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مقدمـــــــــــة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،نبينا حممد وعلى
التأمل  ،والتدبّر
آله وصحبه أمجعني ،أما بعد :فهذه الورقات هي  :مشاركة اثنية مين يف جمال ّ
عز وجل  ،وهي مسامهة يسرية جدا يف استنباط الفوائد ،والدروس من بعض
يف كتاب هللا ّ
أتمل مع موسى عليه السالم يف مدين أكثر من 200
األول ( وقفة ّ
اآلايت الكرميات .وكتايب ّ
فائدة ) وهذا هو الكتاب الثاين يف هذا الباب.
وخطة الكتاب  :هذه املقدمة ،مث أذكر اآلايت من كل سورة  ،ويلي كل آية أو آايت الفوائد
املستنبطة منها ،مثّ فهرس املوضوعات .وكل فائدة أكتبها أذكر مصدرها الذي أخذهتا منه يف
احلاشية من املكتبة الشاملة وهي األصل أومن غريها  ،وقد أع ّدل يف العبارة قليال  ،أو أضيف
 ،ومامل أذكر مصدره فهو من استنباطي  .وعزوت كل آية إىل مكاهنا من املصحف .
وقد اجتهدت –قدر استطاعيت -يف االستنباط  ،واستخراج الفوائد  ،فإن أصبت فهو من هللا
سب ب بببحانه ووعاىل  ،وهذا ما أرجو  ،وأسب ب ببعى إليه  ،وإن أخطأت فمن نفسب ب ببي  ،والشب ب ببيطان ،
وأستغفر هللا من زللي ووقصريي .
هذا وهللا أسببأل أن جيعببل هذا العمبل خالصباً لوجهه الكرمي  ،وأن ينفع ببه كاوبه  ،وقارئه.وانشره
وابهلل التوفيق ،وصلى هللا على نبينا حممد .
املبؤلف
د .إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان
ebrahim.f.w@gmail.com

املوقع التجرييب

/http://eb-alwadaan.site123.me
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أوال
ون  .لعلِّي أعمل ص ِ
ب ارِجع ِ
ِ
احلًا فِيما
قال وعاىل {:ح ى َّٰت إِذا جاء أحد ُه ُم المو ُ
ت قال ر ّ ُ
ُ
ىل يبوِم يبُببعثُون} .سورة املؤمنون:
ت ۚ ك ىال ۚ إِ ىهنا كلِمةٌ ُهو قائِلُها ۖ وِمن ورائِ ِهم ببرز ٌخ إِ ٰ
وبرك ُ
. 100، 99
من فوائد اآلايت :
-1

-2
-3
-4
-5

-6

كان اجملال مفتوحا أمام هذا الكافر  ،وهذا العاصي للعمل الصاحل  .فلِم
مل يعمل ؟ وهللا سبحانه يعلم أنه لو أعاده للدنيا لرجع إىل ُكفره  ،وإىل
معاصيه  ،وأعماله املخزية  .كما قال سبحانه {:ولو ُرّدوا لعادوا ملا ُهنوا
()1
وإهنم لكاذبون} .
عنه ّ
(كال) .
يرد على هذا املتمين الكاذب بكلمة ردع وزجر ّ
هللا ّ
الرجوع للدنيا أمر ال يكون  .قال وعاىل ( :وحرام على قرية أهلكناها أهنم
()2
ال يرجعون) .
العذاب يف الربزخ هو حياة فاصلة بني حياة الدنيا وحياة اآلخرة  ،ال يعلم
مدهتا إال هللا سبحانه  ،مث بعدها البعث .
()3
حق هللا .حينما حتضره ساعة املوت،
فرط يف ّ
هذا دعاء الكافر أو ال ُبم ّ
وقيامته الصغرى ،ويُعاين مالئكة العذاب  ،ألنّه حتما ال يقول ذلك إالّ
حني يُعاين شيئا ُُميفا أرعبه وأفزعه؛ فأجربه هذا على أن يدعو  ،ويستغيث
ابهلل  ،ويتمىن  ،ويرجو  ،وإالّ فهو ساه  ،وغافل عن ربّه  ،وعن طاعته.
املوت حق على كل أحد .

( (1سورة األنعام آية . 28
( (2سورة األنبياء آية . 95
( (3من  5-1مستفاد من وفسري القرآن العظيم البن كثري . 594-593/5
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-7
-8

-9
-10
-11

التمين شيء وحتقيق ذلك شيء آخر  .فالتمين بعد فوات األوان  ،وبعد
التحسر والندم .
انقضاء األمر ال جدوى منه  ،وال فائدة فيه سوى
ّ
يكفي أن يقال هلذا اإلنسان الكاذب (إهنا كلمة هو قائلها) لكن جيء
ابلكلمة الفاصلة  ،والقاصمة  ،والشديدة الوقع على النفس (كال) كلمة
القوة  ،والش ّدة  ،واحلزم  ،والقطع .
فيها من ّ
يبني سبحانه أ ّن هذه األمنية وهذه الرغبة كلمة جوفاء  ،وكلمة فارغة ال
ّ
معىن هلا وال حقيقة  ،كلمة هو قائلها من هول ما رأى .
من ورائهم عذاب القرب  ،قبل عذاب يوم القيامة .
مافرط من
حيرص املسلم على العمل الصاحل يف الدنيا ،قبل أن يندم على ّ
األوقات يف غري طاعة هللا .
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اثنيـ ـ ـ ــا

قال وعاىل (:و ِ
أنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن أييت أحدكم املوت فيقول رب لوال
فأص ّدق وأ ُكن من الصاحلني  .ولن يؤخر هللا نفسا إذا جاء
أخروين إىل أجل قريب ّ
أجلُها وهللا خبري مبا وعملون )  .سورة املنافقون 11 ، 10 :
من فوائد اآلايت :

-1
-2
-3

-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11

احلث واملسارعة إىل اإلنفاق قبل املوت .
ّ
فضل النفقة والصدقة ابتغاء وجه هللا .
التصرف يف ماله  ،وإذا مات انقطع االنتفاع مباله
اإلنسان مادام حيّا يستطيع ّ
إالّ إذا أوصى بشيء  ،أو أوقفه  ،ون ّفذ الورثة ذلك  ،إذ قد يكون الورثة
وصاهم به امليّت .
عصاة  ،فال ين ّفذون شيئا مما ّ
الرزاق  ،والرازق هو هللا  .واملال مال هللا .
ّ
الرزاق اسم من أمساء هللا .
ّ
هللا مل أيمر إبنفاق املال كله  ،إمنا أمر سبحانه إبنفاق جزء من املال .
قد يكون األمر هنا ابإلنفاق الواجب  ،وهو الزكاة إذ هي واجبة يف املال إذا
بلغ نصااب  ،وحال عليه احلول  ،ابلشروط اليت ذكرها العلماء يف الزكاة .
التحذير من الوصول إىل النهاية اليت ليس بعدها رجعة  ،وليس فيها حتقيق
أمنية  ،وال عمل أي شيء .
يريد الرجوع للدنيا ألمرين اثنني  :لكي يتص ّدق  ،وليكون من الصاحلني ،
وهيهات أن ُحي ّقق له ذلك .
أييت يوم ُحيال بني اإلنسان وبني أمنيته .
األجل هو  :الوقت الذي وُقبض فيه روح اإلنسان  ،وينتقل من عامل األحياء
إىل عامل األموات  ،وعامل الربزخ  :حياة غيبيّة ال نعلمها .
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-12

-13

-14
-15

ختم هللا اآلية أبنه سبحانه (خبري مبا وعملون) فيه إشارة ضمنية إىل أمر اجلزاء
يوم القيامة  ،وأل ّن التذكري أب ّن هللا خبري مبا يعمل الناس يف مثل هذا املقام ،
يُشعر أبنه -سبحانه -سيجازيهم على أعماهلم  ،ولن خيفى عليه شيء من
أمورهم ( ،)4فهو ُمطّلع عليها ُكلّها .
من أمساء هللا اخلبري  ،وهو صيغة مبالغة مشتقة من اخلربة أي العلم حبقائق
األشياء  .واخلبري هو الذى ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء،
وال وتحرك حركة إال يعلم مستقرها ومستودعها ،وهو العامل بكنه الشيء،
املطلع على حقيقته ،والفرق بني العلم واخلرب :أ ىن اخلرب هو العلم بكنه
()5
املعلومات على حقائقها ،ففيه معىن زائد على العلم .
ودل على إخالص صاحبها ،
قو
ألهنا ّ
له(:فأصدق) مسيت النفقة صدقة ؛ ّ
ّ
وصدقِه يف نفقته .
ودل على استحالة ذلك  ،وعدم
قوله(:ولن يؤخر هللا نفسا إذا جاء أجلُها) ّ
حق العبد .
وقوعه  .ليس يف حق هللا  ،إمنا يف ّ

أس ُسها لعبدالرمحن حسن حبنّكة امليداين ص . 635
( (4األخالق اإلسالمية و ُ
( (5من فتوى رقم  173017موقع إسالم ويب .
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اثلث ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ِ
أخران إىل أجل
قال وعاىل  ( :وأنذر الناس يوم أيويهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا ّ
قريب نب ِ
جب دعووك ونتبّبع الرسل أومل وكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال) سورة
ُ
إبراهيم . 44 :
من فوائد اآلية :
-1
-2
-3
-4
-5

-6
-7

موجه للنيب  ، . وهو أول ُماطب ،مث
قوله(:وأنذر الناس) اخلطاب ّ
()6
يصبح خطاابً ألمته .
عندما أييت العذاب للكافر  ،والظامل لنفسه  ،والذي ّفرط يف حياوه ،
يطلبون من هللا أمنية  ،أن يُعادوا للدنيا كي يعملوا .
الظامل لنفسه يشمل الكافر  ،والذي اروكب الذنوب واملعاصي  ،ومل يتب
()7
منها .
يريدون التأخري واملهلة شيئا يسريا .
أقسم املشركون أنه ال بعث بعد املوت  .إمناهي احلياة الدنيا فقط .كما
ِِ
ِ
ث هللا
قال سبحانه حاكيا عنهم  ﴿ :وأقس ُموا ِاب ىَّلل جهد أمياهنم ال يبببع ُ
من ميوت ﴾ اآلية.
ل ّبما أت ّكد هلم رؤية العذاب أبعينهم  ،يف هذه اللحظة  ،بدأت عندهم
مسألة الرجاء  ،وطلب التأخري اليسري .
أمنيات فارغة  ،جاءت يف غري وقتها  ،وبعد فوات األوان .

( (6وفسري الشعراوي . 11817/19
( (7من  3-2مستفاد من ويسري الكرمي الرمحن يف وفسري كالم املنان للسعدي ص . 427
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-8

-9

-10
-11
-12
-13

الر ُسل  ،إمنا كان هذا يف
ليس هذا وقت إجابة الدعوة  ،وال وقت اوباع ُّ
حال املهلة يف الدنيا  ،ال يف حال اآلخرة  .إذ هناك حساب وجزاء ،
وليس فيه عمل .
أقسموا قسما على ح ّد علمهم القاصر  ،وعلمهم الذي مل ينفعهم  ،وقد
كربهم  ،وعنادهم  ،وإصرارهم على املعاصي
يكون هذا اإلقسام جاء من و ّ
 ،وُمالفة أنبيائهم .
اإلنذار فيه حتذير وختويف للناس .
اجلن .
هذا اإلنذار حتذير يشمل الثقلني اإلنس و ّ
هذا العذاب يكون يوم القيامة .
قوله(:قريب) أي غري بعيد  ،فهم مل يطلبوا أجال بعيدا ،وإمنا طلبوا أجال
بسيطا  ،وقليال  ،ومهلة وجيزة .وهذا فيه داللة على أمهيّة الوقت ولو كان
يسريا  ،فإنه وإن كان يسريا فإ ّن اإلنسان يستطيع أن ينجز فيه إجنازا
عظيما .فوقت النطق ابلشهادوني ال أيخذ دقيقة واحدة فقط  ،وهذه
وغري حال اإلنسان من الكفر إىل اإلميان  ،ومن
الدقيقة القريبة  ،واليسرية ّ
النار إىل اجلنّة  .ولكنهم مل يُق ّدروا قيمة الزمان إال يف ولك اللحظة  ،وعاشوا
يف عنادهم  ،وغيّهم  ،وسباهتم  ،فحصدوا ماجنته أيديهم .
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رابعـ ـا
قال وعاىل ( :هل ينظرون إال أتويلهُ يوم أييت أتويلُهُ يقول الذين نب ُسوهُ من قبل قد
جاءت ُر ُس ُل ربنا ابحلق فهل لنا من ُشفعاء فيشفعوا لنا أو نبُرُّد فنعمل غري الذي كنا
وضل عنهم ما كانوا يفرتون) .سورة األعراف53 :
نعمل قد خسروا أنفس ُهم ى
ُ
من فوائد اآلية :
-1
-2
-3

-4
-5

قوله{:قد خسروا أنفسهم} أي فلم ينتفعوا هبا  ،وكل من مل ينتفع بنفسه
فقد خسرها  .وقيل  :خسروا النعم وح ى
ظ أنفسهم منها .
أعذر هللا سبحانه الناس إبرسال الرسل  ،وإنزال الكتب .
يف يوم القيامة يُعاين املشركون الذين ك ّذبوا ابلرسل العذاب  ،ويعلمون أ ّن
الر ُسل قد جاؤوا ابحلق من رهبم  ،ويتحقق ماوعدوهم به  ،ويعرتفون بذلك
ُّ
ويُِقّرون به؛ لكن هذا االعرتاف  ،واإلقرار جاءا يف وقت ال يُقبل منهم
مرة أخرى
.ويتمنون أن جيدوا شفعاء يشفعوا هلم عند هللا ؛كي يُ ّردوا للدنيا ّ
؛ليعملوا صاحلا غري الذي عملوه من السوء  .ولكن هيهات أن يستجاب
هلم  ،وهيهات أن يعودوا ،فهي أمنيات جوفاء فارغة  ،كاذبة .
()8
س مع وبمنِّي ِهم
قوله (:فهل لنا من شفعاء )استفهام فيه معىن التمين .
وحت
ُ
ّ
األمل  ،واحلسرة  ،والنّدامة .
قوله(:يقول ِ
الذين ن ُسوهُ ِمن قببل} أي :يقول الذين ضيىعوا وورُكوا ما أ ُِمُروا
به ِمن العمل يف الدنيا ،والبذي ين ِجي ِهم ِمن هذا العذاب {:قد جاءت
ُر ُسل رببّنا ِابحل ِّق} أقسم املساكني حني عايبنُوا البالء ،وح ىل ِهبم العِقاب أ ىن
اَّلل ِ
ِِ ِ ى
الرسالة  ،قد كانت نصحت
ُر ُسل ى
اَّلل اليت أوبتب ُهم ابلنّذارة وببلغتب ُهم عن ى ّ

( (8من  3-1مستفاد من اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  196/7موقع إسالم ويب .
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-6

-7

-8

-9

-10

((9
((10
((11
((12

عهم التىصديق  ،وال يبُن ِجي ِهم من
هلُم وصدقتهم عن ى
اَّلل  ،وذلك حني ال يبنبف ُ
()9
اَّلل  ،وألِيم ِعقابه كثبرة ِ
القيل والقال .
سخط ى
يتخرصون
وضل عنهم ما كانوا يفرتون}أي :وبطل عنهم ما كانوا ّ
قولهّ { :
من ِ
الفرية والكذب على هللا بدعواهم أواثهنم أهنا هلل شركاء  ،وأهنا وقرهبم
()10
منه زلفى .
قوله( :هل ينظرون) النظر هنا مبعىن االنتظار  ،والتوقع ال مبعىن الرؤية.
فاملراد :ينتظرون ويتوقعون ،وأتويل الشيء :مرِجعه وم ِ
صريُه الذي يؤول إليه
ُُ
ذلك الشيء .
نعمل)
قوله(:فهل لنا من ُشفعاء فيشفعوا لنا أو نبُرُّد فنعمل غري الذي كنا ُ
أي :أنه ال طريق لنا إىل اخلالص مما حنن فيه من العذاب الشديد إال أحد
هذين األمرين ،وهو أن يشفع لنا شفيع ؛فألجل ولك الشفاعة يزول هذا
العذاب ،أو يردان هللا إىل الدنيا حَّت نعمل غري ما كنا نعمل.
نعمل)
قوله(:فهل لنا من ُشفعاء فيشفعوا لنا أو نبُرُّد فنعمل غري الذي كنا ُ
هز
وصور لنا حسرهتم يوم القيامة وصويرا ي ّ
هذا اجلزء من اآلية الكرمية ّ ،
()11
وحيمل العقالء على اإلميان والعمل الصاحل.
املشاعر،
ُ
الشفاعة :االنضمام إىل آخر انصرا له وسائال عنه ،وأكثر ما يستعمل يف
انضمام من هو أعلى حرمة ومروبة إىل من هو أدىن  )12( .فهم يطلبون من
يكون هلم عوان ،وانصرا يف ذلك اليوم العصيب .

جامع البيان يف وفسري القرآن البن جرير الطربي  196/7موقع إسالم ويب .
املرجع السابق  82/15موقع إسالم ويب .
من  9-8مستفاد من التفسري الوسيط حملمد سيد طنطاوي . 282/5
املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين ص  263مادة شفع .
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-11

-12

-13
-14
-15

-16

عرب سبحانه بقوله {:نسوه} ومل يقل  :ضيّعوه أو وركوه  ،ألن النسيان
ّ
يشمل ذلك كلّه  ،فيشمل التضييع  ،والرتك  ،واإلمهال  ،وعدم الذكر ،
والغفلة  ،واإلعراض .
هللا سبحانه يصف لنا وصفا دقيقا حال هؤالء  ،وكيف آل هبم املآل إىل
هذه احلالة البئيسة  ،فهو خسران مبني  ،ليس بعده خسران  ،خسروا
أنفسهم  ،فخسروا كل شيء  ،ومل يبق هلم شيء  ،سوى العذاب  ،واخلزي
 ،والندامة  ،واحلسرة .
عذاب هللا واقع ال حمالة .
سل واألنبياء عليهم الصالة والسالم قاموا مبا أمرهم هللا به  ،من وبليغ
ُّ
الر ُ
الناس ودعوهتم  ،وحتذيرهم من الشرك خري قيام .
قوله(:فهل لنا من ُشفعاء فيشفعوا لنا  )..عرضوا السؤال بطريقة االستجداء
توسل  ،والتذلل ،واخلشوع  ،واالستسالم  .فيحمل السؤال كل هذه
 ،وال ّ
املعاين  ،مع احلسرة والندم .
ينكشف للمجرمني يوم القيامة  ،األهوال  ،والعذاب  ،وأمور مل حيسبوا هلا
 ،ومل يكونوا يتوقعوهنا .
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خامــسا
قال وعاىل  ( :ولو ورى إذ اجملرمون انكسوا رءوسهم عند رهبم ربنا أبصران ومسعنا
فارجعنا نعمل صاحلا إان ُموقنون .ولو ِشئبنا آلوبيبنا ُك ىل نبف ٍ
س ُهداها ول ِكن ح ىق القو ُل
ِم ِّين ألمأل ىن جهنىم ِمن اجلِن ِىة والن ِ
ىاس أمجعِني  .ف ُذوقُوا ِمبا ن ِسيتُم لِقاء يبوِم ُكم هذا إِ ىان
كنبتُم وبعملُون } .سورة السجدة 14 - 12
ن ِسينا ُكم وذُوقُوا عذاب اخلُل ِد ِمبا ُ

من فوائد اآلايت :
-1
-2

-3

-4
-5

ال ُبمقام بني يدي هللا سبحانه يوم القيامة  ،أمره مهيب  ،ورهيب .
يف ذلك املوقف الرهيب أصبح لدى املعاندين واملكابرين يقني مبا رأوه ،
أبم أعينهم  .ففي هذه احلال البئيسة  ،واملزرية سألوا الرجعة
وشاهدوه ّ
للدينا ليعملوا صاحلا.
قد كانت عندهم فرصة ؛ يف زمن اإلمهال  ،وكان لديهم االختيار يف دار
االختبار  ،لكنّهم اختاروا اإلجرام واإلعراض ،واالستكبار و التكاسل عن
()13
أمر هللا ،و العداء السافر لرساالوه و شرعه .
مل يوقنوا يف الدنيا اختيارا  ،فأيقنوا يف اآلخرة إجبارا واضطرارا  .فأبصروا
حني ال ينفعهم البصر  ،ومسعوا حني ال ينفعهم السمع .
يف معظم اآلايت يُق ّدم السمع على البصر ،إالّ يف آية قصة الكهف(قُ ِل
اَّلل أعلم ِمبا لبِثُوا ۖ له غيب ال ىسماو ِ
ض ۖ أب ِ
ات واألر ِ
صر بِِه وأ ِمسع ۚ ما هلُم ِّمن
ُ ُ
ىُ ُ
ِِ ِ ِ
ل وال يُش ِرُك ِيف ُحك ِم ِه أح ًدا) ( ، )14وهذه اآلية  .والسبب ألن
ُدونه من و ٍّ

( (13من  3-1مستفاد من موقع طريق اإلسالم مقال بعنوان :مع القرآن من لقمان إىل األحقاف -ولو ورى إذ اجملرمون
انكسوا رؤوسهم عند رهبم أليب اهليثم حممد درويش .
( (14سورة الكهف آية . 26
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-6

-7

-8

-9

الساعة حني أتيت أبهواهلا نرى اهلول ّأوال مث نسمع مانراه  )15( .فالذي يدرك
الشيء يف ولك األهوال أوال هو البصر  ،مث أييت السمع بعد ذلك  ،وأل ّن
ما يف اآلخرة من أمور وأهوال ِعظام  ،ختتلف عن الدنيا وما فيها .
يقول سبحانه(:ولو شئنا آلوينا كل نفس هداها) فهذا اجلرب الذي وعتقدونه
وه ٌم من أوهامكم  ،وهذه األفعال السيئة إمنا وقرتفوهنا ابختياركم  ،وهي
من كسبِكم وسوف حتاسبون عليها  ،فيما لو أراد هللا أن جيرب ملا أجرب إال
على اخلري  )16( .وأجرب على اهلدى  ،ولكن هللا سبحانه أعطى اإلنسان
القدرة على اختيار الطريق  ،إما طريق اهلداية  ،وإما طريق الغواية ،وهؤالء
اختاروا طريق الغواية مبحض إرادهتم واختيارهم؛ فندموا والت ساعة مندم.
ذكر هللا سبحان(فذوقوا) مروني  .والذوق :وجود الطعم ابلفم ،وأصله فيما
يب ِق ُّل وناوله دون ما يكثُر ،فإن ما يكثُبُر منه يقال له :األكل ،واختري يف
القرآن لفظ الذوق يف العذاب؛ ألن ذلك  -وإن كان يف التعارف للقليل
فخصه ابلذكر ليعُ ّم األمرين ،وكثر استعماله يف
 فهو يصلُ ُح للكثريّ ،()17
العذاب .
ذكر هللا النسيان هنا هلؤالء اجملرمني  ،لإلمهال  ،وعدم االلتفات هلم ،وليس
هلم قيمة وال وزن عنده سبحانه  ،جزاء وفاقا ملا أعرضوا عن آايت هللا ،
واستكربوا على رسله .
يف يوم القيامة وتوقف األحالم ،ووتبخر األمنيات  ،ومل يبق إال اجملازاة على
احلي القيوم لعباده املؤمنني .
األعمال  ،وقبلها رمحة ّ

( (15من  5-4مستفاد من خواطر قرآنية أمين الشعبان  .موقع صيد الفوائد .
( (16أحاديث رمضان 1417هب وفسري آايت سورة السجدة الدرس ( )59-40موقع الدكتور حممد راوب النابلسي .
( (17املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين ص  332مادة ذوق .
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-10

-11
-12

-13
-14
-15

يف حال اإلقرار ابلذنب  ،والتقصري يف العمل ؛ غالبا ماينكس اإلنسان
الذل واملهانة
عربة حلال ّ
رأسه .فيطلب حينها العفو والصفح .فهي صورة ُم ّ
للمجرمني .
العذاب هلؤالء عذاابن  ،عذاب اإلمهال والنسيان هلم  ،وعذاب النار .مبعىن
أ ّن العذاب مضاعف هلم  ،وليس عذااب واحدا .
اهلداية نوعان  :هداية ووفيق وإهلام  ،وهي من هللا سبحانه ،والنوع الثاين:
هداية داللة وإرشاد ،وهي من البشر ،و ّأول الناس هبداية الداللة واإلرشاد،
هم الرسل عليهم الصالة والسالم.
اجلن واإلنس  ،ممن كفر ،
حق ُ
ّ
القول من هللا سبحانه أن ميأل النار من ّ
ووكرب على ُر ُسله .
وعاند ّ
بسبب أعماهلم السيئة ُخلّدوا يف النار .
أمهيّة العمل الصاحل  ،وأنه من أسباب دخول اجلنة .
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سادسـ ــا
قال وعاىل  ( :ولو ورى إذ ُوقفوا على النار فقالوا اي ليتنا نُ ّرد وال نك ّذب آبايت ربنا
ونكون من املؤمنني  .بل بدا هلم ما كانوا خيفون من قبل ولو ردوا لعادوا ملا هنوا عنه
وإهنم لكاذبون ) سورة األنعام 28 ، 27 :
من فوائد اآليتني :

 -1نبل ُحظ يف قوله وعاىل (:ولو ورى) أنّه سبحانه عدل عن العلم إىل الرؤية  ،فلم
يقل(:لو وعلم)  ،وإمنا اختار لفظ (ورى) للعني ،وهذا من بالغة القرآن ،
ودقّته يف انتقاء األلفاظ اليت وُناسب السياق .واملعىن :فاعلم علماً يقينياً ،وهذا
العلم اليقيين جيب أن وثق يف صدقه كأنك رأيته رؤية العني ،وفوق ذلك أيضاً
فإن عينك قد ختدعك  ،أو وكذب عليك ،ولكن حني خيربك ربك-وهو
أصدق القائلني -ال خيدعك وال يكذب عليك أبداً.فاهلل سبحانه ُخيرِج هذا
األسلوب ُمرج اليقني .
 -2قوله(:ورى) ي ُدلُنا على أن العلم املأخوذ من هللا وعاىل عن أمر غييب ؛ عليك
()18
أن وتلقاه ابلقبول أكثر من ولقيك لرأي العني.
 -3األسى والندم على ورك اإلميان ابهلل والتصديق ابلنيب  ، فهم يف إشفاق مما
نزل هبم من عقاب هللا وأليم عذابه  ،على معاصيهم اليت كانوا خيفوهنا عن
أعني الناس ،ويسرتوهنا منهم  ،فأبداها هللا منهم يوم القيامة ،وأظهرها على
()19
رءوس األشهاد  ،ففضحهم هبا  ،مث جازاهم عليها .

( (18من  2-1مستفاد من وفسري الشعراوي . 11817/19 ، 9516/15 ،6114/10 ، 3621/6 ،2362/4
( (19جامع البيان يف وفسري القرآن البن جرير الطربي  321/11موقع إسالم ويب .
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-5
-6

-7
-8
-9
-10

قولهُ (:وقفوا على النار) ليس ابختيارهم هذا الوقوف  ،بل أوقفتهم املالئكة
أبمر رهبا سبحانه .إنه منظر ُُميف  ،ورهيب .
ابلرد إىل الدنيا  ،قول أجوف  ،عا ٍر عن احلقيقة .أمنيات جوفاء .
قوهلم ّ
وصوير حلال اجملرمني ،وهم يُوقفون على النار  ،وهم يعاينون النار اليت ح ّذرهم
منها ُر ُسلهم  .إنّه مشهد عظيم  ،وتالشى فيه الرغبات  ،ووتبخر فيه األمنيات
 ،ألهنا جاءت متأخرة يف غري أواهنا .
حتس يف ايء النداء استغاثة ونداء ال متناهي  ،وكأنه ميأل
قوهلم (:اي ليتنا) ّ
أجواء املكان  ،لكن بال جدوى .
على املسلم إذا أراد النجاة  ،أن جيتنب ما هنى عنه هللا  ،وما هنى عنه رسوله
.
خطورة العصيان هلل سبحانه  ،وخطورة الوقوع فيما هنى عنه .
قوله سبحانه(:ولو ورى إذ ُوقفوا على النار) اآلن هذا وقوف فقط  ،الغري ،
مل يذوقوا شيئا من عذاب أهل النار .وعذاب أهل النار أشكال  ،وألوان ،
وأهوال .
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سابع ـ ــا
قال وعاىل ( :ومن يضلِ
ِ
ول من بعده وورى الظاملني ملا رأوا العذاب
من
له
فما
هللا
ل
ُ
ّ
يقولون هل إىل مرد من سبيل  .ووبراهم يبعرضون عليبها خ ِ
اشعِني ِمن ُّ
الذ ِّل ينظُُرون
ُ ُ ُ
ّ
ِمن طر ٍ
ف خ ِف ٍي ۗ وقال الى ِذين آمنُوا إِ ىن اخل ِ
اس ِرين الى ِذين خ ِسُروا أن ُفس ُهم وأهلِي ِهم يبوم
ّ
ال ِقيام ِة ۗ أال إِ ىن الظىالِ ِمني ِيف عذ ٍ
اب ُّم ِقي ٍم )  .سورة الشورى . 45-44 :

من فوائد اآليتني :
-1
-2

-3
-4

ُخيرب هللا سبحانه عن حال الظاملني حني يُعاينون العذاب يوم القيامة ،يتمنّون
أي سبيل يُعيدهم إىل الدنيا .
ّ
الذل واخلزي  ،والبمهانة هلؤالء .يُسارقون النظر إىل النار
صورة البمشهد:حال ّ
 ،وال يفتحون مجيع أعينهم ابلنظر إليها  .فلش ّدة خوفهم ينظرون إىل النار
جل ثناؤه ابخلفاء للذلة اليت قد ركبتهم ،حَّت
من طرف ذليل ،وصفه هللا ّ
كادت أعينهم أن وغور ،فتذهب.
أعظم اخلسارة هي يف يوم القيامة  ،حينما خيسر اإلنسان نفسه ،وخيسر أهله،
()20
أبدي.
ومن ُحيب  ،فيُحال بينه وبينهم  ،ويكون يف عذاب دائم ّ
اَّللُ فما لهُ ِمن سبِ ٍيل) معناه :ومن خيذله عن طريق احلق
قوله(:ومن يُضلِ ِل ى
كل أحد
فما له من طريق إىل الوصول إليه ،ألن اهلداية واإلضالل بيده دون ّ
()21
سواه.

( (20من  3-1مستفاد من جامع البيان يف وفسري القرآن البن جرير الطربي . 554-553/21
( (21املرجع السابق . 555/21
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-5

-6
-7
-8
-9
-10

قوله (:يُعرضون) أتيت هبم املالئكة  ،ووسوقهم سوقا رغما عنهم  ،وبغري
اختيارهم  .فقد كانوا يف الدنيا ُمتارين  ،ومرتوكني يعملون مايشاؤون  ،لكنّهم
اختاروا طريق الضالل  ،فاألن ليس هلم إرادة  ،وال اختيار .
عذاب اآلخرة ال يُقارن بعذاب الدنيا .
اخلشوع أنواع  ،فتارة يكون من خشية هللا  ،وهذا خري ورفعة للعبد  ،واترة
يكون خشوع بسبب املعاصي  ،واألفعال املشينة  ،وهذا ٌّ
ذل وخزي ومهانة.
اإلكثار من ورى البصرية  ،ملعاينة العذاب وش ّدوه  ،وألنّه أقوى للتأثري .
ال ميكن وعويض خسارة اآلخرة .
من أضلّه هللا  ،فليس له من انصر  ،أو ُمع ٍ
ني  ،وال صاحب يُنجيه من عذاب
هللا .
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اثمن ـ ـ ــا
قال وعاىل  ( :قالوا ربنا أمتنا اثنتني وأحييتنا اثنتني فاعرتفنا بذنوبنا فهل إىل خروج
من سبيل .ذلكم أبنه إذا دعي هللا وحده كفرمت وإن يُشرك به وؤمنوا فاحلكم هلل العلي
الكبري )  .سورة غافر . 12 ، 11 :
من فوائد اآليتني :
-1

-2
-3
-4
-5
-6

قال الكافرون :ربنا أمتىنا مروني :حني كنا يف بطون أمهاونا نُط ًفا قبل نفخ
الروح ،وحني انقضى أجلُنا يف احلياة الدنيا ،وأحييتنا مروني :يف دار الدنيا،
يوم ُولِدان ،ويوم بُعِثنا من قبوران ،فنحن اآلن نُِقُّر أبخطائنا السابقة ،فهل لنا
من طريق خنرج به من النار ،ووعيدان به إىل الدنيا؛ لنعمل بطاعتك ؟
()22
متأخرا  ،وجاء منهم
جاء
ألنه
هيهات أن ينفع أهل النار هذا االعرتاف.
ّ
يف وقت ال يُقبل منهم .
صور اآلية ذهلم وحسرهتم أكمل وصوير  ،وأهنم يتمنون العودة إىل الدنيا
وُ ّ
()23
ليتداركوا ما فاهتم  ،ولكن هذا التمين والتلهف جاء بعد فوات األوان .
أمهية العمل الصاحل يف الدنيا واآلخرة .
عدل سبحانه عن جواهبم ابحلرمان من اخلروج إىل ذكر سبب وقوعهم يف
()24
العذاب  ،وهذا فيه إشعار بتحقريهم  ،وإيذان إبهانتهم .
قوله وعاىل  (:ذلكم أبنه إذا دعي هللا وحده كفرمت وإن يشرك به وؤمنوا)معىن
الكفر يف مدلوله اخلاص يدل على معىن وكذيب ما جيب اإلميان ابهلل
ومقتضياوه .والشرك يدل على العبادة والتقرب لغري هللا .واملشرك يف احلقيقة

يسر جملموعة من العلماء ص . 304
( (22من  2-1مستفاد من التفسري ال ُبم ّ
( (23التفسري الوسيط حملمد سيد طنطاوي . 267/12
( (24وفسري التحرير والتنوير البن عاشور . 100/24
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كافر ألنه أنكر شيئا من حق هللا وعبادوه وصرفها لغريه .والكافر قد يكون
مشركا أيضا ،وقد ال يكون مشركا كامللحد الذي ينكر وجود الرب ،وال يعبد
شيئا .وهبذا ميكن أن نقول أن الكفر مبعناه العام جنس يشمل كل من خرج
()25
عن اإلميان الصحيح ،والشرك نوع داخل فيه.
ونكشف هلم احلقائق ،وحينما يبدو هلم حجم
 -7الذين ماووا على ال ُكفر حينما
ُ
اخلسارة اليت ُمنُوا هبا ،وحينما يرون مصريهم األبدي ،ويرون أن الدنيا مىرت
كأهنا ساعة .وهذه الساعة قد جعلوها معصية ،وكفراً ،وجرميةً،
كلمح البصر ،و ّ
األبد ال ينتهي ،هؤالء يصابون ٍ
آبالم
واحنرافاً ،ساعةٌ مضت ِ
كلمح البصر ،و ُ
()26
ال حدود هلا .
(العلي) هو :اسم من أمساء هللا وعاىل ،وهو على وزن (فعيل)
 -8من أمساء هللا
ّ
مبعىن فاعل ،أي العال ،الذي ليس فوقه شيء  .فهو سبحانه ٍ
عال فوق
ٍ
علي يف
عرشه ،ومستو بذاوه استواء يليق به سبحانه ،ابئن عن مجيع خلقه ّ ،
ذاوه ،وعلي يف أمسائه ،وعلي يف صفاوه ،وعلي يف أفعاله  )27( .والكبري  :قال
()28
الطربي :الكبري :يعين العظيم الذي كل شيء دونه ،وال شيء أعظم منه.
 -9ورد يف اآلية الكرمية قبل االمسني الكرميني (العلي الكبري) وقرير وأتكيد ألمهية
ووحيد هللا عز وجل ،وووبيخ ألصحاب النار الذين يطلبون من رهبم أن يعيدهم
إىل الدنيا ؛ليعملوا صاحلا غري الذي كانوا يعملون ،ألهنم مل يقبلوا ووحيد هللا
عز وجل يف الدنيا ،بل كانوا إذا دعوا إىل ووحيده يكفرون ،وإن يشرك به
وعاىل يؤمنون ،فكان احلكم القاطع بعدم إجابتهم من هللا العلي الذي ليس
( (25سؤال يف الفرق بني الكفر والشرك للشيخ خالد بن سعود البليهد  .موقع صيد الفوائد .
( (26التفسري املطول  -سورة غافر  - 040الدرس ( )20-04موقع الدكتور حممد راوب النابلسي .
( (27مفهوم األمساء والصفات لسعد بن عبد الرمحن ندا  .جملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة عدد  48ص .64
موقع مدرسة حممد .موسوعة العقيدة اإلسالمية .
( (28جامع البيان يف أتويل القرآن البن جرير الطربي . 676/18
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أعلى منه أحد ،الكبري الذي ليس أكرب منه أحدِ ،
ومن ثب ىم فال حكم بعد
حكمه سبحانه .فقد جاء اقرتان االمسني العلي والكبري مبا ينتاسب مع السياق
()29
وموضوع السورة .
احلياة واملوت بيد هللا سبحانه .
أمهية التوحيد  ،وعدم اإلشراك به .
التوحيد هو الذي دعت إليه الرسل .
أخذوا يدعون هللا بربوبيته  ،وولطّفوا به سبحانه بضمري املتكلمني ظنّا منهم
السر وأخفى .
أن هذا جيدي نفعا ،ونسوا أهنم يكلمون الذي يعلم ّ

( (29مفهوم األمساء والصفات لسعد بن عبد الرمحن ندا  .جملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة عدد  48ص .64
موقع مدرسة حممد .موسوعة العقيدة اإلسالمية .
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اتس ـع ـ ـ ـ ـ ــا
قال وعاىل ( :وهم يصط ِرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صاحلا غري الذي كنا نعمل أومل
كر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظاملني من نصري)  .سورة
عمركم ما يتذ ّكر فيه من وذ ّ
نُ ّ
فاطر . 37 :

من فوائد اآلية :
-1

-2

-3
-4

((30
((31
((32
((33

قوله(:يصطرخون) مبالغة يف ( يصرخون ) ألنه افتعال من الصراخ وهو
الصياح بشدة وجهد  ،فاالصطراخ مبالغة فيه  ،أي يصيحون من شدة ما
انهبم .وحيسبون أن رفع األصوات أقرب إىل علم هللا بندائهم ،و ِإلظهار عدم
إطاقة ما هم فيه  )30( .والزايدة يف بناء الكلمة  ،دليل على الزايدة يف معناها
 ،وال أتت زايدة حرف إالّ وله معىن .
قوله(:أومل نبُع ِّمرُكم ىما يبتذ ىكُر فِ ِيه من وذ ىكر وجآء ُك ُم النذير) االستفهام هنا
()31
امنت
للتقريع والتوبيخ .
وجاء ُمتناسبا مع السياق .أل ّن هللا سبحانه ّ
امنت عليهم إبرسال
عليهم بنعمة العمر  ،واإلمهال يف الدنيا  ،وكذلك ّ
الرسل عليهم السالم ينذروهنم  ،ويرشدوهنم  ،ومع ذلك مل يستفيدوا من
حق قدرها .
هذه النّعم  ،ومل يُق ّدروها ّ
()32
قوله (:فما للظاملني من نصري) فيه أتييسهم من وجود أي نصري هلم ،
وقطع مجيع ما يُتعلّق به للخالص من النار .
قوله(:وجاءكم النذير) وصف الرسول ابلنذير ألن من أعظم ُمهماوه ،
()33
وأكربها هي النىذارة .

وفسري التحرير والتنوير البن عاشور . 318/22
املرجع السابق . 319/22
وفسري التحرير والتنوير البن عاشور . 320/22
املرجع السابق .
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-15
-16
-17

استعمل سبحانه ووعاىل لفظ(ذوقوا) ألنه أقوى يف التأثري  ،وأش ّد يف األمل،
فالذوق حاسة من حواس اإلنسان يستعملها الختبار عذوبة املاء والطعام
وملوحته  ،وحنو ذلك مما سيطع ُمه  ،أو يشربه .وهنا سيذوق طعم العذاب
مجيع اجلسد .
أمهيّة الدعاء  ،وأنّه ينفع إذا أراد هللا  .وهو هنا مل يفدهم شيئا ألنه جاء يف
حل عليهم العذاب  ،وجاء بعد أن ح ّذرهتم ُر ُسل
وقت متأخر ،وجاء وقد ّ
هللا  ،وأنذرهتم .
قوله(:مايتذ ّكر فيه من وذ ّكر) أمهية التذكري والنصح  ،ووعظ الناس  ،وبيان
مهمات الرسل  ،ومن بعدهم من العلماء  ،وطلبة
احلق هلم  .وهذا من ّ
العلم  ،والدعاة ،وال يتذكر إال من أانر هللا قلبه  ،وأراد له اهلداية .
ودل على أمهيّة احلوار  ،وأنه مفيد ومثمر إلقامة احلجة والبيان على
اآلية ّ
ويرد على أسئلتهم .
الطرف اآلخر  .فاهلل سبحانه حياور أهل النار ّ ،
فائدة العلم الشرعي .
أمهيّة التوحيد .
أمهيّة طاعة الرسل  ،و ّأهنا منجية من عذاب هللا .
على اإلنسان أن يستعمل عقله يف التفكر والتدبّر .
أمهيّة العمل الصاحل .
قوهلم(:أخ ِرجنا)اخلروج من النار أمر ليس ابلسهل .ومن ُح ِكم عليه ابخللود
يف النار فلن خيرج منها أبدا .
مل يبق ألهل النار إال الصراخ  ،والسؤال  ،والدعاء  ،لكنّه كلّه ال يُسمع.
الدنيا عمل  ،واآلخرة جزاء وحساب بال عمل .
الدنيا مزرعة اآلخرة .
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عاش ـ ـ ـ ـ ـرا
قال وعاىل(:ومن خ ّفت موازينه فأولئك الذين خ ِسروا أنفسهم يف جهنم خالدون .
ولف ُح وجوه ُه ُم النار وهم فيها كاحلون  .أمل وكن آاييت وُتلى عليكم فكنتم هبا وكذبون.
قالوا ربنا غلبت علينا ِشقووبُنا وكنبّا قوما ضالني  .ربنا أخرجنا منها فإن عُدنببا فإان
ظاملون  .قال اخسئوا فيها وال وكلّمون  .إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا
فاغفر لنا وارمحنا وأنت خري الرامحني  .فاختذمتوهم ِسخراي حَّت أنسوكم ذكري وكنتم
منهم وضحكون  .إين جزيتهم اليوم مبا صربوا أهنم هم الفائزون )  .سورة املؤمنون -103
111

من فوائد اآلايت :

 -1قوله ( :ومن خفت موازينه ) أي  :ثقلت سيئاوه على حسناوه .
 -2قوله(:فأولئك الذين خ ِسروا أنفسهم) متثيل حلال خيبتهم فيما كانوا أيملونه
من شفاعة أصنامهم ،وأ ّن هلم النجاة يف اآلخرة ،أو ِمن أهنم غري صائرين
إىل البعث  ،فك ّذبوا مبا جاء به اإلسالم ،وحسبوا أهنم قد أع ّدوا ألنفسهم
()35
اخلري ؛فوجدوا ضده فكانت نفوسهم ُمسورة كأهنا ولِفت منهم.
 -3املسألة جتارة راحبة  ،وجتارة خاسرة  ،كما يكون يف البيع والشراء  ،فمن
ثقلت موازينه فقد ربح يف جتاروه وفاز  ،ومن خ ّفت موازينه فقد خسر يف
شك أن العمل يف طاعة هللا جتارة راحبة ال خسارة فيها.
جتاروه وخاب .وال ّ
كما قال سبحانه(:إن الذين يتلون كتاب هللا وأقاموا الصالة وأنفقوا مما
()34

( (34وفسري القرآن العظيم البن كثري . 432/5
( (35وفسري التحرير والتنوير البن عاشور . 127/18
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رزقناهم سرا وعالنية يرجون جتارة لن وبور  .ليوفيب ُهم أجورهم ويزيد ُهم من
()36
فضله إنه غفور شكور) .
قوله ( :ولفح وجوههم النار) أي  :وسف ُع وجوههم النار .وال ُكلُوح  :أن
()37
وتقلّص الشفتان عن األسنان  ،حَّت وبدو األسنان .
قوله(:وهم فيها كاحلون) كلح أتيت مبعاين عِ ّدة  :عبس  ،وأفرط يف العبُوس
ووغري لونه -بسبب مارأى
وحتري ّ ،
من الضيق واحلُزن .ومبعىن هبت فاندهش ّ
()38
ووعرض له -من لفح النار لوجهه  ،ومبعىن فبزع  ،وانقبض  ،وشحب .
ّ
فهم كاحلون بكل ماوعنيه الكلمة .
ابلتغري  ،واالنقباض .وُمارج
وجند أ ّن وركيب كلمة(كلح) وشعُر فيها ّ
ص
الرجل يبقلُ ُ
حروف الكلمة فيها حرج وش ّدة  ،واحتكاك .وعندما يكلح ُ
ث عند الكش ِر
عمبا يبُب ِطنُه من أسنان  ،كما حي ُد ُ
حل ُم الف ِم ،ويبنبق ُ
بض كاشفا ّ
األول كما يف
:وبسم إالّ أنه غلب يف ّ
التبسم  .وقد قالوا :وكلّح  ،أي ّ
،و ّ
()39
اآلية .
العمل على املوازين اليت وُوزن هبا األعمال يوم القيامة .قال سبحانه(:ونضع
س شيئا وإن كان ِمثقال حبّ ٍة من
املوازين القسط ليوم القيامة فال وُظلم نبُف ٌ
خرد ٍل أوينا هبا وكفى بنا حاسبني)  )40( .وهذه األعمال جيعلها هللا أجساما
()41
وُوضع يف امليزان بقدروه سبحانه .

( (36مستفاد من املرجع السابق  .واآليتان  29،30من سورة فاطر .
( (37جامع البيان البن جرير الطربي . 73/19
متخري األلفاظ ص  .92لسان العرب
( (38هتذيب اللغة لألزهري  . 63/4املقاييس يف اللغة البن فارس . 134/5وله ّ
البن منظور . 574/2أساس البالغة للزُمشري  . 144/2املعجم الوسيط إلبراهيم مصطفى ومجاعة  795/2مادة كلح.
ؤصل أللفاظ القرآن الكرمي د.حممد حسن جبل . 1921-1913/4
( (39املعجم االشتقاقي ال ُبم ّ
( (40سورة األنبياء آية . 47
( (41وفسري القرآن العظيم البن كثري . 350/3
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قوله  ( :اخسئوا فيها ) أي :ذُلّوا فيها ،و ِ
انزجروا كما يُزجر الكالب إذا
ُزِجرت ،يقال :خسأ الكلب ،وخسأ بنفسه )42( .ف ُخوطبوا كما ُختاطب
أخس احليواانت هي الكالب  ،فهذا قد ُرُهم  ،وهذا
احليواانت  ،ومن ّ
مقامهم  .إذ ال كرامة هلم  ،وال من ِزلة .
كأهنم قد ُخيّل إليهم -بعد السؤال التوبيخي(أمل وكن آاييت وُتلى عليكم
فكنتم هبا وكذبون) أنه قد أُِذن هلم يف الكالم ،وأن اعرتافهم بذنوهبم قد
ينفعهم فيقولون(:ربىنا غلبت علينا ِشقووُنا وكنّا قوما ضالني) أي :اي ربنا
وغلّبت علينا أنفسنا األمارة ابلسوء ،فصرفبتنا عن احلق ،ووغلّبت علينا
ملذاونا وشهواونا ،وسيئاونا اليت أفضت بنا إىل هذا املصري املؤمل ،وُكنىا قبوماً
()43
ضالِّني عن اهلدى والرشاد ،بسبب شقائنا ووعاستنا.
قوله (:خالدون) اخللود البقاء إىل غري هناية ،ويستعمل مبعىن البقاء مدة
()44
أبدي  ،وشقاء أبدي .
.مكوث
طويلة
ٌ
أبدي  ،وعذاب ٌ
ّ
ال بد من وضع حد للشهوات اليت وقود صاحبها حتما إىل الغفلة ،ومعظم
اخلسران من ابيب الشهوات والشبهات .واإلنسان العاقل هو الذي يبُل ِج ُم
نفسه عن الشهوات ،وأييت منها ما أحلّه هللا وعاىل وابلطريقة احلالل ،وال
ينغمس فيها فينسى آخروه وواجباوه .
الضالل مصيبة ،ألنه حرية ووردد وويه وضياع ،يؤهل صاحبه للشقاوة،
وللسفه .وابلتال إىل انر جهنم .وعلينا أن نلتمس الصراط املستقيم ونتّبِعهُ،
وهو الذي يقود صاحبه حتما إىل خريي الدنيا واآلخرة ،فإن مل حنرص على

( (42مفاويح الغيب للرازي . 109/23
( (43التفسري الوسيط حملمد سيد طنطاوي . 66/10
( (44املرجع السابق . 327/1
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ذلك فهو الضالل املبني ،وصدق هللا" :أفمن مي ِشي ُم ِكبًّا على وج ِه ِه أهدى
()45
أ ىمن مي ِشي س ِوًّاي على ِصر ٍ
اط ُّمست ِقي ٍم" .
 -13قال ابن قدامة رمحه هللا(:العقوبة على قدر اإلجرام واملعصية) (.)46وهي
قاعدة عظيمة من قواعد العقوابت يف الفقه اإلسالمي ،فإذا اروكب اجلاين
جرميته كان من الواجب أن وتالءم العقوبة املوقعة عليه مع اجلرمية اليت
()47
بجرم الذي
ل
ا
مع
متناسبة
اجملرمني
هؤالء
عقوبة
فجاءت
اروكبها .
ُ
اروكبوه  .فكفروا وص ّدوا عن آايت هللا  ،وسخروا بعباد هللا املؤمنني ،
فكان جزاء عملهم  ،أن ولفح وجوههم النار  ،واخللود فيها .
 -14لون آخر من العقاب هو العقاب النفسي حيث ي ِ
سكتُهم هللا عن الكالم
ُ
طف  ،أو ِرف ٌق أو إيناس هلم أو معهم  ،وال
(وال وُكلّمون) فلم يبعُد هناك لُ ٌ
للسخرية من أهل اإلميان
يقبل منهم ّ
أي كالم  .ألهنم قضوا وقتهم كله ّ
()48
حَّت نسوا ومل يتذكروا أن هناك خالقا للكون سيجازيهم بكل أعماهلم .
 -15قوهلم( :غلبت عليبنا ِشقووُبنا) من معاين الشقوة ّأهنا :األمل الذي ميلك كل
ملكات النفس فال يرتك منها جانباً ،يقولون :فالن شقي يعين ُمضيىق عليه
ومتعب يف كل أمور حياوه ،ال يرى راحة يف شيء منها.فهم يريدون أن
ُ
يُبِعِدوا املسألة عن أنفسهم ويبُلقون هبا عند هللا وعاىل ،يقولون :اي رب لقد
كتبت علينا الشقوة من األزل ،فال ذنب لنا ؟ ويقولون :لو شاء ربنا ما

(12-11 (45مستفاد من مقال أ.د .حممد خازر اجملال جبريدة الغد األردين(موقع الغد النسخة االلكرتونية) عدد
اجلمعة  14وشرين األول/أكتوبر  .واآلية  22من سورة امللك .
( (46املغين البن قدامة . 526/12
( (47قواعد وضوابط عقوابت احلدود والتعازير للمؤلف ص (. 258رسالة دكتوراه منشورة يف موقعي األلوكة وصيد
الفوائد) .
( (48وفسري الشعراوي . 1398/3 ، 327/2
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فعلنا ذلك.ونقول هلم :لقد كتب هللا عليكم أزالً؛ ألنه سبحانه علِم أنكم
()49
ستختارون هذا.
ِ
ألهنم سبب ُمباشر هلذا الشقاء
قوهلم(:شقووُنا) أضافوا الشقوة ألنفسهم ّ ،
ِ
الذي هم فيه  .والشقاء ضد السعادة ُِ .
كلمة(شقوة) معاين
س يف
وحت ّ
العُسر  ،والش ّدة  ،واحملنة  ،والكرب  ،والضيق  ،والشقاء  ،والعناء ،
ِ
كلمة(شقوة) كل هذه املعاين جمتمعة الزمة هلا غري
والتعب  )50( .فتشمل
ُمنبف ّكة عنها .أل ّن املوقف واحلال حيتملُها .
إذا خ ّفت موازين العبد فهو إيذان ابهلالك واخلسران  ،ومرحلة مؤملة يدخل
فيها  ،ويواجهها .
على املسلم أن جياهد نفسه مبا يستطيع حَّت يُث ّقل موازينه .
فإهنا كلّها وتناسب مع هول
وحيث إ ّن كلمة(كلح) مجعت معاين كثرية ّ ،
املوقف  ،وجاءت متناسقة مع السياق  ،ومتناسبة مع احلدث  ،وواصفة
اجلو السائد الذي ميرون فيه  ،ويعيشونه مبراروه وأمله ،
احلالة البئيسة  ،و ّ
عرب عنه
وأحزانه .مشهد ٌّ
متحرك  ،ماثل أمامنا وكأنك وراه ابرزا  ،وُ ّ
حي  ،و ّ
أبدق وعبري  ،وأحسن وصف  ،وأمجل وصوير .
الكلمة ّ
أبمس احلاجة هلا .
ّ
أي خسارة أعظم من أن خيسر اإلنسان نفسه  ،وهو ّ
التحسر .
خسارة فادحة  ،ليس بعدها إال الندم و ّ
جل جالله  ،وبني أهل النار .
وصطبغ اآلايت بلغة احلوار بني هللا ّ
حَّت كلمة (الفائزون) فيها ًّ
مد يتناسب مع مكوث أهل اجلنة  ،وبقائهم
فيها البقاء الالهنائي  .فاملدة طويلة وممدودة ليس هلا أمد .

( (49املرجع السابق . 10166/16
( (50املقاييس يف اللغة البن فارس  . 202/3اتج العروس للزبيدي  386/38مادة (شقو)  .لسان العرب البن منظور
 438/14مادة (شقا) .
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خصهم
ويتم املعىن  ،ولكن ألن هللا ّ
يكفي أن يقول هللا(:أهنم الفائزون) ّ
وعناهم ابلفوز دون غريهم  ،وأ ّكد على هذا الفوز ابلضمري (هم) .
()51
قوله(:من عبادي) أضافهم سبحانه إليه إضافة وشريف  ،ورفِعة .
يعرب عن حاله  ،وعن
قوله(:وال وُكلمون) اإلنسان يف الغالب اليستطيع أن ّ
مايف نفسه إال عن طريق الكالم .فلما مينع من الكالم  ،أو ال يقدر أن
يتكلم  ،فإنه ال يستطيع أن يتواصل مع اآلخرين  ،ولو وواصل جيد صعوبة
يف ذلك .فلما ُمنعوا من الكالم هبذا الشكل  ،انتهى وانقطع التواصل
معهم  ،ولن يستطيعوا التعبري عن أوضاعهم  .ويف هذا من األمل الشديد
الذي ال يعلمه إال هللا  ،يضاف إىل ذلك الذلّة والبمهانة واالحتقار هلم.
العربة مبن يضحك ويسعد أخريا  ،وليس مبن يضحك أوال  ،وخيسر ويندم
أخريا .
عاقبة الصرب محيدة  ،رضا هللا  ،وبعده اجلنّة .
املغفرة والرمحة بيد هللا سبحانه .
يدل على أن هناك رمحة يف البشر  ،ويف
قوله(:وأنت خري الرامحني) ّ
احليواانت  ،لكن الرمحة الكاملة  ،واملطلقة هي رمحة هللا سبحانه  .وليس
هناك أفضل  ،وال أحسن من رمحة هللا .فهو سبحانه خري الرامحني.
ال جيوز السخرية من عباد هللا املؤمنني .
()52
قوله(:إنّه كان فريق) الفريق هم  :الطائفة  ،أو اجملموعة من الناس.
يدل على أن أهل اإلميان قِلّة من الناس .كما قال سبحانه(:وإن
وهذا ّ

( (51وفسري الشعراوي . 8315/13
( (52موقع معجم املعاين وعريف ومعىن كلمة (فريق) .
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وُطع أكثر من يف األرض يُضلّوك عن سبيل هللا).
()54
الناس ولو حرصت مبؤمنني) .
قوله(:فاختذمتوهم ِسخراي) أي جعلتموهم غرضا  ،وهدفا لسخريتكم  .فهم
يرموهنم ابلسخرية أبقواهلم  ،وأفعاهلم  .فهو وصوير الستمرار السخرية
ووكرارها  ،وهي ُسخرية دائمة للمؤمنني .
أمهيّة الذكر يف حياة املسلم .
ف البموازين بِقلّة األعمال الصاحلة ،وكثرة األعمال السيئة .
ختُ ّ
املواعظ وُقرأ  ،واآلايت وُتلى  ،والسعيد من فتح هللا قلبه  ،وأانر عقله ،
فاستفاد منها  ،واوّبع منهج هللا سبحانه  ،واقتفى أثر رسوله . 
جل جالله  ،فهو الغفور الذي يغفر
املغفرة والرمحة من صفات الرمحن ّ
الذنوب  ،ويسرت العيوب  ،ويعفو عن الزالّت  ،والرمحن الرحيم ،الذي
وسعت رمحته كل شيء سبحانه .
من أمساء النار جهنّم .
()53

-32

-33
-34
-35
-36

-37

وقوله(:وما أكثر

( (53سورة األنعام آية . 116
( (54سورة يوسف آية . 103
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فهرس املوضوعات
املوضوع
مقدم ـ ــة

ب ارِجع ِ
ِ
ون
أوال :ح ى َّٰت إِذا جاء أحد ُه ُم المو ُ
ت قال ر ّ ُ
اثنيا :و ِ
أنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن أييت أحدكم املوت
اثلثا :و ِ
أنذر الناس يوم أيويهم العذاب فيقول الذين ظلموا
رابعا :هل ينظرون إال أتويلهُ يوم أييت أتويلُهُ
خامسا :ولو ورى إذ اجملرمون انكسوا رءوسهم عند رهبم
سادسا :ولو ورى إذ ُوقفوا على النار فقالوا اي ليتنا نُ ّرد
ول من بعده
سابعا :ومن يضلل هللا فما له من ّ
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