لوال أنَّ هللا جعله 
 فاجلنَُّة وأسباهُبا كل  من فضل هللا ورمحته .

يه حُيمل احلديث ، وأما اقتسام منازل اجلنة ودرجاهتا فإن ذلك إن جمرد دخول اجلنة ال يكون إال برمحة هللا وفضله ، وعل وقيل :
 يتفاوت بتفاوت األعمال ، وعليه حتمل اَية .

 وهذا مذهب ابن بطال ، وأيب عبد هللا القرطيب .
 م .: إن الباء يف اَية ليست للسببية ، بل لإللصاق أو املصاحبة ، واملعىن : أورثتموها مالبسة أو مصاحبة ألعمالك وقيل

 وهذا مذهب الكرماين ، واختيار العيين .
 : إن اَية يف العمل املقبول ، واحلديث يف العمل اجملرد من القبول . وقيل

 وهذا مذهب احلافظ ابن حجر ، والشنقيطي .
 األول .       ) انظر : كتاب األحاديث املشكلة ( . والراجح
 الفوائد :

 أن اإلميان يزيد وينقص . -1

 ل اإلميان اخلضوع واالستسالم َيات هللا وأوامره .من عالمات كما -2

 والكرب له عواقب :ذم الكرب ،  -3

 ال يدخل اجلنة .أواًل : 
 : ) ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب ( . كما قال 

 يطأه الناس .ثانياً : 
 اه الرتمذي رو : ) إن املتكرب حيشر يوم القيامة يطأه الناس بأقدامهم ( .  كما قال 

 من أسباب دخول النار .ثالثاً : 
 : ) احتجت اجلنة والنار ، فقالت النار : يّف اجلبارون واملتكربون ... ( . قال 

 إذا تكرب الفقري فعذابه عظيم .رابعاً : 
ملك كذاب ، وعائل : ) ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة وال يزكيهم وال ينظر إليهم وهلم عذاب أليم : شيخ زان ، و  قال 

 رواه مسلممستكرب ( . 
 فضل قيام الليل . -4

 فضل أن جيمع اإلنسان بني اخلوف والرجاء . -5

 فضل اإلنفاق يف سبيل هللا يف وجوه الرب .  -6

 عظم نعيم أهل اجلنة . -7

 احلرص على األعمال الصاحلة ، فإهنا من أسباب دخول اجلنة . -8

 إثبات اجلزاء والنعيم . -9
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( َأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاِت فـََلُهْم َجنَّاُت اْلَمْأَوى نـُُزاًل ِبَا َكانُوا 18ًنا َكَمن َكاَن فَاِسًقا الَّ َيْستَـُووَن )َفَمن َكاَن ُمْؤمِ ) 
هَ 19يـَْعَمُلوَن ) ا ُأِعيُدوا ِفيَها َوِقيَل ََلُْم ُذوُقوا َعَذاَب النَّاِر الَِّذي  ( َوَأمَّا الَِّذيَن َفَسُقوا َفَمْأَواُهُم النَّاُر ُكلََّما َأرَاُدوا َأن خَيُْرُجوا ِمنـْ

بُوَن )  ( .( 21( َولَُنِذيَقنـَُّهْم ِمَن اْلَعَذاِب اأَلْدََن ُدوَن اْلَعَذاِب اأَلْكرَبِ َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعوَن )20ُكنُتم ِبِه ُتَكذِ 
 [ . 21 -18] السجدة : 

--------- 
 بآيات هللا ، متبعاً لرسوله ، قد عّمر قلبه اإلميان ، وانقادت جوارحه لشرائعه .(  اَفَمن َكاَن ُمْؤِمنً ) 
 خارجاً عن طاعة ربه ، مكذباً رسل هللا إليه ، قد خرب قلبه وتعطل من اإلميان .(  َكَمن َكاَن فَاِسًقا) 

 الفسق األكرب ، وهو املخرج عن امللة .املراد بالفسق هنا : 
  َوأَمَّا عن طاعة هللا ، ومنه مسيت الفأرة فويسقة خلروجها لإلفساد ، ويطلق ويراد به الكفر كقوله تعاىل )والفسق هو اخلروج

 ( . َما ُيِضلُّ ِبِه ِإالَّ اْلَفاِسِقنيَ ( وقال تعاىل ) و  الَِّذيَن َفَسُقوا َفَمْأَواُهُم النَّارُ 
 ( . َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبأٍ يَا أَيُـّ ويطلق ويراد به ما دونه من املعاصي كقوله تعاىل ) 

 فهل يستوي هذا الشخصان ؟ 
 عقاًل وشرعاً ، كما ال يستوي الليل والنهار ، والضياء والظلمة .) ال يستوون ( 

 فال يستوون عند هللا يوم القيامة .
َأْن جَنَْعَلُهْم َكالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َسَواًء حَمَْياُهْم َومَمَاتـُُهْم َساَء َما  )أَْم َحِسَب الَِّذيَن اْجتَـَرُحوا السَّيَِّئاتِ كما قال تعاىل : 

 .( حَيُْكُمونَ 
 .( اْلُفجَّارِ )أَْم جَنَْعُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َكاْلُمْفِسِديَن يف اأْلَْرِض أَْم جَنَْعُل اْلُمتَِّقنَي كَ وقال تعاىل : 
 .( )ال َيْسَتِوي َأْصَحاُب النَّاِر َوَأْصَحاُب اجْلَنَِّة وقال تعاىل : 

 ليس املؤمن كالفاسق ؛ فلهذا آتينا هؤالء : أي  (أََفَمن َكاَن ُمْؤِمنًا َكَمن َكاَن فَاِسقاً الَّ َيْستَـُووَن  : قوله تعاىل ) قال القرطيب
 املؤمنني الثواب العظيم.

 بقلوهبم .(  الَِّذيَن آَمُنواَأمَّا ) 
 جبوارحهم .(  َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاتِ ) 

 أي : وعملوا األعمال الصاحلات من واجبات ومستحبات ، والعمل الصاحل ال يكون صاحلاً إال بشرطني :
 ليه .) إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى ( متفق ع الشرط األول : أن يكون خالصاً هلل ، قال 

 . ) من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد ( رواه مسلم ، لقوله  الشرط الثاين : أن يكون متابعاً للنيب  
  واإلميان إذا أفرد ومل يذكر معه ) وعملوا الصاحلات ( فإنه يشمل مجيع خصال الدين من اعتقادات وعمليات ، وأما إذا

لذين آمنوا وعملوا الصاحلات ( فإن اإلميان حينئذ ينصرف إىل ركنه األكرب ُعطف العمل الصاحل  على اإلميان كقوله ) وا
األعظم وهو االعتقاد القليب ، وهو إميان القلب واعتقاده وانقياده بشهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدًا رسول هللا ، وبكل ما 

 جيب اإلميان به .
  باألركان .واإلميان شرعاً : قول باللسان واعتقاد باجلنان وعمل 
 . ًودائماً يقرن هللا العمل بالصاحل ، ألنه ليس كل عمل يقبل إال إذا كان صاحلا 
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ِر الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َأنَّ هَلُْم َجنَّاٍت ََتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنـَْهاُر قال تعاىل )   ... ( .َوَبشِّ
 .... ( .ذََكٍر أَْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَُّه َحَياًة طَيَِّبًة َمْن َعِمَل َصاحِلاً ِمْن وقال تعاىل )
 ( . ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َكاَنْت هَلُْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نـُُزالً وقال تعاىل )
 ( . ْجَعُل هَلُُم الرَّمْحَُن ُوّداً ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َسيَ وقال تعاىل )
 ( . َوَمْن يَْأتِِه ُمْؤِمناً َقْد َعِمَل الصَّاحِلَاِت فَُأولَِئَك هَلُُم الدََّرَجاُت اْلُعَلىوقال تعاىل )

  : ووصفت أعمال اخلري بالصاحلات، ألن هبا تصلح أحوال العبد، وأمور دينه ودنياه، وحياته الدنيوية قال السعدي
 وية، ويزول هبا عنه فساد األحوال، فيكون بذلك من الصاحلني، الذين يصلحون جملاورة الرمحن يف جنته.واألخر 

أي : اجلنات اليت هي مأوى اللذات ، ومعدن اخلريات ، وحمل األفراح ، ونعيم القلوب والنفوس ، (  فـََلُهْم َجنَّاُت اْلَمْأَوى)  
 وحمل اخللود ، وجوار امللك املعبود .

  واملأوى هو الذي يأوون إليه ، وأضاف اجلنات إليه ، لكونه املأوى احلقيقي. الشوكاين :قال 
 وقيل : املأوى : جنة من اجلنات ، وقد تقّدم الكالم على هذا

 هلم ، أي ضيافة وكرامة .(  نـُُزالً )
 يف.والنـُُّزُل : ما يُهّيأ للنازل والض،  أي ضيافة (نـُُزالً  : قوله تعاىل ) قال القرطيب 
فأعماهلم اليت تفضل هللا هبا عليهم هي اليت أوصلتهم لتلك املنازل الغالية العالية ، اليت ال ميكن التوصل (  ِبَا َكانُوا يـَْعَمُلونَ ) 

 إليها ببذل األموال ، وال باجلنود واخلدم ، وال باألوالد ، بل وال بالنفوس واألرواح ، سوى اإلميان والعمل الصاحل .
 أي : خرجوا عن الطاعة ، واملراد بالفسق هنا املخرج من امللة .(  الَِّذيَن َفَسُقوا َوَأمَّا) 
 وقيل هلم ُذوُقوا عذاَب النار الذي كنتم به تكذبون. )والفاسق هنا هو : َمن ليس مبؤمن بقرينة قوله بعده :  قال ابن عاشور 

 القرآن. فاملراد : الفسق عن اإلميان الذي هو الشرك وهو إطالق كثري يف
 أي : مقرهم وحمل خلودهم النار اليت مجعت كل عذاب وشقاء .( َفَمْأَواُهُم النَّارُ ) 
َها ُأِعيُدوا ِفيَها)   أي : إذا دفعهم هلب النار إىل أعالها ردوا إىل موضعهم فيها .(  ُكلََّما َأرَاُدوا َأن خَيُْرُجوا ِمنـْ
  : وإن األرجل ملقيدة ، وإن اللهب لريفعهم واملالئكة تقمعهم  وهللا إن األيدي ملوثقة قال الفضيل بن عياض ، . 
بُونَ )  أي : تقول هلم خزنة جهنم تقريعاً وتوبيخاً : ذوقوا عذاب النار املخزي (  َوِقيَل ََلُْم ُذوُقوا َعَذاَب النَّاِر الَِّذي ُكنُتم ِبِه ُتَكذِ 

 الذي كنتم تكذبون به يف الدنيا وهتزؤون فيه .
 اختلف يف املراد بالعذاب األدّن :(  ِذيَقنـَُّهْم ِمَن اْلَعَذاِب اأَلْدَنَ َولَنُ ) 

 مصائب الدنيا وأسقامها .قيل : 
 ما أصاهبم يوم بدر .وقيل : 
 سنون أخذوا هبا .وقيل : 
 مصائب الدنيا وأسقامها وآفاهتا .وقيل : 
 عذاب القرب .وقيل : 

  : ال : إن هللا وعد هؤالء الفسقة املكذبني بوعيده يف الدنيا العذاب األدّن أن وأوىل األقوال يف ذلك أن يققال ابن جرير
والعذاب هو ما كان يف الدنيا من بالء أصاهبم ، فكل ذلك من العذاب األدّن ، ومل ، يذيقهموه دون العذاب األكرب



34 

 

ذلك يف الدنيا ، بالقتل  خيصص هللا تعاىل ذكره إذ وعدهم ذلك أن يعذهبم بنوع من ذلك دون نوع ، وقد عذهبم بكل
 فأوىف هلم فيما وعدهم .واجلوع والشدائد واملصائب يف األموال ، 

 : وهو عذاب الدنيا. (َولَُنِذيَقنـَُّهْم ّمَن العذاب األدّن  قوله تعاىل ) قال الشوكاين 
 هو مصائب الدنيا وأسقامها. قال اْلسن وأبو العالية والضحاك والنخعي : 

 وقيل : احلدود.
 : القتل بالسيف يوم بدر. وقيل

 وقيل : سنني اجلوع مبكة.
مما هم فيه ( َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعوَن  )وهو عذاب اَخرة  (ُدوَن العذاب األكرب  )وقيل : عذاب القرب ، وال مانع من احلمل على اجلميع 

 نوا فيه.من الشرك واملعاصي بسبب ما ينزل هبم من العذاب إىل اإلميان والطاعة ويتوبون عما كا
 ) فتح القدير ( .  ويف هذا التعليل دليل على ضعف قول من قال : إن العذاب األدّن هو عذاب القرب.

 وهو عذاب النار .(  ُدوَن اْلَعَذاِب اأَلْكرَبِ ) 
 ال خالف أنه عذاب اَخرة. قال ابن عطية : 
  وال خالف أن العذاب األكرب عذاُب جهنم:  قال القرطيبو 
)َظَهَر اْلَفَساُد يف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر مبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم إليه ويتوبون من ذنوهبم ، كما قال تعاىل : (  يـَْرِجُعونَ َلَعلَُّهْم ) 

 .( بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعونَ 
 الفوائد :

 ال يستوي املؤمن والكافر أبداً عند هللا . -1

 املؤمن عند هللا . عظم منزلة -2

 من أسباب دخول اجلنة اإلميان والعمل الصاحل . -3

 أنه ال يكفي اإلميان من غري عمل صاحل . -4

 املتابعة . –أن العمل املقبول هو ما كان صاحلاً ، وهو ما اجتمع فيه : اإلخالص  -5

 إثبات اجلنة داراً ألهل اإلميان والتقى . -6

 نعم املنزل منزلة اجلنة . -7

 النار . أن مصري الكفار -8

 .( )َوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّبُوا ِبآيَاتَِنا أُولَِئَك َأْصَحاُب اجلَِْحيمِ كما قال تعاىل : 
 .( ) َوالَِّذيَن َكَفُروا ِإىَل َجَهنََّم حُيَْشُرونَ وقال تعاىل : 
 .( )َولِلَِّذيَن َكَفُروا ِبَرهبِِّْم َعَذاُب َجَهنََّم َوبِْئَس اْلَمِصريُ وقال تعاىل : 

 بيان شيء من شدة عذاب أهل النار . -9

 إثبات النار وأهنا دار الكافرين . -11

  
َها ِإنَّا ِمَن اْلُمْجرِِمنَي ُمنَتِقُموَن ))  َر بِآيَاِت رَبِ ِه مثَّ َأْعَرَض َعنـْ  ( .( 22َوَمْن َأْظَلُم ّمَّن ذُكِ 
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 [ . 22] السجدة : 
----------------- 

َهاَوَمْن َأْظَلُم ّمَّن )  َر بِآيَاِت رَبِ ِه مثَّ َأْعَرَض َعنـْ أي ال أظلم ممن ذكره هللا بآياته وبينها له ووضحها ، مث بعد ذلك تركها (  ذُكِ 
 وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه ال يعرفها .

 أي : سأنتقم ممن فعل ذلك أشد االنتقام .(  ِإنَّا ِمَن اْلُمْجرِِمنَي ُمنَتِقُمونَ ) 
  أشد ظلماً ممن يذكر بآيات هللا مث يعرض عنها وجيعلها خلف ظهره .أنه ال أحد 

o . فاإلعراض عن آيات هللا من أعظم الظلم 
 كما يف هذه اَية .
َها َوَنِسَي َما َقدََّمْت يََداُه وكما قال تعاىل :   .( )َوَمْن َأْظَلُم ممَّْن ذُكَِّر ِبآياِت رَبِِّه فََأْعَرَض َعنـْ

o عرض .وهللا ينتقم من امل 
 .( ) ِإنَّا ِمَن اْلُمْجرِِمنَي ُمْنَتِقُمونَ كما قال هنا 

o . واملعرض خياف عليه بصاعقة مثل صاعقة عاد ومثود 
 .( )فَِإْن أَْعَرُضوا فـَُقْل أَْنَذْرُتُكْم َصاِعَقًة ِمْثَل َصاِعَقِة َعاٍد َومَثُودَ كما قال تعاىل 

o . واملعرض يف معيشة ضنك 
 .( ْعَرَض َعْن ذِْكرِي فَِإنَّ لَُه َمِعيَشًة َضْنكاً َوحَنُْشرُُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة أَْعَمى)َوَمْن أَ قال تعاىل  

o . واملعرض يسلك العذاب الصعد 
 .( َوَمْن يـُْعِرْض َعْن ذِْكِر رَبِِّه َيْسُلْكُه َعَذاباً َصَعداً )كما قال تعاىل 

o . واملعرض يقيض هللا له القرناء من الشياطني 
 .( )َوَمْن يـَْعُش َعْن ذِْكِر الرَّمْحَِن نـَُقيِّْض َلُه َشْيطَاناً فـَُهَو َلُه َقرِينٌ تعاىل  كما قال

 : من مل يقبل احلق ابتاله هللا بقبول الباطل . قال ابن تيمية
 : من عرض عليه حق فلم يقبله ، عوقب بفساد قلبه وعقله ورأيه . وقال ابن القيم
 ن أمرين هلما عواقب سوء :حذار حذار موقال رمحه هللا : 

وال تقبله إال إذا برز يف قالب  احلق ملخالفته هواك ، فإنك تعاقب بتقليب القلب ، ورد ما يرد عليك من احلق رأساً ، أحدمها : رد
 ( . وأبصارهم كما مل يؤمنوا به أول مرة نقلب أفئدهتم ) و هواك ، قال هللا تعاىل

فإن ىل ) تعا قته ، فإنك إن هتاونت به ثبطك هللا وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبًة لك ، قالحضر و  والثاين : التهاون باألمر إذا
لن خترجوا معي أبدًا ولن تقاتلوا معي عدوًا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة  رجعك هللا إىل طائفة منهم فاستئذنوك للخروج فقل

  ( .اخلالفني فاقعدوا مع
 .فْلتَـْهِنه السالمة يتني العظيمتنيفمن سلم من هاتني اَفتني والبل

 : صاحب احلق يكفيه دليل واحد ، وصاحب اهلوى ال يكفيه ألف دليل . قال األلباين
 الفوائد :

 ذم اإلعراض  -1
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 أن هللا ينتقم من اجملرم .-2
 وجوب االنقياد للحق . -3
َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َفال َتُكن يف ِمْريٍَة مِ ن ل ِ )  ُهْم أَئِمًَّة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا 23َقائِِه َوَجَعْلَناُه ُهًدى ل َِبِّن ِإْسَرائِيَل )َوَلَقْد آتـَيـْ ( َوَجَعْلَنا ِمنـْ

نَـُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوا ِفيِه خَيَْتِلُفونَ 24َلمَّا َصبَـُروا وََكانُوا ِبآيَاتَِنا يُوِقُنوَن ) ( َأَومَلْ يـَْهِد ََلُْم َكْم 25) ( ِإنَّ رَبََّك ُهَو يـَْفِصُل بـَيـْ
 ( . (26َأْهَلْكَنا ِمن قـَْبِلِهم مِ َن اْلُقُروِن ََيُْشوَن يف َمَساِكِنِهْم ِإنَّ يف َذِلَك آليَاٍت َأَفال َيْسَمُعوَن )

 [ . 26 -23] السجدة : 
------------------- 

َنا ُموَسى اْلِكَتاَب )   أنه آتاه الكتاب ، وهو التوراة . عن عبده ورسوله موسى  يقول تعاىل خمرباً ( َوَلَقْد آتـَيـْ
 اختلف العلماء يف هذه اَية :) فال تكن يف مرية من لقائه ( 

 أي من لقاء موسى ليلة اإلسراء ) وقد لقيه ( .فقيل : 
 واملعىن : فال تكن يا حممد يف شك ومرية من لقاء موسى ، فإنك ستالقيه .

: ) لقد أوذي موسى بأكثر من  من لقاء األذى كما لقي موسى وقد أوذي موسى ، كما قال  أي فال تكن يف شكوقيل : 
 هذا ( .

 َنا ُموَسى الكتاب َفاَل َتُكن يف ِمْريٍَة مِّن لَِّقآئِِه  )قوله تعاىل :  قال القرطيب  ( .َولََقْد آتـَيـْ
 يه ليلة اإلسراء.وقد لقِ ،  أي فال تكن يا حممد يف شك من لقاء موسى ؛ قاله ابن عباس

 قتادة : املعىن فال تكن يف ك من أنك لقيته ليلة اإلسراء.
 واملعىن واحد.

 وقيل : فال تكن يف شك من لقاء موسى يف القيامة ، وستلقاه فيها.
 وقيل : فال تكن يف شك من لقاء موسى الكتاب بالقبول ؛ قاله جماهد والزجاج.

َنا ُموَسى الكتاب َوَلَقْد ) وعن احلسن أنه قال يف معناه  فأوذي وُكّذب ، فال تكن يف شك من أنه سيلقاك ما لِقَيه من ( آتـَيـْ
 التكذيب واألذى ؛ فاهلاء عائدة على حمذوف ، واملعىن من لقاء ما القى.

 أي الكتاب الذي آتيناه موسى .) وجعلناه ( 
 ة لذلك الزمان ، يف بين إسرائيل .يهتدون به يف أصول دينهم وفروعه وشرائعه ، موافق) هدى لبّن إسرائيل ( 

َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَجَعْلَناُه ُهدًى لَِبيِن ِإْسرائيَل َأالَّ تـَتَِّخُذوا ِمْن ُدوين وَِكيالً كما قال تعاىل :   .( )َوآتـَيـْ
 أي من بين إسرائيل .) وجعلنا منهم ( 

 ين يف أنفسهم يهدون غريهم بذلك اهلدى .أي علماء بالشرع ، وطرق اهلداية ، مهتد) أئمة يهدون بأمرنا ( 
على فعل الطاعات ، وعلى ترك املنكرات ، وعلى حتمل أذى اخللق القول والفعلي ، وعلى طول الطريق يف الدعوة ) ملا صربوا ( 

 . إىل احلق
 وقنون بوعد هللا ونصره ألوليائه .أي : ي) وكانوا بآياتنا يوقنون ( 

  الدين طريقها الصرب واليقني .ويف هذه اَية : أن اإلمامة يف
فاَية خترب بوضوح بأن اإلمامة مل حتصل هلؤالء املوصوفني هبا إال بعد صربهم على طاعة هللا وعزوفهم عن لذات الدنيا وشهواهتا، 
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كما يقول  ، انن التوحيد ومجيع مسائل اإلميوكوهنم أهل يقني مبا دهلم عليه احلجج الشرعية، وأهل تصديق ملا تبني هلم من احلق م
  .اإلمام الطربي رمحه هللا

 : وهذا من أكرب نعم هللا على عبده أن يكون إماما يهتدي به املهتدون، وميشي خلفه السالكون، وذلك ملا  قال السعدي
 صربوا، وكانوا بآيات هللا يوقنون.

لنا يا ربنا إىل هذه الدرجة العالية، درجة الصديقني والكمل من أي: أوص (َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقنَي ِإَماًما  وقال رمحه هللا : قوله تعاىل )
وأن يكونوا قدوة للمتقني يف أقواهلم وأفعاهلم يقتدى بأفعاهلم، ويطمئن ألقواهلم ، عباد هللا الصاحلني وهي درجة اإلمامة يف الدين 

 ويسري أهل اخلري خلفهم فيهدون ويهتدون.
ال تتم إال بالصرب واليقني كما  -درجة اإلمامة يف الدين-ء مبا ال يتم إال به، وهذه الدرجة ومن املعلوم أن الدعاء ببلوغ شيء دعا

فهذا الدعاء يستلزم من األعمال والصرب على طاعة ( َوَجَعْلَناهم أَئِمًَّة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َلمَّا َصبَـُروا وََكانُوا ِبآيَاتَِنا يُوِقُنوَن )  قال تعاىل
وأن يكونوا يف   ،وعطاء جزيالً  اً كثري   اً يوصل صاحبه إىل درجة اليقني، خري ه وأقداره املؤملة ومن العلم التام الذي هللا وعن معصيت

 أعلى ما ميكن من درجات اخللق بعد الرسل.
 يف الدين .اً ي الصرب واليقني جعله هللا إمامفمن أعط:  قال ابن تيمية 

 ن .أصل التوكل يوجبان اإلمامة يف الدي وهلذا كان الصرب واليقني اللذان مها وقال :
  : فأخرب تعاىل أنه جعلهم أئمة يأمت هبم من بعدهم لصربهم ويقينهم ، إذ بالصرب واليقني تُنال اإلمامة يف  قال ابن القيم

على تنفيذ  الدين ؛ فإن الداعي إىل هللا تعاىل ال يتم إال له أمره إال بيقينه للحق الذي يدعو إليه ، وبصريته به ، وصربه
الدعوة إىل هللا باحتمال مشاق الدعوة وكف النفس عما يُوهن عزمه ويضعف إرادته ، فمن كان هبذه املثابة كان من األئمة 

أحق وأوىل هبذا الوصف من أصحاب موسى ، فهم أكمل  الذين يهدون بأمره تعاىل ، ومن املعلوم أن أصحاب النيب 
 ، فهم أوىل مبنصب هذه اإلمامة .يقيناً وأعظم صرباً من مجيع األمم 

هلم بأهنم خري القرون ، وأهنم خرية هللا وصفوته ،  وهذا أمر ثابت بال شك بشهادة هللا هلم وثنائه عليهم ، وشهادة الرسول 
كان ومن احملال على من هذا شأهنم أن خيطئوا كلهم احلق ، ويظفر به املتأخرون ، ولو كان هذا ممكنًا النقلبت احلقائق ، و 

 املتأخرون أئمة هلم جيب عليهم الرجوع إىل فتاويهم وأقواهلم ، وهذا كما أنه حمال حساً وعقاًل فهو حمال شرعاً ، وباهلل التوفيق .
 ويف هذا تعريض بالبشارة ألصحاب رسول هللا :  قال ابن عاشور  بأهنم يكونون أئمة لدين اإلسالم وهداة للمسلمني إذ

 ذات هللا من أذى قومهم وصربوا على مشاق التكليف ومعاداة أهلهم وقومهم وظلمهم إياهم.صربوا على ما حلقهم يف 
 وفضائل الصرب كثرية :، فضل الصرب  يف اَية 

 أواًل : معية هللا للصابرين .
 قال تعاىل ) ِإنَّ اّلِلََّ َمَع الصَّاِبرِيَن ( .

 ثانياً : حمبة هللا َلم .
ُ حيُِبُّ   الصَّاِبرِيَن ( .قال تعاىل ) َواّلِلَّ

 ثالثاً : إطالق البشرى َلم .
ِر الصَّاِبرِيَن ( .  قال تعاىل ) َوَبشِّ

 رابعاً : إجياب اجلزاء على أحسن أعماَلم .
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 قال تعاىل ) َولََنْجزَِينَّ الَِّذيَن َصبَـُروا َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن ( .
 .خامساً : ضمان املدد والنصرة َلم 

  اْلَمالِئَكُة ُمَسوِِّمنَي ( .قال تعاىل ) بـََلى ِإْن َتْصربُوا َوتـَتـَُّقوا َويَْأُتوُكْم ِمْن فـَْورِِهْم َهَذا مُيِْددُْكْم رَبُُّكْم خِبَْمَسِة آالٍف ِمنَ 
 سادساً : استحقاقهم دخول اجلنة وتسليم املالئكة عليهم .

 ًة َوَحرِيراً ( .قال تعاىل ) َوَجزَاُهْم مبَا َصبَـُروا َجنَّ 
 دَّاِر ( وقال تعاىل ) َواْلَمالِئَكُة يَْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِّ بَاٍب . َسالٌم َعَلْيُكْم مبَا َصبَـْرمُتْ فَِنْعَم ُعْقَّب ال

 سابعاً : حفظهم من كيد األعداء .
 ْيئاً ِإنَّ اّلِلََّ مبَا يـَْعَمُلوَن حمُِيٌط ( .قال تعاىل ) َوِإْن َتْصربُوا َوتـَتـَُّقوا ال َيُضرُُّكْم َكْيُدُهْم شَ 

 ثامناً : سبب للحصول على درجة اإلمامة يف الدين .
ُهْم أَئِمًَّة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َلمَّا َصبَـُروا وََكانُوا ِبآياتَِنا يُوِقُنوَن ( .  قال تعاىل )َوَجَعْلَنا ِمنـْ

مة يف الدين . مث تال هذه اَية ) وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا بالصرب واليقني تنال اإلما قال ابن تيمية :
 بآياتنا يوقنون ( .

 تاسعاً : أنه من أسباب النصر .
 كما يف حديث ابن عباس ) واعلم أن النصر مع الصرب ( .

 عاشرًا : أمر هللا به املؤمنني .
 َتِعيُنوا بِالصَّرْبِ َوالصَّالِة ِإنَّ اّلِلََّ َمَع الصَّاِبرِيَن ( .قال تعاىل )يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اسْ 

 وقال تعاىل )يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصربُوا َوَصاِبُروا َورَاِبُطوا َواتَـُّقوا اّلِلََّ َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن ( .
 اْلادي عشر : الصرب ضياء .

 ) والصرب ضياء ( . قال 
: وملا كان الصرب شاقًا على النفوس ، حيتاج إىل جماهدة النفس ، وحبسها وكفها عما هتواه ، كان ضياء ، فال  بقال ابن رج

 جناح يف الدنيا وال فالح يف اَخرة إال بالصرب .
 الثاين عشر : أنه خري ما أعطي العبد .

 ) وما أعطي أحد عطاء خرياً وأوسع من الصرب ( رواه مسلم . قال 
 اليقني له فضائل :و فضل اليقني ،  يف اَية 

 سبب لإلمامة .أواًل : 
ُهْم أَئِمًَّة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َلمَّا َصبَـُروا وََكانُوا بِآياتَِنا يُوِقُنونَ قال تعاىل :   .( )َوَجَعْلَنا ِمنـْ

 وأهل اليقني هم أهل االنتفاع باَيات .ثانياً : 
 .( ْلُموِقِننيَ )َويف اأْلَْرِض آيَاٌت لِ قال تعاىل : 

 خص هللا أهل اليقني باهلدى والفالح .ثالثاً : 
ِخَرِة ُهْم يُوِقُنونَ قال تعاىل :   .( )َوالَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن مبَا أُْنزَِل ِإلَْيَك َوَما أُْنزَِل ِمْن قـَْبِلَك َوبِاَْ

 سبب دخول أهل النار النار عدم يقينهم .رابعاً : 
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 .(َوَما حَنُْن مبُْستَـْيِقِننيَ يَل ِإنَّ َوْعَد اّلِلَِّ َحق  َوالسَّاَعُة ال رَْيَب ِفيَها قـُْلُتْم َما نَْدرِي َما السَّاَعُة ِإْن َنُظنُّ ِإالَّ ظَنَّاً )َوِإَذا قِ قال تعاىل : 
 صالح هذه األمة بالزهد واليقني .خامساً : 

 بخل واألمان ( .: ) صالح هذه األمة بالزهد واليقني ، ويهلك آخرها بال قال 
 سبب لتهوين مصائب الدنيا .سادساً : 

 يدعو قبل أن يقوم من جملسه : ) ...ومن اليقني ما هتون به علينا مصائب الدنيا ( . فقد كان النيب 
 . “لو وقع اليقني يف القلب لطار إىل اجلنة اشتياقاً  قال ابن مسعود :

يـَْوُم  )قيل : بني املؤمننَي واملشركنَي قيل : بنَي األنبياِء وأممِهم و ا فيه خيتلفون ( ) إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانو 
بطِل ف (القيامة 

ُ
حقِّ وامل

ُ
 من أموِر الدِّيِن. (خَيَْتِلُفوَن  ِفيَما َكانُوْا ِفيهِ  )يميُِّز بني امل

  : يقضي وحيكم .ومعىن يفصل 
 الفوائد :

 إثبات نبوة موسى . -1

 من األذى كما لقي موسى . سيلقى أن حممد  -2

 أن التوراة هدى ونور لبين إسرائيل . -3

 فضل الصرب ، وأنه من أسباب اإلمامة يف الدين . -4

 فضل اليقني . -5
 أن هللا يفصل بني الناس يوم القيامة بالعدل . -6

 إثبات احلساب واجلزاء يوم القيامة . -7

 ( .( 26َن اْلُقُروِن ََيُْشوَن يف َمَساِكِنِهْم ِإنَّ يف َذِلَك آليَاٍت َأَفال َيْسَمُعوَن )َأَومَلْ يـَْهِد ََلُْم َكْم َأْهَلْكَنا ِمْن قـَْبِلِهْم مِ ) 
 [ . 26] السجدة : 

--------- 
ْبِلِهْم ِمَن اْلُقُروِن )  قبلهم من األمم  يقول تعاىل: أومل يهد هلؤالء املكذبني بالرسل ما أهلك هللا( َأَوملَْ يـَْهِد ََلُْم َكْم َأْهَلْكَنا ِمْن قـَ

َهْل حتُِسُّ  )املاضية، بتكذيبهم الرسل وخمالفتهم إياهم فيما جاؤوهم به من قومي السبل، فلم يبق منهم باقية وال عني وال أثر؟ 
ُهْم ِمْن َأَحٍد أَْو َتْسَمُع هَلُْم رِْكزًا   ( .ِمنـْ

 َكْم أَْهَلْكَنا   )يبني هلم ، واهلمزة لإلنكار ، والفاعل ما دّل عليه أو مل : أي ( أََو ملَْ يـَْهِد هَلُْم  : قوله تعاىل ) قال الشوكاين
 أي أو مل نبني هلم كثرة إهالكنا من قبلهم. (ِمن قـَْبِلِهْم ّمَن القرون 

عمرها، أي: وهؤالء املكذبون ميشون يف مساكن أولئك املكذبني فال يرون فيها أحدا ممن كان يسكنها وي ( ََيُْشوَن يف َمَساِكِنِهمْ ) 
َفَكأَيِّْن ِمْن قـَْريٍَة أَْهَلْكَناَها َوِهَي ظَالَِمٌة  ) ، وقال (فَِتْلَك بـُُيوتـُُهْم َخاِويًَة مبَا ظََلُموا  ) كما قال(َكَأْن ملَْ يـَْغنَـْوا ِفيَها )  ذهبوا منها

َيِسريُوا يف األْرِض فـََتُكوَن هَلُْم قـُُلوٌب يـَْعِقُلوَن هِبَا أَْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن هِبَا  َفِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها َوبِْئٍر ُمَعطََّلٍة َوَقْصٍر َمِشيٍد. أَفـََلمْ 
 ( .فَِإنَـَّها ال تـَْعَمى األْبَصاُر َوَلِكْن تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَّيِت يف الصُُّدوِر 

  م .يف مساكنهيف موضع احلال ، أي أهلكوا وهم ماشون  (ميشون  )وحيتمل أن يكون للمهلكني ف 
أي: إن يف ذهاب أولئك القوم وَدَمارهم وما حل هبم بسبب تكذيبهم الرسل، وجناة من آمن هبم، َيات  ( ِإنَّ يف َذِلَك آليَاتٍ ) 
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 وعربا ومواعظ ودالئل  متظاهرة.
 أي: أخبار من تقدم، كيف كان أمرهم؟. ( َأَفال َيْسَمُعونَ ) 
 : مباحث 

 كثرياً من القرى .  أواًل : أخرب هللا أنه أهلك
 ( .وََكم مِّن قـَْريٍَة أَْهَلْكَناَها َفَجاءَها بَْأُسَنا بـََياتاً أَْو ُهْم َقآئُِلوَن قال تعاىل )

 ( .وََكْم أَْهَلْكَنا ِمَن اْلُقُروِن ِمن بـَْعِد نُوٍح وََكَفى ِبَربَِّك ِبُذنُوِب ِعَباِدِه َخِبريَاً َبِصرياً وقال تعاىل )
َلُهم مِّن قـَْرٍن ُهْم َأْحَسُن أَثَاثاً َورِْئياً وقال تعاىل )  ( .وََكْم أَْهَلْكَنا قـَبـْ
 ( . اْلِكَتاِب َمْسُطوراً َوِإن مَّن قـَْريٍَة ِإالَّ حَنُْن ُمْهِلُكوَها قـَْبَل يـَْوِم اْلِقَياَمِة أَْو ُمَعذِّبُوَها َعَذاباً َشِديداً َكاَن َذِلك يف وقال تعاىل )
 ( .َكْم َقَصْمَنا ِمن قـَْريٍَة َكاَنْت ظَاِلَمًة َوأَنَشْأنَا بـَْعَدَها قـَْوماً آَخرِيَن َو وقال تعاىل )

 ثانياً : أخرب هللا أن هالك القرى واألمم بسبب ذنوذهم وكفرهم .
 ( .َفُكاّلً َأَخْذنَا ِبَذنِبِه قال تعاىل )

 ( .ا َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِكِهم مَّْوِعداً َوتِْلَك اْلُقَرى أَْهَلْكَناُهْم َلمَّا ظََلُمو وقال تعاىل )
 ( .اْلِعَقاِب َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمن قـَْبِلِهْم َكذَّبُوْا ِبآيَاتَِنا فََأَخَذُهُم اّلِلُّ ِبُذنُوهِبِْم َواّلِلُّ َشِديُد وقال تعاىل )
 ( . مَّا ظََلُمواْ َوَلَقْد أَْهَلْكَنا اْلُقُروَن ِمن قـَْبِلُكْم لَ وقال تعاىل )
 ( .َوَما ُكنَّا ُمْهِلِكي اْلُقَرى ِإالَّ َوأَْهُلَها ظَاِلُموَن وقال تعاىل )

 ثالثاً : أن هللا ال يهلك القرى حىت يرسل إليهم الرسل .
َعَث َرُسوالً و قال تعاىل )  ( .َما ُكنَّا ُمَعذِِّبنَي َحىتَّ نـَبـْ

 ( .ٍة ِإالَّ هَلَا ُمنِذُروَن َوَما أَْهَلْكَنا ِمن قـَْريَ وقال تعاىل )
َها َرُسواًل يـَتْـ وقال تعاىل ) و  َعَث يِف أُمِّ  ( .ُلو َعَلْيِهْم آيَاتَِنا َما َكاَن رَبَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى َحىتَّ يـَبـْ

 رابعاً : أن هللا يقص خرب األمم السابقة للعربة واالتعاظ .
( أَفـََلْم َيِسريُوا يف 45َها َوِهَي ظَاِلَمٌة َفِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها َوبِْئٍر مَُّعطََّلٍة َوَقْصٍر مَِّشيٍد )َفَكأَيِّن مِّن قـَْريٍَة أَْهَلْكَناقال تعاىل )

 ( ى اْلُقُلوُب الَّيِت يف الصُُّدورِ ن تـَْعمَ اأْلَْرِض فـََتُكوَن هَلُْم قـُُلوٌب يـَْعِقُلوَن هِبَا أَْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن هِبَا فَِإنَـَّها اَل تـَْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلكِ 
 ( .فَاْقُصِص اْلَقَصَص لََعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّروَن وقال تعاىل )
يَاِت لََعلَُّهْم يـَْرِجُعوَن وقال تعاىل ) َن اْلُقَرى َوَصرَّفْـَنا اَْ  ( .َوَلَقْد أَْهَلْكَنا َما َحْوَلُكم مِّ
ُهْم قـُوًَّة َوأَثَاُروا اأْلَْرَض َوَعَمرُ أَوملَْ َيِسريُوا يِف اأْلَرْ وقال تعاىل ) وَها َأْكثـََر ممَّا ِض فـََينظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمن قـَْبِلِهْم َكانُوا َأَشدَّ ِمنـْ

 ( . َعَمُروَها
 خامساً : أخرب تعاىل أن أهل الرتف والغىن هم من يكذب بالرسول من القرى .

َرُفوَها إِنَّا َوَجْدنَا آبَاءنَا َعَلى أُمٍَّة َوِإنَّ وََكَذِلَك مَ قال تعاىل )  ا َعَلى آثَارِِهم ا أَْرَسْلَنا ِمن قـَْبِلَك يف قـَْريٍَة مِّن نَِّذيٍر ِإالَّ قَاَل ُمتـْ
 ( . مُّْقَتُدون

َرفُوَها ِإنَّا مبَِ وقال تعاىل )  ( . ا أُْرِسْلُتم ِبِه َكاِفُرونَ َوَما أَْرَسْلَنا يِف قـَْريٍَة مِّن نَِّذيٍر ِإالَّ قَاَل ُمتـْ
 سادساً : أخرب تعاىل لو أن أهل القرى آمنوا لكان خريًا َلم .
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 ( .َوَلْو أَنَّ أَْهَل اْلُقَرى آَمُنوْا َواتَـَّقوْا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم بـَرََكاٍت مَِّن السََّماِء َواأَلْرِض قال تعاىل )
 الفوائد :

 ذنوهبم .أن إهالك كثري من األمم بسبب  -1

 .( )وََكْم ِمْن قـَْريٍَة أَْهَلْكَناَها َفَجاَءَها قال تعاىل : 
 .( )َوَما أَْهَلْكَنا ِمْن قـَْريٍَة ِإالَّ َوهَلَا ِكَتاٌب َمْعُلومٌ وقال تعاىل : 
 . قـَْبَل يـَْوِم اْلِقَياَمِة()َوِإْن ِمْن قـَْريٍَة ِإالَّ حَنُْن ُمْهِلُكوَها وقال تعاىل : 

 .( )وََكْم َقَصْمَنا ِمْن قـَْريٍَة َكاَنْت ظَاِلَمًة  : وقال تعاىل
 .( )َفَكأَيِّْن ِمْن قـَْريٍَة أَْهَلْكَناَها َوِهَي ظَاِلَمٌة وقال تعاىل : 
 .( )وََكْم أَْهَلْكَنا ِمْن قـَْريٍَة َبِطَرْت َمِعيَشتَـَها وقال تعاىل : 
 . (مَّا ظََلُموا )َوتِْلَك اْلُقَرى أَْهَلْكَناُهْم لَ وقال تعاىل : 

 احلث على التدبر واالتعاظ من إهالك هللا لألمم . -2

َلُهْم ِمَن اْلُقُروِن مَيُْشوَن يف َمَساِكِنِهْم كما قال تعاىل :   .( )أَفـََلْم يـَْهِد هَلُْم َكْم أَْهَلْكَنا قـَبـْ
 ( .َت ِحنَي َمَناصٍ )َكْم أَْهَلْكَنا ِمْن قـَْبِلِهْم ِمْن قـَْرٍن فـََناَدْوا َوالوقال تعاىل : 
َلُهْم ِمَن اْلُقُروِن أَنَـُّهْم ِإلَْيِهْم ال يـَْرِجُعونَ وقال تعاىل :   .( )أملَْ يـََرْوا َكْم أَْهَلْكَنا قـَبـْ

 أن هللا ال يظلم أحداً . -3

 سنة هللا يف إهالك كل من عصى وكفر وَترب . -4

 ذم من ال يعترب مبا حدث باألمم املاضية من العقوبات . -5

  على من كفر وظلم .قوة هللا -6

 وجوب االعتبار واالتعاظ مبا حصل لألمم املكذبة . -7

 أن هالك األمم املكذبة من أعظم اَيات . -8

 ذم من ال يعترب وال يسمع مساع حق . -9
 ( .( 27ُهْم َوأَنـُْفُسُهْم َأَفال يـُْبِصُروَن )َأَومَلْ يـََرْوا أَنَّا َنُسوُق اْلَماَء ِإىَل األْرِض اجْلُُرِز فـَُنْخِرُج ِبِه َزْرًعا تَْأُكُل ِمْنُه أَنـَْعامُ ) 

 [ . 27] السجدة : 
---------- 

 بأبصارهم وبقلوهبم نعمتنا وكمال حكمتنا .( َأَومَلْ يـََرْوا ) 
األهنار يبني تعاىل لطفه خبلقه وإحسانه هلم يف إرسال املاء إما من السماء أو من السحب ، وهو ما حيمله (  أَنَّا َنُسوُق اْلَماءَ ) 

 وتنحدر من اجلبال إىل األراضي احملتاجة إليه يف أوقاته .
َها َصِعيدًا ُجُرزاً أي األرض اليت ال نبات فيها ، كما قال تعاىل : ) إىل األرض اجلزر (  أي يبسًا ال تنبت ( )َوِإنَّا جَلَاِعُلوَن َما َعَليـْ

 شيئاً .
 : فيها واجلرز هو القطع وكأهنا املقطوع عنها املاء والنبات.واجلرز األرض اليابسة اليت ال نبات   قال الرازي 
 .اجلرز األرض اليت ُجرِز نباهتا ، أي ُقطع ؛ إما لعدم املاء وإما ألنه ُرِعَي وأزيل 
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 ( .فـَُنْخرُِج ِبِه َزْرعاً  )وال يقال لليت ال تنبت كالسباخ ُجُرز ؛ ويدّل عليه قوله تعاىل 
 خمتلف األنواع .أي نباتاً ) فتخرج به زرعاً ( 

 أي باملاء ، وخص الزرع بالذكر ، وإن كان خيرج هللا به أنواعًا كثرية من الفواكه  (فنخرج به  : قوله تعاىل ) قال أبو حيان :
 والبقول والعشب املنتفع به يف الطب وغريه ، تشريفاً للزرع ، وألنه أعظم ما يقصد من النبات ، وأوقع الزرع موقع النبات.

 وهو نبات البهائم .نه أنعامهم ( ) تأكل م
 وهو طعام اَدميني .) وأنفسهم ( 

تلك املنة اليت أحيا هللا هبا البالد والعباد ، فيستبصرون فيهتدون بذلك البصر ، وتلك البصرية إىل الصراط ) أفال يبصرون ( 
 املستقيم .

 : ة .اضني ، فإهنا كانت مسموعألن األمر يرى خبالف حال امل ( أََفاَل يـُْبِصُرونَ )  قال الرازي 
 الفوائد :

 بيان شيء من قدرة هللا العظيمة من جريان املاء إىل األرض اخلالية من النبات فتخرج األرض فيكون طعاماً . -1

 أن سوق املاء من رمحة هللا وآياته . -2
 أن هللا يبني شيئاً من آياته للناس لعلهم يتذكرون ويشكرون . -3

 م .أن املاء نعمة للناس ودواهب -4

 وجوب طلب املاء من هللا . -5

 أن إخراج الزرع من األرض بسبب املاء من آيات هللا الدالة على وحدانيته . -6
( 29( ُقْل يـَْوَم اْلَفْتِح ال يَنَفُع الَِّذيَن َكَفُروا ِإَيَانـُُهْم َوال ُهْم يُنَظُروَن )28َويـَُقوُلوَن َمىَت َهَذا اْلَفْتُح ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي ))  

ُهْم َوانَتِظْر ِإنَـُّهم مُّنَتِظُروَن )  ( . (30فََأْعِرْض َعنـْ
 [ . 31 -28] السجدة : 

---------- 
( يقول تعاىل خمربًا عن استعجال الكفار ووقوع بأس هللا هبم وحلول غضبه ونقمته عليهم ، استبعاداً َويـَُقوُلوَن َمىَت َهَذا اْلَفْتُح ) 

ي مىت تنتصر علينا يا حممد؟ كما تزعم أن لك وقتًا تدال علينا وينتقم لك منا؟ فمىت يكون هذا؟ وعنادًا ، ويقولون مىت الفتح، أ
 ما نراك أنت وأصحابك إال خمتفني خائفني ذليلني .

 أظهر أقوال أهل العلم عندي هو أن الفتح يف هذه اَية الكرمية ، هو احلكم والقضاء ، وقد قدمنا أن  : يوقال الشنقيط 
نَـَنا َوبـَنْيَ قـَْوِمَنا باحلق  )يات تدل على أن الفتاح احلكم ، كقوله تعاىل عن نبيه شعيب وقد جاءت آ َعَلى هللا تـَوَكَّْلَنا رَبَـَّنا افتح بـَيـْ

ُر الفاحتني   أي احكم بيننا باحلق ، وأنت خري احلاكمني. (َوأَنَت َخيـْ
نَـُهْم فـَْتحًا َوجنَِّيِن َوَمن مَِّعي ِمَن املؤمنني قَاَل َربِّ ِإنَّ قـَْوِمي َكذَّبُ  )وقوله تعاىل عن نبيه نوح  اَية. أي احكم  (وِن فافتح بـَْييِن َوبـَيـْ

 بيين وبينهم حكماً. 
نَـَنا باحلق َوُهَو الفتاح العليم  )وقوله تعاىل  نَـَنا رَبُـَّنا مُثَّ يـَْفَتُح بـَيـْ  ( .ُقْل جَيَْمُع بـَيـْ

إن تطلبوا احلكم هبالك الظامل منكم ، ومن النيب صلى هللا عليه وسلم : أي  (ْد َجآءَُكُم الفتح ِإن َتْستَـْفِتُحوْا فـَقَ  )وقوله تعاىل  
 .فقد جاءكم الفتح : أي احلكم هبالك الظامل وهو هالكهم يوم بدر ، كما قاله غري واحد 
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 يف دعواكم .( ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ ) 
 القائلون هم الكفار على العموم ، أو كفار مكة على اخلصوص ،  (ذا الفتح َويـَُقوُلوَن مىت ه : قوله تعاىل ) قال الشوكاين

أي مىت الفتح الذي تعدونا به، يعنون بالفتح : القضاء والفصل بني العباد، وهو يوم البعث الذي يقضي هللا فيه بني عباده، 
 وقال الفراء والقتييب : هو فتح مكة.،  قاله جماهد وغريه

 الذي حيصل به عقابكم ، وحيل بكم بأس هللا وعقابه وسخطه .( حِ ُقْل يـَْوَم اْلَفتْ ) 
 ألنه صار إميان ضرورة ، فاإلميان ال ينفع عند حلول العذاب .(  ال يَنَفُع الَِّذيَن َكَفُروا ِإَيَانـُُهمْ ) 

َفُعُهْم ِإميَانـُُهْم َلمَّا رَأَْوا بَْأَسَنا ُسنََّت .  مبَا ُكنَّا ِبِه ُمْشرِِكنيَ )فـََلمَّا رَأَْوا بَْأَسَنا قَالُوا آَمنَّا بِاّلِلَِّ َوْحَدُه وََكَفْرنَا كما قال تعاىل :  فـََلْم َيُك يـَنـْ
 .( اّلِلَِّ الَّيِت َقْد َخَلْت يف ِعَباِدِه َوَخِسَر ُهَناِلَك اْلَكاِفُرونَ 

 : فأفحش ، وإمنا املراد بالفتح الذي هو  فقد أبعد النجعة وأخطأزعم أن املراد من هذا الفتح فتح مكة  منو  قال ابن كثري
نَـُهْم فـَْتحاً القضاء والفصل ، كقوله تعاىل :  نَـَنا بِاحلَْقِّ وقوله : ( )فَافْـَتْح بـَْييِن َوبـَيـْ نَـَنا رَبُـَّنا مُثَّ يـَْفَتُح بـَيـْ  .( )ُقْل جَيَْمُع بـَيـْ

 اإلخبار بأن الكفرة ال ينفعهم اإلميان  وهذا ضعيف يرده ة ،، وقالت فرقة اإلشارة إىل فتح مك:  وقال ابن عطية. 
 اخل ، ويضعف قول  (قل يوم الفتح  )احلكم ، قاله اجلمهور ، وهو الذي يرتتب عليه قوله  (الفتح  )و:  وقال أبو حيان

وم احلسن وجماهد : فتح مكة ، لعدم مطابقته ملا بعده ، ألن من آمن يوم فتح مكة ، إميانه ينفعه ، وكذا قول من قال : ي
 بدر.

 ويف هذا دليل على أن يوم الفتح  (ُقْل يـَْوَم الفتح اَل يَنَفُع الذين َكَفُروْا إمياهنم َواَل ُهْم يُنَظُروَن  : قوله تعاىل )  وقال الشوكاين
 هو يوم القيامة ؛ ألن يوم فتح مكة ويوم بدر مها مما ينفع فيه اإلميان.

 : علم إن املراد بالفتح يف اَية احلكم والقضاء بينهم يوم القيامة فال إشكال وعلى قول من قال : من أهل ال قال الشنقيطي
 . (ُقْل يـَْوَم الفتح الَ يَنَفُع الذين كفروا ِإمَيَانـُُهْم  )يف قوله تعاىل 

ُقْل  )قوله تعاىل وعلى القول بأن املراد بالفتح يف اَية احلكم بينهم يف الدنيا هبالك الكفار. كما وقع يوم بدر ، فالظاهر أن معىن 
فـََلمَّا رَأَْوْا بَْأَسَنا قالوا آَمنَّا باهلل  )إذا عاينوا املوت ، وشاهدوا القتل بدليل قوله تعاىل : أي (يـَْوَم الفتح اَل يَنَفُع الذين كفروا ِإمَيَانـُُهْم 

 (نـُُهْم َلمَّا رَأَْوْا بَْأَسَنا ُسنََّة هللا اليت َقْد َخَلْت يِف ِعَباِدِه َوَخِسَر ُهَناِلَك الكافرون َوْحَدُه وََكَفْرنَا مبَا ُكنَّا بِِه ُمْشرِِكنَي فـََلْم َيُك يَنَفُعُهْم ِإميَا
اَية. وقوله تعاىل يف ( َولَْيَسِت التوبة لِلَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السيئات حىت ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهُم املوت قَاَل ِإيّنِ تـُْبُت اَن  )وقوله تعاىل 

 َوَقْد َعَصْيَت قـَْبُل حىت ِإَذآ أَْدرََكُه الغرق قَاَل آَمنُت أَنَُّه ال إله ِإالَّ الذي آَمَنْت ِبِه بنوا ِإْسرَائِيَل َوأَنَْا ِمَن املسلمني آَنَ  )ون فرع
صواب بدليل قوله  وال خيفى أن قول من قال من أهل العلم : إن الفتح يف هذه اَية : فتح مكة أنه غري (وَُكنَت ِمَن املفسدين 

 ومعلوم أن فتح مكة ال مينع انتفاع املؤمن يف وقته بإميانه كما ال خيفى. (ُقْل يـَْوَم الفتح الَ يَنَفُع الذين كفروا ِإمَيَانـُُهْم  )تعاىل 
 أي : ميهلون ، فال يؤخر عنهم العذاب فيستدركون أمرهم .(  َوال ُهْم يُنَظُرونَ ) 

 هؤالء املشركني وبلغ ما أنزل إليك من ربك .أي أعرض عن ) فأعرض عنهم ( 
قيل : فأعرض عن سفههم وال ” قال القرطيب : وليس املراد اإلعراض عن دعوهتم ، وإمنا املراد اإلعراض تكذيبهم واستهزائهم ، 

 “ .َتيبهم إال مبا أمرت 
 اد .فإن هللا سينجز لك ما وعدك وسينصرك على من خالفك إنه ال خيلف امليع) وانتظر ( 

 منتظرون للعذاب والعقاب .وقيل : ينتظرون بك حوادث الدهر . ) إهنم منتظرون ( قيل : 
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 الفوائد :
 أن الكفار يستعجلون العذاب . -1

ْل لََنا ِقطََّنا قـَْبَل يـَْوِم احلَِْسابِ كما قال تعاىل :   عذابنا .قطنا : .    ( )َوقَاُلوا رَبَـَّنا َعجِّ
 . وَنَك بِاْلَعَذاِب َوَلْن خُيِْلَف اّلِلَُّ َوْعَدُه ()َوَيْستَـْعِجلُ وقال تعاىل : 
 .( )َيْستَـْعِجُلوَنَك بِاْلَعَذاِب َوِإنَّ َجَهنََّم َلُمِحيَطٌة بِاْلَكاِفرِينَ وقال تعاىل : 
 .( ) َفَما َكاَن َجَواَب قـَْوِمِه ِإالَّ َأْن قَاُلوا اْئِتَنا ِبَعَذاِب اّلِلَِّ وقال تعاىل : 

 ال ينفع عند معاينة العذاب .أن العذاب  -2

َفُعُهْم ِإميَا.  )فـََلمَّا رَأَْوا بَْأَسَنا قَاُلوا آَمنَّا بِاّلِلَِّ َوْحَدُه وََكَفْرنَا مبَا ُكنَّا بِِه ُمْشرِِكنيَ كما قال تعاىل :   نـُُهْم َلمَّا رَأَْوا فـََلْم َيُك يـَنـْ
 ...( بَْأَسَنا

َفُع نـَْفساً إِ وقال تعاىل :   . (ميَانـَُها ملَْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قـَْبُل أَْو َكَسَبْت يف ِإميَاهِنَا َخرْياً ) ال يـَنـْ
 أن الكافر ال ينظر وال ميهل يوم القيامة للتوبة . -3

 اإلعراض عن السفهاء بعد نصحهم ودعوهتم . -4

 هتديد هلؤالء املعرضني بعذاب هللا . -5


