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سورة الشعراء
للعالمة عبدالرمحن بن ناصر السعدي
رمحه اهلل تعاىل


احللقة األوىل

تفسري سورة الشعراء
وهي مكية عند الـجمهور

ت ال ِ
ْكتَ ِ
اب ال ُْمبِ ِ
ك
آَي ُ
ك ََب ِخ ٌع نَـ ْف َس َ
ني ( )2لَ َعلَّ َ
{طسم ( )1تِل َ
ْك َ
أ ََّّل َ ُكونُوا م ِْْ
ِ
ن
م
الس َم ِاء آََةً
ني ( )3إِ ْن نَ َشأْ نُـنَـ ِز ْل َعلَْي ِه ْم ِم َن َّ
ُ َ
َ
ت أَ ْعنَاقُـهم لَـها َخ ِ ِ
ني (َ )4وَما ََيْتِي ِه ْم ِم ْن ِذ ْك ٍر ِم َن
فَظَلَّ ْ
اضع َ
ُْ َ
ث إَِّّل َكانُوا َع ْنُُ م ْع ِر ِ
الر ْحـم ِن مـ ْح َد ٍ
ني ( )5فَـ َق ْد َك َّذبُوا فَ َسيَأْتِي ِه ْم
ضَ
ُ
َّ َ ُ
أَنْـبَاءُ َما َكانُوا بِ ُِ ََ ْستَـ ْه ِزئُو َن ( )6أ ََولَـ ْم ََـ َرْوا إِ ََل الَ ْر ِ
ض َك ْم أَنْـبَـ ْتـنَا
ك آلََةً َوَما َكا َن أَ ْكثَـ ُرُه ْم
فِ َيها ِم ْن ُك ِل َزْو ٍج َك ِرَـ ٍم ( )7إِ َّن ِِف َذلِ َ
الرِ
م ِْْ
ِ
ِ
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ِ
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َشري الباري تعاَل إشارة تدل على التعظيم آلَيت الكتاب الـمبني البني
الواضح الدال على جـميع الـمطالب اإللـهية ،والـمقاصد الشرعية،
بـحيث ّل َبقى عند الناظر فيُ شك وّل شبهة فيما أخرب بُ ،أو حكم
بُ ،لوضوحُ ودّللتُ على أشرف الـمعانـي ،وارتباط الحكام بـ ِح َك ِمها،
وتعليقها بـ ِ
مناسبها ،فكان رسول هللا _ صلى هللا عليُ وسلم _ َنذر
ِ
ي بذلك عباد هللا
بُ الناس ،وَهدي بُ الصراط الـمستقيم ،فيهتد َ
الـمتقون ،وَعرض عنُ من ُكتب عليُ َّ
الشقاء ،فكان َـَ ْح َز ُن ُح ْزًن شدَ ًدا
ونصحا لـهم ،فلهذا قال
حرصا منُ على الـخري
على عدم إَـمانـهم ً
ً
تعاَل عنُ:

ك} أي :مهلكها وشاق عليها.
ك ََب ِخ ٌع نَـ ْف َس َ
{لَ َعلَّ َ

()1

( )1قال تعاَل{ :فَـلَعلَّ َ ِ
ك َعلى آاث ِرِهم إِ ْن لَـم َـ ِْْمنُوا بِـه َذا الْـح ِد ِ
َث
سَ
َ
َ
ْ ُ
ْ
ك َبخ ٌع نَـ ْف َ
َس ًفا} [الكهف.]6 :
أَ

ِ
ني} أي :فال تفعل ،وّل تذهب نفسك عليهم
{أ ََّّل ََ ُكونُوا ُم ْْمنِ َ
()4
حسرات )2(،فإن الـهداَة بيد هللا )3(،وقد أدَت ما عليك من التبليغ،
وليس فوق هذا القرآن الـمبني آَة ح ى ِ
ننزلَـها ليْمنوا بـها ،فإنُ كاف
شاف لـمن َرَد الـهداَة )5(،ولـهذا قال:

الس َم ِاء آََةً} ،أي :من آَيت اّلقرتاح.
{إِ ْن نَ َشأْ نُـنَـ ِز ْل َعلَْي ِه ْم ِم َن َّ

()6

ِ
( )2قال تعاَل{ :فَِإ َّن َّ ِ
ك َعلَْي ِه ْم
سَ
اَّللَ َُض ُّل َم ْن ََشاءُ َوََـ ْهدي َم ْن ََشاءُ فَ َال تَ ْذ َه ْ
ب نَـ ْف ُ
ات إِ َّن َّ ِ
حسر ٍ
صنَـعُو َن} [فاطر.]8 :
يم بِـ َما ََ ْ
اَّللَ َعل ٌ
َ ََ
توِ
ِ
لك َّن َّ
شاءُ َو ُه َو أَ ْعلَ ُم
اَّللَ ََـ ْه ِدي َم ْن ََ َ
( )3قال تعاَل{ :إِنَّ َ
ك َّل تَـ ْهدي َم ْن أ ْ
َحبَـ ْب َ َ
ِ
َن} [القصص.]56 :
َِبل ُْم ْهتَد َ
اَّلل وأ ِ
ِ
ول فَِإ ْن تَـ َولَّْوا فَِإنَّـ َما َعلَْي ُِ َما ُحـ ِم َل َو َعلَْي ُك ْم
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
( )4قال تعاَل{ :قُ ْل أَطيعُوا ََّ َ
َما ُحـ ِملْتُ ْم وإِ ْن تُ ِطيعُوهُ تَـ ْهتَ ُدوا وَما َعلَى ال َّر ُس ِ
ني} [النور،]54 :
ول إِّلَّ الْبَ َالغُ ال ُْمبِ ُ
َ
َ
ص ْي ِط ٍر} [الغاشية .]22-21
ت ُم َذكِ ٌر لَ ْس َ
وقال{ :فَ َذكِ ْر إِنَّـ َما أَنْ َ
ت َعلَْي ِه ْم بِـ ُم َ
َث بـع َد َِّ
ت َِّ
ك َِبلْـ َح ِق فَبِأ ِ
آَيتُِِ
وها َعلَْي َ
آَي ُ
( )5قال تعاَل{ :تِل َ
َي َح ِد ٍ َ ْ
اَّلل نَـ ْتـلُ َ
اَّلل َو َ
ْك َ
ِ
َي ح ِد ٍ
َث بَـ ْع َدهُ َُـ ِْْمنُو َن} [الـمرسالت].
َُـ ْْمنُو َن} [الـجاثية ،]6 :وقال{ :فَبِأ ِ َ
( )6آَيت اّلقرتاح هي _ كما قال الـمْلف ِف تفسري البقرة [آَة " _ ]118اليت
َقرتحونـها بعقولـهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة ،اليت تـجرأوا بـها على الـخالق،
ك َح َّ ى نَـ َرى َّ
اَّللَ َج ْه َرًة} [البقرة:
واستكربوا على رسلُ ،كقولـهم{ :لَ ْن نُـ ِْْم َن لَ َ
اب أَ ْن تُـنـ ِز َل علَي ِهم كِتاَب ِمن َّ ِ
ك أ َْهل ال ِ
ْكتَ ِ
وسى
الس َماء فَـ َق ْد َسأَلُوا ُم َ
َ َْ ْ ًَ َ
ْ ََ{ ،]55سأَلُ َ ُ

ت أَ ْعنَاقُـ ُه ْم} أي :أعناق الـمكذبني.
{فَظَلَّ ْ
{لَـها َخ ِ ِ
ني} ،ولكن ّل حاجة إَل ذلك ،وّل مصلحة فيُ ،فإنُ إذ
َ
اضع َ

ذاك الوقت َكون اإلَـمان غري نفع ،وإنـما اإلَـمان النافع اإلَـمان
ِ
ِ
َِّ
َبلغيب ،كما قال تعاَلَ :
{ه ْل ََـ ْنظُُرو َن إّل أَ ْن ََْتيَـ ُه ُم ال َْمالئ َكةُ أ َْو ََيِِْتَ
ض آَي ِ
ض آَي ِ
ك َّل ََـ ْنـ َف ُع نَـ ْف ًسا
ت َربِ َ
ت َربِ َ
َربُّ َ
ك ََـ ْوَم ََيِِْت بَـ ْع ُ َ
ك أ َْو ََيِِْتَ بَـ ْع ُ َ
()7
إَِـْ َمانُـ َها} اآلَة [النعام.]158 :

ك فَـيَ ُكو َن
ك} اآلَة [النساء ،]153 :وقالوا{ :لَ ْوَّل أُنْ ِز َل إِلَْي ُِ َملَ ٌ
أَ ْكبَـ َر ِم ْن َذلِ َ
َم َعُُ نَ ِذ ًَرا أ َْو َُـ ْل َقى إِلَْي ُِ َك ْنـ ٌز أ َْو تَ ُكو ُن لَُُ َجنَّةٌ }...اآلَيت [الفرقان،]8-7 :
ِ
ك َح َّ ى تَـ ْف ُج َر لَنَا ِم َن الَ ْر ِ
وعا }...اآلَيت
{وقَالُوا لَ ْن نُـ ِْْم َن لَ َ
ض ََـ ْنـبُ ً
وقولَُ :
[اإلسراء .]93-90 :فهذا دأبـهم مع رسلهمَ ،طلبون آَيت التعنتّ ،ل آَيت

اّلسرتشاد ،ولـم َكن قصدهم تبني الـحق ،فإن الرسل قد جاءوا من اآلَيت بـما
َْمن بـمثلُ البشر ".اهـ

( )7تكملة اآلَةَّ { :ل َـ ْنـ َفع نَـ ْفسا إَِـمانُـها لَـم تَ ُكن آمن ْ ِ
ت ِِف
سبَ ْ
َ ُ ً َْ َ ْ ْ ََ
ت م ْن قَـ ْب ُل أَ ْو َك َ
إَِْـ َمانِـ َها َخ ْيـ ًرا قُ ِل انْـتَ ِظ ُروا إِ َّن ُم ْنـتَ ِظ ُرو َن} .وأخرج الشيخان من حدَث أيب هرَرة

مرفوعاّ (( :ل تقوم الساعة ح ى تطلع الشمس من مغربـها ،فإذا طلعت ورآها
ً
نفسا إَـمانـها )) ،مث قرأ اآلَة.
الناس آمنوا أجـمعون ،وذلك حني ّل َنفع ً

ِ ِ ِ ِ
الر ْحـم ِن مـ ْح َد ٍ
ث} َيمرهم وَنهاهم ،وَذكِرهم
{وَما ََيْتي ِه ْم م ْن ذ ْك ٍر م َن َّ َ ُ
َ
ما َنفعهم وَضرهم.

()8

{إَِّّل َكانُوا َع ْنُُ م ْع ِر ِ
ني} بقلوبـهم وأبدانـهم ،هذا إعراضهم عن الذكر
ضَ
ُ
الـمحدث الذي جرت العادة أنُ َكون موقعُ أبلغ من غريه ،فكيف

إبعراضهم عن غريه ،وهذا لنـهم ّل خري فيهم ،وّل تَـ ْن َج ُع فيهم
الـمواعظ ،ولـهذا قال:
{فَـ َق ْد َك َّذبُوا} ،أيَ :بلـحق ،وصار التكذَب لـهم َس ِجيَّةًّ ،ل تتغري وّل
تتبدل.

( )8ال ُـم ْح َدث وصف اإلنزالّ ،ل وصف القرآن .قال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :وَُعلم
أن الـ ُم ْح َدث ِف اآلَة ليس هو الـمخلوق الذي َقولُ الـجهمي ،ولكنُ الذي
أُنزل جدَ ًدا ،فإن هللا كان ِ
وّل هو قدَـم
َنزل القرآن شيئًا بعد شيء ،فالـ َّ
منزل أ ً
آخرا ...وهذه الـمسألة من أصول أهل اإلَـمان والسنة اليت
َبلنسبة إَل الـ َّ
منزل ً
فارقوا بـها الـجهمية من الـمعتزلة والفالسفة ونـحوهم[ "...الفتاوي ]522/12

{فَ َسيَأْتِي ِه ْم أَنْـبَاءُ َما َكانُوا بِ ُِ ََ ْستَـ ْه ِزئُو َن} ،أي :سيقع بـهم العذاب،
()9
وَـحل بـهم ما كذبوا بُ ،فإنـهم قد حقت عليهم كلمة العذاب.
قال هللا منبِ ًها على التفكر الذي َنفع صاحبُ{ :أ ََولَـ ْم ََـ َرْوا إِ ََل َالَ ْر ِ
ض
َك ْم أَنْـبَـ ْتـنَا فِ َيها ِم ْن ُك ِل َزْو ٍج َك ِرَـ ٍم} من جـميع أصناف النبااتت ،حسنة
الـمنظر ،كرَـمة ِف نفعها.
ك آلََ ًة} على إحياء هللا الـموتى بعد موتـهم ،كما أحيا الرض
{إِ َّن ِِف َذلِ َ
بعد موتـها.

ِ
{وَما أَ ْكثَـ ُر الن ِ
َّاس َولَ ْو
{وَما َكا َن أَ ْكثَـ ُرُه ْم ُم ْْمنِ َ
ني} ،كما قال تعاَلَ :
َ
حرص َ ِ
ني} [َوسف.]103 :
ََ ْ
ت بِـ ُم ْْمنِ َ
ك لَـ ُه َو ال َْع ِز َُز} الذي قد قهر كل مـخلوق ،ودان لُ العالـم
{وإِ َّن َربَّ َ
َ
العلوي والسفليِ َّ ،
يم} الذي وسعت رحـمتُ كل شيء ،ووصل
{الرح ُ
( )9قال تعاَل{ :و ِس َ َّ ِ
ِ
ت أَبْـ َوابُـ َها
َّم ُزَم ًرا َح َّ ى إِذَا َجا ُؤو َها فُتِ َح ْ
يق الذ َ
َ
َن َك َف ُروا إَل َج َهن َ
قال لَـ ُهم َخزنَـتُـ َها أَلَـم َيْتِ ُكم رسل ِم ْن ُكم َـ ْتـلُو َن َعلَْي ُكم آَي ِ
ت َربِ ُك ْم َوَُـ ْن ِذ ُرونَ ُك ْم
َو َ ْ َ
ْ َ ْ ُُ ٌ ْ َ
ْ َ
ِ
لَِقاء َـوِم ُكم َه َذا قَالُوا بـلَى و ِ
ت َكلِ َمةُ ال َْع َذ ِ
َن} [الـزمر:
لك ْن َح َّق ْ
َ َْ ْ
اب َعلَى الْ َكاف ِر َ
َ َ
.]71

جوده إَل كل حي ،العزَز الذي أهلك الشقياء أبنواع العقوَبت،
الرحيم َبلسعداء ،حيث أنـجاهم من كل شر وبالء.

احللقة الثانية

ِ
ك موسى أ ِ
َن ائْ ِ
ني ( )10قَـ ْوَم
ت الْ َق ْوَم الظَّال ِم َ
{ َوإِ ْذ َن َدى َربُّ َ ُ َ
فِ ْر َع ْو َن أ ََّل ََـتَّـ ُقو َن (})11
أعاد الباري تعاَل قصة موسى وثنَّاها ِف القرآن )10(،ما لـم ِ
َثن غريها،
لكونـها مشتملة على ِح َكم عظيمة وعرب ،وفيها نبأه مع الظالـمني

والـمْمنني ،وهو صاحب الشرَعة الكربى ،وصاحب التوراة أفضل
الكتب بعد القرآن.

فقال :واذكر حالة موسى الفاضلة وقت نداء هللا إَيه ،حني كلمُ ونبأه
ِ
وأرسلُ ،فقال{ :أ ِ
َن ائْ ِ
ني} الذَن تكربوا ِف الرض،
ت الْ َق ْوَم الظَّال ِم َ
()11
وعلوا على أهلها وادعى كبريهم الربوبية.

( )10والقرآن كلُ مثاين ،كما قال طاووس مستدّل بقولُ تعاَلَّ { :
س َن
اَّللُ نَـ َّز َل أ ْ
َح َ
ِ ِ ِ
تاَب ُمتَشابِـ ًها َم ِ
ت
ثاينَ} [الزمر ،]23 :قال :لن النباء والقصص ثُـنِيَ ْ
ا ْْلَدَث ك ً
فيُ.
قال أ ََن َربُّ ُك ُم ْالَ ْعلى} [النازعات]24 :
({ )11فَ َ

{قَـ ْوَم فِ ْر َع ْو َن أ ََّل ََـتَّـ ُقو َن} أي :قل لـهم ،بلني قول ،ولطف عبارة:

()12

{أ ََّل تَـتَّـ ُقو َن} هللاَ الذي خلقكم ورزقكم ،فترتكون ما أنتم عليُ من
الكفر؟

وّل لَُُ قَـ ْوّلً لَيِنًا لَ َعلَُُّ ََـتَ َذ َّك ُر أ َْو
( )12قال تعاَل{ :ا ْذ َهبَا إِ ََل فِ ْر َع ْو َن إِنَُُّ طَغَى * فَـ ُق َ
شى} [طُ.]44-43 :
ََـ ْخ َ

ون ( )12وَ ِ
اف أَ ْن َ َك ِذب ِ
{قال ر ِ ِ
ص ْد ِري َوّل
ض ُ
يق َ
ََ
ب إِنـي أَ َخ ُ ُ ُ
َ َ
َـ ْنطَلِ ُق لِس ِاين فَأَر ِ
ِ
ف
ن
ذ
ي
ل
ع
م
ه
ـ
ل
و
)
13
(
ن
و
ار
ه
َل
إ
ل
س
َ
َ
َ
ب فَأَ َخا ُ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َ
ُ
َ
ٌ
َ ْ
ُ
ْ ْ
َ
أَ ْن َـ ْقتُـلُ ِ
ون (})14
َ
ائال لُ
فقال موسى عليُ السالم،
معتذرا من ربُ ،ومبينًا لعذره ،وس ً
ً
اف أَ ْن َ َك ِذب ِ
ال َر ِ
ون
الـمعونة على هذا اْلمل الثقيل{ :قَ َ
ب إِِين أ َ
َخ ُ ُ ُ
وَ ِ
ص ْد ِري َوَّل ََـ ْنطَلِ ُق لِ َس ِاين}.
ض ُ
يق َ
ََ
ِ
{ر ِ
احلُ ْل عُ ْق َد ًة ِم ْن
ص ْد ِري * َوََس ْر ِِل أ َْم ِري * َو ْ
ب ا ْش َر ْح ِِل َ
فقالَ :
لِس ِاين * َـ ْف َقهوا قَـوِِل * واجعل ِِل وِزَرا ِمن أ َْهلِي * هارو َن أ ِ
َخي}.
َ َْ ْ َ ً ْ
َ ُ ْ
َُ
َ

[طُ.]30-25 :

()13

{فَأَر ِ
ِ
ارو َن} فأجاب هللا طَلِبَـتَُ ،ونبَّأ أخاه هارون ،كما نبَّأه،
ه
َل
إ
ل
س
َ
َ
ُ
ْ ْ
معاون ِل على أمري أن َصدقوين.
{فَأ َْر ِسلُُْ َم ِع َي ِر ْد ًءا} أي ً

( )13وتكملة اْلوار{ :ا ْش ُد ْد بِ ُِ أَ ْزِري * وأَ ْش ِرْكُُ ِِف أ َْم ِري * َكي نُسبِح َ ِ
ريا *
ْ َ َ
َ
ك َكث ً
ك ُك ْن َ ِ ِ
ِ
وسى * َولََق ْد
ريا * َ
يت ُس ْْلَ َ
ريا * إِنَّ َ
قال قَ ْد أُوتِ َ
ك ََي ُم َ
ت بنا بَص ً
َونَ ْذ ُك َر َك َكث ً
ك َم َّرًة أُ ْخ َرى} [طُ.]37-31 :
َمنَـنَّا َعلَْي َ

اف أَ ْن َـ ْقتُـلُ ِ
ون}.
ب} ،أيِ :ف قتل القبطي{ ،فَأ َ
َخ ُ َ
{ولَـ ُه ْم َعلَ َّي َذنْ ٌ
َ

قال َك َّال فَا ْذ َهبَا ِِب ََيتِنَا إِ َّن َم َع ُك ْم ُم ْستَ ِم ُعو َن ( )15فَأْتِيَا فِ ْر َع ْو َن
{ َ
ني ( )16أَ ْن أَر ِسل معنَا ب ِِن إِ ْسرائِ
ب ال َْعالَ ِ
ول َر ِ
يل
م
وّل إِ َّن َر ُس ُ
فَـ ُق َ
َ
َ
ْ َْ َ َ َ
(})17

سلطان،
ال َك َّال} ،أيّ :ل َتمكنون من قتلك ،فإن سنجعل لكما
{قَ َ
ً
فال َصلون إليكما ِبَيتنا ،أنتما ومن اتبعكما الغالبون .ولـهذا لـم
ِ
وتسفيُ
َتمكن فرعون من قتل موسى ،مع منابذتُ لُ غاَة الـمنابذة،

رأَُ وتضليلُ وقومُ.
{فَا ْذهبا ِِبَيتِنَا} ِ
الدالة على صدقكما وصحة ما جئتما بُ.
ََ َ
{إِ َّن َم َع ُك ْم ُم ْستَ ِمعُو َن} أحفظكما وأَ ْكلَ ُْكما.
ول َر ِ
ني} أي أَ ْر َسلَنا إليك لتْمن بُ
وّل إِ َّن َر ُس ُ
{فَأْتِيَا فِ ْر َع ْو َن فَـ ُق َ
ب ال َْعالَ ِم َ
وبنا وتنقاد لعبادتُ وتُ ْذ ِع َن لتوحيده.
{أَ ْن أَر ِسل معنَا ب ِِن إِ ْسرائِ
يل} ف ُك َّ
ف عنهم عذابك وارفع عنهم َدك،
ْ ْ ََ َ
َ َ
ليعبدوا ربـهم وَقيموا أمر دَنهم.

ك فِينا ولِي ًدا ولَبِثْ َ ِ ِ
ِ
قال أَلَـم نُـربِ
ني ()18
َ
َ
ت فينَا م ْن ُع ُم ِر َك سنِ َ
َ َ
{ َ ْ َ
ت ِمن الْكافِ
ِ
َن (})19
ر
ْت فَـ ْعلَتَ َ
ك الَِّيت فَـ َعل َ
َوفَـ َعل َ
َ
ْت َوأَنْ َ َ
فلما جاءا فرعون وقاّل لُ ما قال هللا لـهما لـم َْمن فرعون ،ولـم ََلِ ْن،
ك فِينَا َولِي ًدا} ،أي :ألـم نُـ ْن ِع ْم
وجعل َعارض موسى ،فـ{قَ َ
ال أَلَـ ْم نُـ َربِ َ
عليك ونَـ ُق ْم برتبيتك منذ كنت ولي ًدا ِف مهدك ولـم تزل كذلك؟
{ولَبِثْ َ ِ ِ
ِ
ْت} وهي قتل
ْت فَـ ْعلَتَ َ
ك الَِّيت فَـ َعل َ
ني * َوفَـ َعل َ
ت فينَا م ْن عُ ُم ِر َك سنِ َ
َ

موسى للقبطي حني استغاثُ الذي من شيعتُ على الذي من عدوه
ضى َعلَْي ُِ} ،اآلَة [القصص.]15 :
وسى فَـ َق َ
{فَـ َوَك َزهُ ُم َ
{وأَنْ َ ِ
ِ
َن} أي :وأنت إذ ذاك طرَقك طرَقنا ،وسبيلك
َ
ت م َن الْ َكاف ِر َ
سبيلنا ِف الكفر ،فأقر على نفسُ َبلكفر ،من حيث ّل َدري.

قال فَـعلْتها إِ ًذا وأ ََن ِمن َّ ِ
ت ِم ْن ُك ْم لَ َّما
ني ( )20فَـ َف َرْر ُ
{ َ َُ
الضال َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ْك
ه
و
ـ
ف
م
ك
ت
ف
خ
ُ
َ
ْ
ني (َ )21وتِل َ
ُ
َ
ب ِِل َرِيب ُح ْك ًما َو َج َعلَ ِِن م َن ال ُْم ْر َسل َ
ْ َ َ
ُّها َعلَ َّي أَ ْن َعبَّ ْد َ ِ ِ
يل (})22
نِ ْع َمةٌ تَـ ُمنـ َ
ت بَِِن إ ْس َرائ َ

فقال موسى{ :فَـع ْلتـها إِ ًذا وأ ََن ِمن َّ ِ
ني} أي :عن غري كفر ،وإنـما
َ َُ
الضال َ
َ َ

كان عن ضالل( )14وسفُ ،فاستغفرت ربـي ،فغفر لـي.

()15

ِ
{فَـ َفرر ُ ِ
فه َربْت إَل مدَن،
ت م ْن ُك ْم لَ َّما خ ْفتُ ُك ْم} حني تراجعتم بقتليَ ،
َْ
ب ِِل َرِيب ُح ْك ًما َو َج َعلَ ِِن ِم َن
ومكثت سنني ،ثـم جئتكم{ .فَـ َو َه َ
ِ
ني}.
ال ُْم ْر َسل َ

( )14قال تعاَل ِف وصف أهدى خلقُ صلى هللا عليُ وسلم قبل نزول الوحي عليُ:
ِ
تاب َوّل
{ َوَو َج َد َك َ
ض ًاّل فَـ َه َدى} [الضحى ،]7 :وقالَ { :ما ُك ْن َ
ت تَ ْد ِري َما الْك ُ
ِْ
اإلَـما ُن} [الشورى ،]52 :وعليُ :فتعميم الرب جل وعال ِف اْلدَث القدسي
الذي أخرجُ اإلمام مسلمَ (( :ي عبادي! كلكم ضال إّل من هدَتُُ ،فاستهدوين
أَ ْه ِدكم! )) َشمل ح ى أهدى أنبيائُ قبل نبوتـهم ،وهللا أعلم.

ِ
ِ
ب إِنِـي ظَلَم ُ ِ
ال َر ِ
يم}
({ )15قَ َ
ْ
ت نَـ ْفسي فَا ْغف ْر ِِل فَـغََف َر لَُُ إِنَُُّ ُه َو الْغَ ُف ُ
ور ا َّلرح ُ
[القصص.]16 :

اض ٍ
جاهل أو متجاهل،
فالـحاصل أن اعرتاض فرعون على موسى ،اعرت ُ
رسوّل أن جرى منُ القتل ،فبني لُ موسى،
فإنُ جعل الـمانع من كونُ ً

أن قتلُ كان على وجُ الضالل واخلطأ ،الذي لـم َُقصد نفس القتل،
وأن فضل هللا تعاَل غري مـمنوع منُ أحد ،فلِ َم َمنَـ ْعتُم ما منحِن هللا من
ك
الـحكم والرسالة؟ بقي عليك َي فرعون إدّلؤك بقولك{ :أَلَـ ْم نُـ َربِ َ
فِينَا َولِي ًدا} وعند التحقيقَ ،تبني أن ّل منة لك فيها ،ولـهذا قال
ت بَِِن إِ ْس َرائِي َل}؟!
ُّها َعلَ َّي أَ ْن َعبَّ ْد َ
{وتِل َ
ْك نِ ْع َمةٌ تَـ ُمنـ َ
موسىَ :

علي بـهذه الـمنة لنك َّ
سخرت بِن إسرائيل ،وجعلتهم لك
أي :تُ ْدلِـي َّ

علي
بـمنزلة العبيد ،وأن قد أَ ْسلَ ْمتَِن من تعبيدك وتسخريك ،وجعلتَها َّ
نعمة ،فعند التصور َتبني أن الـحقيقة أنك ظلمت هذا الشعب
الفاضل ،وعذبتهم وسخرتـهم أبعمالك ،وأن قد سلَّمِن هللا من أذاك،
مع وصول أذاك لقومي ،فما هذه الـمنة اليت تَ ُـم ُّ
ت بـها وتُدِل بـها؟

احللقة الثالثة

الس ِ
ماوات
ني (َ )23
{ َ
قال َر ُّ
قال فِ ْر َع ْو ُن َوما َر ُّ
ب َّ
ب الْعالَ ِم َ
ِ
َو ْالَ ْر ِ
قال لِ َم ْن َح ْولَُُ أ ََّل
ني (َ )24
ض َوما بَـ ْيـنَـ ُه َما إِ ْن ُك ْنـتُ ْم ُموقنِ َ
تَ ْستَ ِم ُعو َن (})25
ال فِ
ب الْعالَ ِ
وعلوا ،مع
بُ،
ر
ل
منُ
إنكار
وهذا
}
ني
م
ر
ا
م
و
ن
و
ع
ر
ُّ
ظلما ً
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ً
{قَ َ ْ َ َ
تيقن صحة ما دعاه إليُ موسى.

()16

السماو ِ
ات َوالَ ْر ِ
ض َوَما بَـ ْيـنَـ ُه َما} ،أي :الذي خلق العالـم
{ر ُّ
ب َّ َ َ
قالَ :

ورَبه أبنواع الرتبية .ومن جـملة
العلوي والسفلي ،ودبَّره أبنواع التدبريَّ ،

ذلك أنتم أَها الـمخاطبون ،فكيف تنكرون خالق الـمخلوقات وفاطر
ِ
ني}؟!
الرض والسماوات {إِ ْن ُك ْنـتُ ْم ُموقنِ َ

س ُه ْم ظُل ًْما َوعُلًُوا} [النمل،]14 :
( )16قال تعاَلَ { :و َج َح ُدوا بِـ َها َو ْ
استَـ ْيـ َقنَـ ْتـ َها أَنْـ ُف ُ
قال الـمْلف" :ليس ُج ْح ُدهم مستن ًدا إَل الشك والرَب ،وإنـما جحدهم مع

{وعُلًُوا} على
علمهم وَقينهم بصحتها{ ،ظُل ًْما} منهم لـحق ربـهم ولنفسهمَ ،

الـحق وعلى العباد وعلى اّلنقياد للرسل ".اهـ

()17
وم ْع َجبًا لقومُ{ :أ ََّل تَ ْستَ ِمعُو َن} ما َقول
فقال فرعون ُمتَ َج ْرِهـ ًما،
ُ
هذا الرجل؟!

ِ
ومـ َج ْرِهم :جاد ِف أمره ،والـ ُج ْرُهم الـجريء ِف الـحرب وغريها.
( )17رجل ج ْرهام ُ
[لسان العرب]

ِ
ال إِ َّن َر ُسولَ ُك ُم الَّ ِذي
ني ( )26قَ َ
{ َ
قال َربُّ ُك ْم َوَر ُّ
ب آَبئِ ُك ُم ْالَ َّول َ
أ ُْر ِس َل إِلَْي ُك ْم لَ َم ْجنُو ٌن (})27
ِ
ني} تعجبتم أم ّل ،استكربتـم
{ربُّ ُك ْم َوَر ُّ
آَبئِ ُك ُم الَ َّول َ
ب َ
فقال موسىَ :
أم أذعنتم.

قادحا بـمن جاء بُ{ :إِ َّن َر ُسولَ ُك ُم الَّ ِذي
فقال فرعون معان ًدا للحقً ،
أ ُْر ِس َل إِلَْي ُك ْم لَ َم ْجنُو ٌن} حيث قال خالف ما نـحن عليُ ،وخالفنا فيما

ذهبنا إليُ ،فالعقل عنده وأهل العقل َمن زعموا أنـهم لـم َُـخلقوا ،أو

أن السماوات والرض ما زالتا موجودتني من غري موجد ،وأنـهم

أبنفسهم ُخلقوا من غري خالق ،والعقل عنده أن َُعبد الـمخلوق الناقص

الرب الـخالق للعالـم
ت ُّ
من جـميع الوجوه ،والـجنون عنده أن َُـثْـبَ َ
العلوي والسفلي ،والـمنعم َبلنعم الظاهرة والباطنة ،وَدعو إَل عبادتُ،

وزََّن لقومُ هذا القول ،وكانوا سفهاء الحالم ،خفيفي العقول
ِِ
استَ َخ َّ
ني} [الزخرف.]54 :
ف قَـ ْوَمُُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّـ ُه ْم َكانُوا قَـ ْوًما فَاسق َ
{فَ ْ

ب ال َْم ْش ِر ِق َوال َْم ْغ ِر ِ
ب َوَما بَـ ْيـنَـ ُه َما إِ ْن ُك ْنـتُ ْم تَـ ْع ِقلُو َن
{ َ
قال َر ُّ
(})28
فقال موسى عليُ السالم مـجيبًا إلنكار فرعون وتعطيلُِ لرب العالـمني:
()18
ب ال َْم ْش ِر ِق َوال َْم ْغ ِر ِ
ب َوَما بَـ ْيـنَـ ُه َما} ،من سائر الـمخلوقات.
{ر ُّ
َ
{إِ ْن ُك ْنـتُ ْم تَـ ْع ِقلُو َن} فقد أدَت لكم من البيان والتبيني ما َفهمُ كل
من لُ أدىن ُم ْس َكة( )19من عقل ،فما َبلكم تتجاهلون فيما أخاطبكم
بُ؟
وفيُ :إَـماء وتنبيُ إَل أن الذي رميتم بُ موسى من الـجنون ،أنُ داؤكم،
علما َبلـجنون ،والـحال أنكم أنتم
فرميتم أزكى الـخلق ً
عقال وأكملهم ً

الـمجانني ،حيث ذهبت عقولكم إلنكار أظهر الـموجودات ،خالق
فأي شيء تُـثْبتون؟
الرض والسماوات وما بينهما ،فإذا جحدتـموهَّ ،
( )18فائدة لطيفة للدعاة الـمتَّهمني َبتـهامات َبطلة :أن موسى اتُّـهم ِف نفسُ أمام
الـمأل أنُ مـجنون ،ولـم َلتفت إَل اّلتـهام ولـم َدافع عن نفسُ ،وإنـما استمر
َدعو إَل هللا{ ،فاصرب كما صرب أولوا العزم من الرسل} [الحقاف.]35 :
(َ )19قال فيُ ُم ْس َكةٌ من خري ،أي :بقية .أفاده ِف خمتار الصحاح.

بأي
فأي شيء تعلمون؟ وإذا لـم تْمنوا بُ وِبَيتُ ،ف َّ
وإذا جهلتموهَّ ،
شيء بعد هللا وآَيتُ تْمنون؟( )20اتهلل ،إن الـمجانني الذَن بـمنزلة
البهائم أعقل منكم ،وإن النعام السارحة أهدى منكم!

()21

َث بـع َد َِّ
( )20قال تعاَل{ :فَبِأ ِ
آَيتُِِ َُـ ِْْمنُو َن} [اجلاثية.]6 :
َي َح ِد ٍ َ ْ
اَّلل َو َ
( )21قال تعاَل{ :ولََق ْد ذَرأْ َن لِـج َهن ِ
ريا ِم َن الـ ِج ِن َو ِْ
اإلنْ ِ
وب َّل ََـ ْف َق ُهو َن
س لَـ ُه ْم قُـلُ ٌ
َ
َّم َكث ً
َ َ َ
ني َّل َـ ْب ِ
ِ
ك َك ْالَنْـ َع ِام بَ ْل
ص ُرو َن بِـ َها َولَـ ُه ْم آذَا ٌن َّل ََ ْس َمعُو َن بِـ َها أُول ـ ـئِ َ
بـها َولَـ ُه ْم أَ ْع ُ ٌ ُ
ِ
ب أ َّ
َن
َض ُّل أُولـ ـ ـئِ َ
ُه ْم أ َ
سُ
ك ُه ُم الْغَافلُو َن} [العراف .]179 :وقال{ :أ َْم تَـ ْح َ
ض ُّل َسبِ ًيال} [الفرقان:
أَ ْكثَـ َرُه ْم ََ ْس َمعُو َن أَ ْو ََـ ْع ِقلُو َن إِ ْن ُه ْم إَِّّل َك ْالَنْـ َع ِام بَ ْل ُه ْم أَ َ
.]44

ت إِلـها غَ ِريي َلَجعلَن َ ِ
ني ()29
{ َ
قال لَئِ ِن اتَّـ َخ ْذ َ ً ْ
َّك م َن ال َْم ْس ُجونِ َ
َْ
ال فَأ ِ
ال أَولَو ِ
ك بِ َشي ٍء ُمبِ ٍ
ت ِم َن
ت
ـ
ئ
ج
ني ( )30قَ َ
ْ
َ
ْت بِ ُِ إِ ْن ُك ْن َ
ُ
قَ َ َ ْ
ْ
ادقِ
الص ِ
ع
ع
ى
ق
ْ
ل
أ
ف
)
31
(
ني
َ
َ
َ
ني (َ )32ونَـ َز َ
َ
صاهُ فَِإ َذا ِه َي ثُـ ْعبَا ٌن ُمبِ ٌ
َّ َ
َ
َ َدهُ فَِإ َذا ِهي بـي َ ِ ِ
َن (})33
َ َْ
َ
ضاءُ للنَّاظ ِر َ
زت قدرتَُ وبيانُ عن الـمعارضة
ت فرعو َن الـحجةُ َّ
وعج ْ
فلما َخنَـ َق ْ
َّك
{قَ َ
ت إِلـ ًها غَ ِْريي َلَ ْج َعلَن َ
ال} متوع ًدا لـموسى بسلطانُ {لَئِ ِن اتَّـ َخ ْذ َ
ِ
ني} ،زعم _ قبحُ هللا _ أنُ قد ِ
طمع ِف إضالل موسى،
م َن ال َْم ْس ُجونِ َ
وأن ّل َتَّخذ إلـ ًها غريه ،وإّل فقد تقرر أنُ هو ومن معُ على بصرية من
أمرهم.
ِ
ك بِ َشي ٍء ُمبِ ٍ
ني} أي :آَة ظاهرة جلية ،على
فقال لُ موسى{ :أ ََولَ ْو ج ْئـتُ َ ْ
صحة ما جئت بُ ،من خوارق العادات.

ت ِمن َّ ِ ِ
{قَ َ ِ ِ ِ
صاهُ فَِإ َذا ِه َي ثُـ ْعبَا ٌن}
الصادق َ
ني فَأَلْ َقى َع َ
ال فَأْت بُ إِ ْن ُك ْن َ َ
ني} ظاهر لكل أحدّ ،ل خيال ،وّل تشبيُ.
{مبِ ٌ
أي :ذكر الـحياتُ ،
ضاء لِلن ِ
{ونَـزع َ َده} من جيبُ {فَِإ َذا ِ
ِ
َن} أي :لـها نور عظيم،
ر
َّاظ
ي
ـ
ب
ي
ه
َ
َ َََ ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ّل نقص فيُ لـمن نظر إليها.

احللقة الرابعة

ِ ِ
{قَ َ ِ
يم (ِ َُ )34رَ ُد أَ ْن َُـ ْخ ِر َج ُك ْم
ال لل َْم ََِل َح ْولَُُ إِ َّن َه َذا لَ َساح ٌر َعل ٌ
ِمن أَر ِ
ث
ض ُك ْم بِ ِس ْح ِرِه فَ َما َذا ََ ُْم ُرو َن ( )35قَالُوا أ َْرِج ُْ َوأَ َخاهُ َوابْـ َع ْ
ْ ْ
ِِف الْم َدائِ ِن ح ِ
ِ
وك بِ ُك ِل َس َّحا ٍر َعلِ ٍيم (})37
ر
اش
َن (ََ )36يْتُ َ
َ
َ َ
معارضا للحق ومن جاء بُ{ :إِ َّن َه َذا
ال} فرعون {لِل َْمَل َح ْولَُُ}
{قَ َ
ً
ِ
احر َعلِيم َ ِرَ ُد أَ ْن َـ ْخ ِرج ُكم ِمن أَر ِ
موه عليهم لعلمُ بضعف
ض ُك ْم} َّ
ُ َ ْ ْ ْ
لَ َس ٌ ٌ ُ
عقولـهم أن هذا من جنس ما َيِت بُ السحرة ،لنُ من الـمتقرر عندهم
وخوفهم أن
أن السحرة َيتون من العجائب بـما ّل َقدر عليُ الناسَّ ،
قصده بـهذا السحر التوصل إَل إخراجهم من وطنهم ،لِيَ ُجـِ ُّدوا
وَـجتهدوا ِف معاداة من َرَد إجالءهم عن أوّلدهم ودَيرهم.
{فَ َما َذا ََ ُْم ُرو َن} أن نفعل بُ؟
َخاه} أيِ :
ث ِِف الْم َدائِ ِن ح ِ
ِ
َن}
ر
اش
ع
ـ
ب
ا
{و
ما
ـ
ه
ر
أخ
ْ
{قَالُوا أ َْرِج ُْ َوأ َ ُ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
جامعني للناس.

وك} أولئك اْلاشرون {بِ ُك ِل َس َّحا ٍر َعلِ ٍيم} أي :ابعث ِف جـميع
{َيْتُ َ
َ

مدنك اليت هي مقر العلم ومعدن السحر َمن َـجمع لك كل ساحر
ماهر عليم ِف سحره ،فإن الساحر َقابل بسحر من جنس سحره.
جاهل
وهذا من لطف هللا أن َُري العباد بطالن ما َّ
موه بُ فرعون الـ ُ
ُّ
الضال الـمضل أن ما جاء بُ موسى سحر ،قيَّضهم أن جـمعوا أهل

الـمهارة َبلسحر ،لينعقد الـمجلس عن حضرة الـخلق العظيم ،فيظهر
الـحق على الباطل ،وَُِق ُّر أهل العلم وأهل الصناعة بصحة ما جاء بُ
موسى ،وأنُ ليس بسحر.

ات َـوٍم معلُ ٍ
وم ( )38وقِ
السحرةُ لِ ِمي َق ِ
{فَج ِ
يل لِلن ِ
َّاس َه ْل أَنْـتُ ْم
ع
م
َّ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ َ
ِ
ني (})40
ُمـ ْجتَ ِم ُعو َن ( )39لَ َعلَّنَا نَـتَّبِ ُع َّ
الس َح َرَة إِ ْن َكانُوا ُه ُم الْغَالبِ َ
فعمل فرعون برأَهم ،فأرسل ِف الـمدائن من َـجمع السحرة ،واجتهد
ِف ذلك وجد.
ات َـوٍم معلُ ٍ
{فَج ِمع َّ ِ
وم} قد واعدهم إَيه موسى ،وهو
الس َح َرةُ ل ِمي َق ِ َ ْ َ ْ
ُ َ
()22
َوم الزَنة الذي َتفرغون فيُ من أشغالـهم.
{وقِ
يل لِلن ِ
َّاس َه ْل أَنْـتُ ْم ُمـ ْجتَ ِمعُو َن} أي :نودي بعموم الناس َبّلجتماع
َ َ
ِف ذلك اليوم الـموعود.

ِ
ني} أي :قالوا للناس :اجتمعوا
{لَ َعلَّنَا نَـتَّبِ ُع َّ
الس َح َرَة إِ ْن َكانُوا ُه ُم الْغَالبِ َ
لتنظروا غلبة السحرة لـموسى ،وأنـهم ماهرون ِف ِ
صناعتهم ،فنتبعهم،
ونعظمهم ،ونعرف فضيلة علم السحر ،فلو وفِقوا للحق ،لقالوا :لعلنا

ال
ت َمك ًان ُس ًوى * قَ َ
اج َع ْل بَـ ْيـنَنا َوبَـ ْيـنَ َ
ك َم ْو ِع ًدا َّل نُـ ْخلِ ُفُُ نَـ ْح ُن َوّل أَنْ َ
( { )22فَ ْ
َم ْو ِع ُد ُك ْم ََـ ْو ُم ِ
ض ًحى} [طُ.]59-58 :
الزَنَ ِة َوأَ ْن َُـ ْح َ
َّاس ُ
ش َر الن ُ

نتبع الـمحق منهم ،ولنعرف الصواب ،فلذلك ما أفاد فيهم ذلك ،إّل
قيام الـحجة عليهم.

الس َح َرةُ قالُوا لِِف ْر َع ْو َن أَئِ َّن لَنَا َلَ ْج ًرا إِ ْن ُكنَّا نَـ ْح ُن
جاء َّ
{فَـلَ َّما َ
ِ
ني (})42
ني (َ )41
قال نَـ َع ْم َوإِنَّ ُك ْم إِ ًذا لَ ِم َن ال ُْم َق َّربِ َ
الْغالبِ َ
الس َح َرةُ} ووصلوا لفرعون ،قالوا لُ{ :أَئِ َّن لَنَا َلَ ْج ًرا إِ ْن ُكنَّا
اء َّ
{فَـلَ َّما َج َ
ِ
ني} لـموسى؟
نَـ ْح ُن الْغَالبِ َ
ني} عندي،
{قَ َ
{وإِنَّ ُك ْم إِ ًذا لَ ِم َن ال ُْم َق َّربِ َ
ال نَـ َع ْم} لكم أجر وثوابَ ،
وعدهم الجر والقربة منُ ،ليزداد نشاطهم ،وَيتوا بكل مقدورهم ِف
معارضة ما جاء بُ موسى.

قال لَـ ُه ْم ُموسى أَلْ ُقوا َما أَنْـتُ ْم ُم ْل ُقو َن ( )43فَأَلْ َق ْوا ِحبَالَـ ُه ْم
{ َ
و ِع ِ
صيَّـ ُه ْم َوقالُوا بِ ِع َّزِة فِ ْر َع ْو َن إِ َّن لَنَ ْح ُن الْغالِبُو َن ( )44فَأَلْ َقى
َ
ف َما ََيْفِ ُكو َن (})45
صاهُ فَِإ َذا ِه َي تَـ ْل َق ُ
وسى َع َ
ُم َ
فلما اجتمعوا للموعد هم وموسى وأهل مصر ،وعظهم موسى َّ
وذكرهم،
وقال{ :وَـلَ ُكم ّل تَـ ْفتـروا علَى َِّ
اَّلل َك ِذ ًَب فَـيُ ْس ِحتَ ُك ْم( )23بِ َع َذ ٍ
اب َوقَ ْد
َُ َ
َْ ْ
اب َم ِن افْـتَـ َرى} [طُ ،]61 :فتنازعوا وتـخاصموا ،مث شجعهم
َخ َ
ض ا.
فرعون ،وشجع بعضهم بع ً
وسى أَلْ ُقوا َما أَنْـتُ ْم ُم ْل ُقو َن} أي :ألقوا كل ما ِف خواطركم
فـ{قَ َ
ال لَـ ُه ْم ُم َ

إلقاؤه ،ومل َقيده بشيء دون شيء ،لـجزمُ ببطالن ما جاءوا بُ من

معارضة الـحق.
{فَأَلْ َقوا ِحبالَـ ُهم و ِع ِ
صيَّـ ُه ْم} فإذا هي حيات تسعى ،وسحروا بذلك
ْ َ ْ َ
()24
{وقَالُوا بِ ِع َّزِة فِ ْر َع ْو َن إِ َّن لَنَ ْح ُن الْغَالِبُو َن} فاستعانوا بعزة
أعني الناس،
َ
(ْ َُ{ )23س ِحتَ ُكم} و{ََ ْس َحتَ ُكم} قراءاتن ،وهـما بـمعىنَ :هلككم وَستأصلكم.
ني الن ِ
وه ْم َوجا ُؤ بِ ِس ْح ٍر َع ِظ ٍيم}
استَـ ْرَهبُ ُ
َّاس َو ْ
( )24قال تعاَل{ :فَـلَ َّما أَلْ َق ْوا َس َح ُروا أَ ْع َُ
[العراف.]116 :

عبد ضعيف ،عاجز من كل وجُ ،إّل أنُ قد تـ َّ
جرب ،وحصل لُ صورةُ
م ْل ٍ
بصائرهم إَل حقيقة
فغرتـهم تلك الُبَّـ َهة )25(،ولـم تن ُفذ
ك وجنودَّ ،
ُ
ُ
المر.

أو أن هذا قسم منهم بعزة فرعون ،والـمقسم عليُ ،أنـهم غالبون.
{ما ََيْفِ ُكو َن}
صاهُ فَِإ َذا ِه َي تَـ ْل َق ُ
وسى َع َ
ف} تبتلع وَخذ َ
{فَأَلْ َقى ُم َ
ميع ما أل َقوا من الـحبال والعصي ،لنـها إفك وكذب وزور،
فالتق ْ
فت جـ َ
وذلك كلُ َبطلّ ،ل َقوم للحق ،وّل َقاومُ.

تكرب[ .العني]
( )25الُبَّ َـهة :العظمة والكربَ ،قالَ :بَُّ الرجل ،إذا َّ

اج ِ
{فَأُل ِ
السحرةُ س ِ
آمنَّا بِر ِ
ني ()47
وا
ل
ا
ق
)
46
(
َن
د
ي
ْق
ُ
َ
َّ
ب ال َْعالَ ِم َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َر ِ
ارو َن ( )48قَ َ
آم ْنـتُ ْم لَُُ قَـ ْب َل أَ ْن آ َذ َن لَ ُك ْم إِنَُُّ
ال َ
ب ُم َ
وسى َو َه ُ
لَ َكبِريُكم الَّ ِذي َعلَّم ُكم ِ
ف تَـ ْعلَ ُمو َن َلُقَ ِط َع َّن أََْ ِدََ ُك ْم
الس ْح َر فَـلَ َس ْو َ
َ ُ
ُُ
وأَرجلَ ُكم ِمن ِخ َال ٍ
ف وَلُصلِبـنَّ ُكم أَجـم ِ
ني (})49
ع
َ ََ ْ َْ َ
َ ُْ ْ ْ
فلما رأى السحرة هذه اآلَة العظيمة ،تيقنوا لعلمهم أن هذا ليس
بسحر ،وإنـما هو آَة من آَيت هللا ،ومعجزة تُـ ْنبِ ُئ بصدق موسى
وصحة ما جاء بُ.
ِِ
َن} لربـهم.
{فَأُل ِْق َي َّ
الس َح َرةُ َساجد َ

ني َر ِ
آمنَّا بِر ِ
ارو َن} وانقمع الباطل ِف ذلك
ب ال َْعالَ ِم َ
ب ُم َ
وسى َو َه ُ
{قَالُوا َ َ
الـمجمع ،وأقر رؤساؤه ببطالنُ ،ووضح الـحق وظهر ،ح ى رأى ذلك

مادَي ِف
عتوا
ً
الناظرون أببصارهم ،ولكن أىب فرعون ،إّل ً
وضالّل وتـ ً
{آم ْنـتُ ْم لَُُ قَـ ْب َل أَ ْن آ َذ َن لَ ُك ْم}.
غيُِ ً
وعنادا ،فقال للسحرةَ :
ِ
قومُ من جراءتـهم عليُ وإقدامهم على اإلَـمان من
َتعجب وَعجب َ

غري إذنُ ومْامرتُ.

{إِنَُُّ لَ َكبِريُكم الَّ ِذي َعلَّم ُكم ِ
الس ْح َر} هذا وهو الذي جـمع السحرة،
َ ُ
ُُ
وملْه الذَن أشاروا عليُ بـجمعهم من مدائنهم ،وقد علموا أنـهم ما
اجتمعوا بـموسى ،وّل رأوه قبل ذلك ،وأنـهم جاءوا من السحر بـما
َـ ِ
حري الناظرَن وَُِهيلهم ،ومع ذلك فراج عليهم هذا القول ،الذي هم

أبنفسهم وقفوا على بطالنُ ،فال َُستنكر على أهل هذه العقول أن ّل

َْمنوا َبلـحق الواضح واآلَيت الباهرة ،لهنم لو قال لـهم فرعون عن
أي شيء كان إنُ على خالف حقيقتُ َّ
صدقوه.

مث توعد السحرة فقال{ :لقَ ِطع َّن أََ ِدَ ُكم وأَرجلَ ُكم ِمن ِخ ٍ
الف} أي:
َ ْ َ ْ َ ُْ ْ ْ

اليد اليمىن ،والرجل اليسرى ،كما َفعل َبلـمفسد ِف الرض،
{وَلُصلِبـنَّ ُكم أ ِ
ني} لتَ ْختَـ ُزوا وتَ ِذلُّوا.
َ ََ ْ ْ
َجـ َمع َ

()26

َّ ِ
اَّللَ َوَر ُسولَُُ َوََ ْس َع ْو َن ِِف ْال َْر ِ
َن َُـ َحا ِربُو َن َّ
ادا
سً
( )26قال تعاَل{ :إِنَّـ َما َج َزاءُ الذ َ
ض فَ َ
أَ ْن َـ َقتَّـلُوا أَو َصلَّبوا أَو تُـ َقطَّع أََ ِدَ ِهم وأَرجلُهم ِمن ِخ ٍ
الف أ َْو َُـ ْنـ َف ْوا ِم َن ْال َْر ِ
ض
َ ْ ْ َ ُْ ُْ ْ
ْ َُُ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ي ِِف ُّ
يم} [املائدة.]33 :
َذلِ َ
الدنْـيَا َولَـ ُه ْم ِِف ْاآلخ َرة َع َذ ٌ
ك لَـ ُه ْم خ ْز ٌ
اب َعظ ٌ

احللقة اخلامسة

ض ْيـ َر إِ َّن إِ ََل َربِنا ُم ْنـ َقلِبُو َن ( )50إِ َّن نَط َْم ُع أَ ْن ََـغْ ِف َر لَنَا
{قَالُوا َّل َ
ِ
ني (})51
َربُّـنَا َخطَ َاَي َن أَ ْن ُكنَّا أ ََّو َل ال ُْم ْْمنِ َ
ض ْيـ َر}
فقال السحرة حني وجدوا حالوة اإلَـمان وذاقوا لذتُّ{ :ل َ
أيّ :ل نبالـي بـما توعدتنا بُ{ ،إِ َّن إِ ََل َربِنَا ُم ْنـ َقلِبُو َن إِ َّن نَط َْم ُع أَ ْن ََـ ْغ ِف َر
ِ
ني}
لَنَا َربُّـنَا َخطَ َاَي َن} من الكفر والسحر ،وغريهـما {أَ ْن ُكنَّا أَ َّو َل ال ُْم ْْمنِ َ
بـموسى من هّْلء الـجنود ،فثبتهم هللا وصربهم.
()27

فيحتمل أن فرعون فعل بـهم ما توعدهم بُ ،لسلطانُ واقتداره إذ ذاك،
وَـحتمل أن هللا منعُ منهم.

( )27قال البغويّ{ :ل ضري} ّل ضرر.

{وأَوحيـنَا إِ ََل موسى أَ ْن أَس ِر بِ ِعب ِ
ادي إِنَّ ُك ْم ُمتَّـبَـ ُعو َن (})52
َ ْ َْ
ْ َ
ُ َ
ثـم لـم َزل فرعون وقومُ مستمرَن على كفرهمَ ،يتيهم موسى َبآلَيت
البينات ،وكلما جاءتـهم آَة ،وبلغت منهم كل مبلغ ،وعدوا موسى
وعاهدوه لئن كشف هللا عنهم ليْمنُ َّن بُ ،ولريسلن معُ بِن إسرائيل،

فيكشفُ هللا ،مث َن ُكثون،

()28

فلما َئس موسى من إَـمانـهم ،وحقت

عليهم كلمة العذاب ،وآن لبِن إسرائيل أن َنجيهم من أسرهم ،وَـمكن

لـهم ِف الرض ،أوحى هللا إَل موسى:

ِ
َخ ْذن َ ِ
ص ِمن الثَّمر ِ
ات لَ َعلَّ ُه ْم
( )28قال تعاَلَ { :ولََق ْد أ َ
آل ف ْر َع ْو َن َِبلسنِ َ
ني َونَـ ْق ٍ َ َ
َ َّذ َّكرو َن * فَِإذَا جاءتْـ ُهم الْـحسنَةُ قَالُوا لَنَا َه ِذهِ وإِ ْن تُ ِ
ص ْبـ ُه ْم َسيِئَةٌ ََطَّيَّـ ُروا
َ
ََ ُ ََ
َ ُ
ِ ِ ِ
اَّلل و ِ
لك َّن أَ ْكثَـ َرُه ْم َّل ََـ ْعلَ ُمو َن * َوقَالُوا
بِـ ُم َ
وسى َوَم ْن َم َعُُ أ ََّل إِنَّـ َما طَائ ُرُه ْم ع ْن َد َّ َ
م ْهما ََْتِنا بِ ُِ ِمن آَ ٍة لِتسحرَن بِـها فَما نَـحن لَ َ ِ
ني * فَأ َْر َسلْنَا َعلَْي ِه ُم
َ َ َ
ك بِـ ُم ْْمنِ َ
ْ َ َ ْ ََ َ َ ْ ُ
اد والْ ُق َّمل والض ِ
ص َال ٍ
الدم آَي ٍ
استَ ْكبَـ ُروا َوَكانُوا
ت ُم َف َّ
َّفاد َ
ت فَ ْ
ع َو َّ َ َ
الطُّوفَا َن َوالْـ َجر َ َ َ َ
ِ
ني * َولَ َّما َوقَ َع َعلَْي ِه ُم ِ
ك بِـ َما َع ِه َد
وسى ا ْدعُ لَنَا َربَّ َ
قَـ ْوَما ُمـ ْج ِرم َ
الر ْج ُز قَالُوا ََي ُم َ
ِ
ك ولَنُـر ِسلَ َّن مع َ ِ ِ
ت َعنَّا ِ
يل * فَـلَ َّما
ِع ْن َد َك لَئِ ْن َك َ
ش ْف َ
ََ
الر ْج َز لَنُـ ْْمنَ َّن لَ َ َ ْ
ك بَِِن إ ْس َرائ َ
ش ْفنَا َع ْنـ ُه ُم ِ
َج ٍل ُه ْم َبلِغُوهُ إِ َذا ُه ْم ََـ ْن ُكثُو َن} [العراف-130 :
َك َ
الر ْج َز إِ ََل أ َ
 .]135قال البغويََ{ :ـ ْن ُكثُو َن} َنقضون العهد.

{أَ ْن أَس ِر بِ ِعب ِ
ليتمادوا
ادي} ،أي :اخرج ببِن إسرائيل أول الليل،
َ
ْ َ
وَتمهلوا ِف ذهابـهم.
{إِنَّ ُك ْم ُمتَّـبَـعُو َن} أي :سيتبعكم فرعون وجنوده.
ووقع كما أخرب ،فإنـهم لـما أصبحوا ،وإذا بنو إسرائيل قد َس َروا كلُّهم

مع موسى.

{فَأَرسل فِر َعو ُن ِِف الْم َدائِ ِن ح ِ
ِ
ر
اش
َن ( )53إِ َّن َه َُّْل ِء لَ ِش ْرِذ َمةٌ
َْ َ ْ ْ
َ
َ َ
قَلِيلُو َن ( )54وإِنَّـهم لَنَا لَغائِظُو َن ( )55وإِ َّن لَـج ِميع ح ِ
اذ ُرو َن
َ َ ٌ َ
َ ُْ
(})56

ِ
ِ
ِ
َن} َـجمعون الناس ،ليوقع ببِن
{فَأ َْر َس َل ف ْر َع ْو ُن ِِف ال َْم َدائ ِن َحاش ِر َ
مشجعا لقومُ{ :إِ َّن َه َُّْل ِء} أي :بِن إسرائيل
إسرائيل ،وَقول
ً
{لَ ِشرِذمةٌ قَلِيلُو َن وإِنَّـهم لَنَا لَغَائِظُو َن} ونرَد أن ِ
ننفذ غيظَنا ِف هّْلء
ْ َ
َ ُْ
العبيد ،الذَن أَبِ ُقوا منا.
{وإِ َّن لَـج ِميع ح ِ
اذ ُرو َن} أي :الـحذر على الـجميع منهم ،وهم أعداء
َ َ ٌ َ
للجميع ،والـمصلحة مشرتكة.

{فَأَ ْخرجن ِ
َّات و ُعي ٍ
ٍ
ون (َ )57وُكنُوٍز َوَم َق ٍام َك ِرَـ ٍم ()58
َ َْ ُ
اه ْم م ْن َجن َ ُ
َكذلِ
اها ب ِِن إِ ْسرائِ
يل (})59
ن
ـ
ث
ر
َو
أ
و
ك
ْ
َ
َ
َ
َ َْ َ َ َ
فخرج فرعون وجنودهِ ،ف جيش عظيم ،ونفري عام ،مل َتخلف منهم
سوى أهل العذار ،الذَن منعهم العجز.
قال هللا تعاَل{ :فَأَ ْخرجن ِ
َّات وعُي ٍ
ٍ
ون} أي :بساتني مصر
َ َْ ُ
اه ْم م ْن َجن َ ُ
وجناتـها الفائقة ،وعيونـها الـمتدفقة ،وزروع قد مألت أراضيهم،
ت بـها حاضرتـهم وبوادَهم.
وع َم َر ْ
َ
َ ٍ
دهرا
{وَم َقام َك ِرَـ ٍم} َُـ ْعجب الناظرَن ،وَُلهي الـمتأملني ،تـمتعوا بُ ً
ضوا بلذتُ وشهواتُ عُ ْم ًرا مدَ ًدا على الكفر والفساد والتكرب
ً
طوَال وق َ
()29
على العباد والتِ ِيُ العظيم.
اها} أي :هذه البساتني والعيون ،والزروع ،والـمقام
{ َك َذلِ َ
ك َوأ َْوَرثْـنَ َ
الكرَـم{ ،ب ِِن إِسرائِيل} الذَن جعلوهم من قَـبل عبي َدهمِ ،
وسخروا ِف
ُْ
َ َْ َ

تكرب.
(َ )29اتهَ الرجل ََتِيُُ تِ ًيها وتَـ ْيـ ًها إذا َّ

أعمالـهم الشاقة ،فسبحان من َِْت الـ ُم ْلك من َشاء ،وََـ ْن ِزعُُ مـمن
()30
َشاء ،وَُِع ُّز من َشاء بطاعتُ ،وَُ ِذ ُّل من َشاء بـمعصيتُ.

ِ
ك الْمل ِ
ْك
ْك َم ْن تَ َ
شاءُ َوتَـ ْن ِزعُ ال ُْمل َ
ْك تُـ ِِْْت ال ُْمل َ
( )30قال تعاَل{ :قُ ِل اللَّ ُه َّم َمال َ ُ
ك َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء
شاءُ َوتُ ِذ ُّل َم ْن تَ َ
شاءُ َوتُ ِع ُّز َم ْن تَ َ
ِمـ َّم ْن تَ َ
شاءُ بِيَ ِد َك الْـ َخ ْيـ ُر إِنَّ َ
قَ ِد ٌَر} [آل عمران.]26 :

ِ
ني ( )60فَـلَ َّما تَراءا الْـجمع ِ
حاب
ان َ
{فَأَتْـبَـ ُع ُ
قال أ ْ
وه ْم ُم ْش ِرق َ
َ ََْ
َص ُ
قال َكالَّ إِ َّن َم ِعي َرِيب َسيَـ ْه ِدَ ِن (})62
ُموسى إِ َّن لَ ُم ْد َرُكو َن (َ )61

ِ
وقت شروق
قوم موسى َ
{فَأَتْـبَـعُ ُ
وه ْم ُم ْش ِرق َ
قوم فرعون َ
ني} أي :اتبع ُ
ٍ
وحنَ ٍق قادرَن.
الشمس ،وساقوا َخ ْل َفهم ُمـ َحثَّني على غيظ َ

{فَـلَ َّما تَـراءى الْـجمع ِ
اب
ان} أي رأى كل منهما صاحبُ{ ،قَ َ
ال أ ْ
ََْ
َص َح ُ
ََ
وح ِزنني {إِ َّن لَ ُم ْد َرُكو َن}.
وسى} شاكني لـموسى َ
ُم َ
ِ
خربا لـهم بوعد ربُ الصادقَ { :ك َّال}
فـ{قَ َ
ال} موسى ،مثبتًا لـهم ومـ ً
أي :ليس المر كما ذكرتـم ،أنكم مدركون{ ،إِ َّن َم ِع َي َرِيب َسيَـ ْه ِدَ ِن}

لـما فيُ نـجاتـي ونـجاتكم.

{فَأَوح ْيـنَا إِ ََل موسى أ ِ
اك الْبَ ْح َر فَانْـ َفلَ َق فَ َكا َن ُك ُّل
صَ
َن ا ْ
ض ِر ْ
ب بِ َع َ
َْ
ُ َ
فِر ٍق َكالطَّوِد الْع ِ
ِ
ِ
َ
َن (َ )64وأَنْـ َج ْيـنَا
ر
خ
اآل
م
ـ
ث
ا
ن
ف
ل
ز
أ
و
)
63
(
يم
ظ
َ
ْ
ْ
َ
َّ
ْ
َ
َ
ْ َ
ْ
َ
َ
موسى ومن معُُ أَجـم ِ
ِ
َ
َن ( )66إِ َّن ِِف
ر
خ
اآل
ا
ن
ـ
ق
ر
غ
أ
م
ـ
ث
)
65
(
ني
ع
ْ
ْ
ْ
ُ
َّ
َ
َ
ُ َ ََ ْ ََ ْ َ َ
َ
َ
ك َآلَةً وما َكا َن أَ ْكثَـرهم م ِْْ
ِ
ِ
ك لَـ ُه َو ال َْع ِز َُز
ن
م
ني (َ )67وإِ َّن َربَّ َ
ُُ ْ ُ َ
َذل َ َ َ َ
َّ ِ
يم (})68
الرح ُ
{فَأَوح ْيـنَا إِ ََل موسى أ ِ
اك الْبَ ْح َر} فضربُ.
صَ
َن ا ْ
ض ِر ْ
ب بِ َع َ
َْ
ُ َ
{فَانْـ َفلَ َق} اثِن عشر طرَ ًقا.
{فَ َكا َن ُك ُّل فِ ْر ٍق َكالطَّْوِد} أي :الـجبل {ال َْع ِظ ِيم} ،فدخلُ موسى
وقومُ.
َن} ،أي :فرعون وقومُ،
{وأَ ْزلَ ْفنَا ثَـ َّم} ِف ذلك الـمكان
َ
َ
{اآلخ ِر َ
قربناهم ،وأدخلناهم ِف ذلك الطرَق ،الذي سلك منُ موسى وقومُ.
َّ
{وأَنْـجيـنَا موسى ومن معُُ أ ِ
ني} استكملوا خارجني ،لـم َتخلف
َ َْ ُ َ ََ ْ ََ ْ
َجـ َمع َ
منهم أحد.
َن} لـم َتخلف منهم عن الغرق أحد.
{ثُـ َّم أَ ْغ َرقْـنَا َ
اآلخ ِر َ

ك آلََ ًة} عظيمة ،على صدق ما جاء بُ موسى عليُ السالم،
{إِ َّن ِِف َذلِ َ
وبطالن ما عليُ فرعون وقومُ.

ِ
ني} مع هذه اآلَيت الـمقتضية لَلَـمان ،لفساد
{وَما َكا َن أَ ْكثَـ ُرُه ْم ُم ْْمنِ َ
َ
قلوبكم.

الرِ
يم} بعزتُ أهلك الكافرَن الـمكذبني،
ح
{وإِ َّن َربَّ َ
َ
ك لَـ ُه َو ال َْع ِز َُز َّ ُ
وبرحـمتُ نـ َّجى موسى ومن معُ أجـمعني.

احللقة السادسة

ِ ِ
ال ِلَبِ ِيُ َوقَـ ْوِم ُِ َما تَـ ْعبُ ُدو َن
يم ( )69إِ ْذ قَ َ
{ َواتْ ُل َعلَْي ِه ْم نَـبَأَ إبْـ َراه َ
ِِ
ني (})71
( )70قَالُوا نَـ ْعبُ ُد أ ْ
َصنَ ًاما فَـنَظَ ُّل لَـ َها َعاكف َ
أي :واتل َي حممد على الناس نبأ إبراهيم الـخليل وخربه اجلليل ِف هذه
الـحالة بـخصوصها ،وإّل فلُ أنباء كثرية ،ولكن من أعجب أنبائُ
وأفضلها هذا النبأ الـمتضمن لرسالتُ ،ودعوتُ قومُ ،ومـحاجتُ إَيهم،
وإبطالُ ما هم عليُ.
ال ِلَبِ ِيُ َوقَـ ْوِم ُِ َما تَـ ْعبُ ُدون}
ولذلك قيده َبلظرف ،فقال{ :إِ ْذ قَ َ
{قَالُوا} ِ
متبجحني
أبَدَنا.

()31

َصنَ ًاما} ننحتها ونعملها
بعبادتـهم{ :نَـ ْعبُ ُد أ ْ

ِِ
ني} أي مقيمني على عبادهتا ِف كثري من أوقاتنا.
{فَـنَظَ ُّل لَـ َها َعاكف َ

ح[ .مـختار الصحاح]
( )31بـ َّجحُ َّ
فتبجح ،أيَّ :
فرحُ ف َف ِر َ

ال َه ْل ََ ْس َمعُونَ ُك ْم إِ ْذ تَ ْدعُو َن ( )72أ َْو ََـ ْنـ َفعُونَ ُك ْم أ َْو
{قَ َ
ض ُّرو َن (})73
ََ ُ
{ه ْل ََ ْس َمعُونَ ُك ْم إِ ْذ
فقال لـهم إبراهيم ،مبينًا لعدم استحقاقها للعبادةَ :
تَ ْدعُو َن} ،فيستجيبون دعاءكم ،وَفرجون كربكم ،وَزَلون عنكم كل

مكروه؟

ض ُّرو َن} ،فأقروا أن ذلك كلُ غري موجود فيها ،فال
{أ َْو ََـ ْنـ َفعُونَ ُك ْم أ َْو ََ ُ

تسمع دعاء ،وّل تنفع ،وّل تضر ،ولـهذا لـما كسرها ،وقال{ :بَ ْل فَـ َعلَُُ
وه ْم إِ ْن َكانُوا ََـ ْن ِط ُقو َن}[النبياء ،]63 :قالوا لُ:
اسأَلُ ُ
َكبِريُُه ْم َه َذا فَ ْ
ت َما َه َُّْل ِء ََـ ْن ِط ُقو َن} ،أي :هذا أمر متقرر من حالـهاّ ،ل
{لََق ْد َعلِ ْم َ
َقبل اإلشكال والشك.

ال أَفَـ َرأََْـتُ ْم َما
ك ََـ ْف َعلُو َن ( )74قَ َ
آَب َء َن َك َذلِ َ
{قَالُوا بَ ْل َو َج ْد َن َ
آَب ُؤُك ُم ْالَقْ َد ُمو َن ( )76فَِإنَّـ ُه ْم َع ُدو
ُك ْنـتُ ْم تَـ ْعبُ ُدو َن ( )75أَنْـتُ ْم َو َ
ني ( )77الَّ ِذي َخلَ َق ِِن فَـ ُه َو ََـ ْه ِدَ ِن (})78
ِِل إَِّّل َر َّ
ب ال َْعالَ ِم َ
ك
آَب َء َن َك َذلِ َ
فلجأوا إَل تقليد آَبئهم الضالني ،فقالوا{ :بَ ْل َو َج ْد َن َ
ََـ ْف َعلُو َن} ،فتبعناهم على ذلك ،وسلكنا سبيلهم ،وحافظنا على

عاداتـهم ،فقال لـهم إبراهيم :أنتم وآَبءكم كلكم خصوم ِف المر،
والكالم مع الـجميع واحد.

آَب ُؤُك ُم الَقْ َد ُمو َن فَِإنَّـ ُه ْم َع ُدو ِِل}
{أَفَـ َرأََْـتُ ْم َما ُك ْنـتُ ْم تَـ ْعبُ ُدو َن أَنْـتُ ْم َو َ
فليضروين أبدىن شيء من الضرر ،وليكيدونـي ،فال َقدرون.
ني الَّ ِذي َخلَ َقنِـي فَـ ُه َو ََـ ْه ِدَ ِن} هو الـمنفرد بنعمة
{إِّل َر َّ
ب ال َْعالَ ِم َ
الـخلق ،ونعمة الـهداَة للمصالـح الدَنية والدنيوَة.
ثـم خصص منها بعض الضرورَيت ،فقال:

ت فَـ ُه َو ََ ْش ِف ِ
{ َوالَّ ِذي ُه َو َُط ِْع ُم ِِن َوََ ْس ِق ِ
ني
ني (َ )79وإِ َذا َم ِر ْ
ضُ
(َ )80والَّ ِذي َُـ ِميتُنِـي ثُـ َّم َُـ ْحيِ ِ
ني (َ )81والَّ ِذي أَط َْم ُع أَ ْن ََـ ْغ ِف َر
لِـي َخ ِطيئَتِـي َـوم ِ
الدَ ِن (})82
َْ َ
فهذا هو وحده املنفرد بذلك ،فيجب أن َُفرد َبلعبادة والطاعة ،وتُرتك
هذه الصنام ،اليت ّل تـخلق ،وّل تـهدي ،وّل تُـ ْمرض ،وّل تشفي ،وّل
تطعم وّل تسقي ،وّل تـميت ،وّل تـحيي ،وّل تنفع عابدَها ،بكشف
الكروب ،وّل ِ
مغفرة الذنوب.
فهذا دليل قاطع وحجة َبهرة ّل تقدرون أنتم وآَبؤكم على معارضتها،
فدل على اشرتاككم ِف الضالل ،وترككم طرَق الـهدى والرشد .قال
ِ
اَّلل وقَ ْد َه َد ِ
ال أَتُـح ُّ ِ
ان} [النعام:
{و َح َّ
اجُُ قَـ ْوُمُُ قَ َ َ
اجونـي ِِف َّ َ
هللا تعاَلَ :

 ،]80اآلَيت.

()32

ِ
هللا وقَ ْد َه َد ِ
اف َما
اجُُ قَـ ْوُمُُ قَ َ
ان َوَّل أَ َخ ُ
ال أَتُـ َح ُّ
( )32قال تعاَلَ { :و َح َّ
اج ِوين ِِف َ
اء َرِيب َش ْيـئًا َو ِس َع َرِيب ُك َّل َش ْي ٍء ِعل ًْما أَفَ َال تَـتَ َذ َّك ُرو َن *
تُ ْش ِرُكو َن بِ ُِ إِّلَّ أَ ْن ََ َ
شَ
اف ما أَ ْشرْكتم وَّل تَـ َخافُو َن أَنَّ ُكم أَ ْشرْكتم َِب َِّ
َّلل َما لَـ ْم َُـنَـ ِز ْل بِ ُِ َعلَْي ُك ْم
َوَك ْي َ
فأَ
ْ َ ُْ
َخ ُ َ َ ُ ْ َ
َّ ِ
ِ
َي الْ َف ِرَ َق ْ ِ
سوا
ُس ْلطَ ًان فَأ ُّ
َن َ
ني أ َ
َح ُّق َِب ْل َْم ِن إِ ْن ُك ْنـتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن * الذ َ
آمنُوا َولَـ ْم ََـ ْلب ُ
ْك ح َّجتنا آتَـيـنَ ِ ِ
يم
إَِـ َمانَـ ُه ْم بِظُل ٍْم أُولئِ َ
ك لَـ ُه ُم ا ْل َْم ُن َو ُه ْم ُم ْهتَ ُدو َن * َوتِل َ ُ ُ ْ َ
اها إبْـ َراه َ

ك ح ِك ِ
َعلَى قَـوِم ُِ نَـرفَع َدرج ٍ
يم} [النعام-80 :
ات َم ْن نَ َ
ْ ْ ُ ََ
يم َعل ٌ
شاءُ إِ َّن َربَّ َ َ ٌ
.]83

احللقة السابعة

ب َهب لِـي ح ْكما وأَلْـ ِحـ ْقنِـي َِب َّ ِ ِ
اج َع ْل لِـي
لصالـح َ
ني (َ )83و ْ
{ َر ِ ْ
ُ ً َ
ِ
ِ
ِ ٍ
اج َعلْنِـي ِم ْن َوَرثَ ِة َجن َِّة الن َِّع ِيم
َن (َ )84و ْ
ل َسا َن ص ْدق ِِف ْاآلخ ِر َ
( )85وا ْغ ِفر ِلَبِـي إِنَُّ َكا َن ِمن َّ ِ
ني (َ )86وَّل تُـ ْخ ِزنِـي ََـ ْوَم
ُ
الضال َ
َ ْ
َ
ال َوَّل بَـنُو َن ( )88إَِّّل َم ْن أَتَى َّ
َُـ ْبـ َعثُو َن (ََ )87ـ ْوَم َّل ََـ ْنـ َف ُع َم ٌ
اَّللَ
بَِقل ٍ
ْب َسلِ ٍيم (})89
{ر ِ
كثريا،
ب َه ْ
ب ِِل ُح ْك ًما} أيً :
ثـم دعا عليُ السالم ربُ فقالَ :
علما ً
أعرف بُ الحكام ،والـحالل والـحرام ،وأحكم بُ بني النم،
{وأَلْـ ِح ْق ِِن َِب َّ ِ ِ
ني} من إخوانُ النبياء والـمرسلني.
لصالـح َ
َ
ص ْد ٍق ِِف ا ِ
اجعل ِِل لِسا َن ِ
ِ
َن} أي :اجعل ِل ثناء صدق مستمر
ر
آلخ
َ
َ
{و ْ َ ْ َ
إَل آخر الدهر .فاستجاب هللا دعاءه ،فوهب لُ من العلم والـحكم

ما كان بُ من أفضل الـمرسلني ،وألـحقُ إبخوانُ الـمرسلني ،وجعلُ
مثىن عليُِ ،ف جـميع الـمللِ ،ف كل الوقات.
مقبوّل معظما ً
مـ ً
حبوَب ً

ِ
ِ ِ
ِ
ك نَـ ْج ِزي
يم َك َذلِ َ
َن َس ٌ
قال تعاَلَ :
{وتَـ َرْكنَا َعلَْيُ ِِف اآلخ ِر َ
الم َعلَى إبْـ َراه َ
()33
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ني} [الصافات.]111-107 :
ني إِنَُُّ م ْن عبَاد َن ال ُْم ْْمنِ َ
ال ُْم ْحسنِ َ
اج َعل ِِْن ِم ْن َوَرثَِة َجن َِّة الن َِّع ِيم} أي :من أهل الـجنة ،اليت َُورثهم هللا
{و ْ
َ
إَيها ،فأجاب هللا دعاءه ،فرفع منزلتُ ِف جنات النعيم.

{وا ْغ ِفر ِلَِيب إِنَُّ َكا َن ِمن َّ ِ
ني} وهذا الدعاء بسبب الوعد الذي
ُ
الضال َ
َ ْ
َ
()34
ك َرِيب إِنَُُّ َكا َن بِـي َح ِفيًا} [مرَـم،]47 :
َستَـ ْغ ِف ُر لَ َ
{سأ ْ
قال لبيَُ :
ِ ٍ
قال تعاَل{ :وما َكا َن استِغْ َفار إِبـر ِ
اه
يم لبِ ِيُ إَِّّل َع ْن َم ْوع َدة َو َع َد َها إِ ََّيهُ
ََ
ْ ُ َْ َ

ثناء صادقًا ِف اآلخرَن ،فكل
({ )33وتركنا عليُ ِف اآلخرَن} أي :وأبقينا عليُ ً
وقت بعد إبراهيم عليُ السالم ،فإنُ فيُ مـحبوب معظم مثىن عليُ.

[الـمْلف]
ك َرِيب إِنَُُّ َكا َن ِيب َح ِفيًا} أيّ :ل أزال أدعو هللا لك َبلـهداَة
َستَـغْ ِف ُر لَ َ
{سأ ْ
(َ )34
والـمغفرة ،أبن َهدَك لَلسالم ،الذي صحصل بُ املغفرة ،فـ{إِنَُُّ َكا َن بِـي َح ِفيًا}
رحيما رءوفًا بـحاِل ،معتنيًا بـي ،فلم َزل َستغفر هللا لُ رجاء أن َهدَُ
أيً :
هللا ،فلما تبني لُ أنُ عدو هلل وأنُ ّل َفيد فيُ شيئًا ،ترك اّلستغفار لُ وتربأ

منُ[ .الـمْلف]

ِِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
يم} [التوبة:
فَـلَ َّما تَـبَـ َّ َ
يم َلَ َّواهٌ َحل ٌ
ني لَُُ أَنَُُّ َع ُدو ََّّلل تَـبَـ َّرأَ م ْنُُ إ َّن إبْـ َراه َ
()35
.]114
{وَّل تُـ ْخ ِزِين ََـ ْوَم َُـ ْبـ َعثُو َن} أيَ :بلتوبيخ على بعض الذنوب ،والعقوبة
َ
عليها والفضيحة ،بل أسعدنـي ِف ذلك اليوم الذي {ّل ََـ ْنـ َف ُع} فيُ
اَّللَ بَِقل ٍ
ال َوّل بَـنُو َن * إَِّّل َم ْن أَتَى َّ
{م ٌ
ْب َسلِ ٍيم} ،فهذا الذي َنفعُ
َ
()36
عندك ،وهذا الذي َنجو بُ من العقاب وَستحق جزَل الثواب.
والقلب السليم معناه الذي سلم من الشرك والشك ومـحبة الشر
واإلصرار على البدعة والذنوب ،وَلزم من سالمتُ مـما ذكر اتصافُ
أبضدادها من اإلخالص والعلم واليقني ومـحبة الـخري وتزَينُ ِف قلبُ،
اتبعا لـما جاء عن هللا.
وأن تكون إرادتُ ومـحبتُ اتبعة لـمحبة هللا وهواه ً
رجاع إَل هللا ِف جـميع المور ،كثري الذكر والدعاء واّلستغفار
{ل ََّواهٌ} أيَّ :
(َ )35
واإلنبة إَل ربُ[ .الـمْلف]

{وَّل تُـ ْخ ِزنِـي ََـ ْوَم
( )36قال اإلمام البخاري ِف كتاب التفسري من صحيحَُ :بب َ
َُـ ْبـ َعثُو َن} ،مث أخرج بسنده إَل أيب هرَرة رضي هللا عنُ :عن النيب صلى هللا
عليُ وسلم قالَ (( :لقى إبراهيم أَبه ،فيقولَ :ي رب! إنك وعدتِن أن ّل
تـخزَِن َوم َبعثون ،فيقول هللا :إنـي حرمت الـجنة على

الكافرَن)) .

ثـم ذكر من صفات ذلك اليوم العظيم وما فيُ من الثواب والعقاب،
فقال:

ت الْـج ِحيم لِ
ت الْـجنَّةُ لِلْمت ِ
ني ( )90وبـ ِرَز ِ
{وأُ ْزلَِف ِ
ِ
َن ()91
و
ا
غ
ل
َّق
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ون َِّ
وقِيل لَـ ُهم أََن ما ُك ْنـتُم تَـ ْعب ُدو َن (ِ )92من ُد ِ
ص ُرونَ ُك ْم
اَّلل َه ْل ََـ ْن ُ
َ َ ْ َْ َ ْ ُ
ْ
أَو َـ ْنـتَ ِ
ود
ص ُرو َن ( )93فَ ُك ْب ِكبُوا فِ َيها ُه ْم َوالْغَ ُاوو َن (َ )94و ُجنُ ُ
ْ َ
إِبلِ
َجـ َم ُعو َن (})95
يس أ ْ
ْ َ

ت الْـجنَّةُ} ،أي قربت{ ،لِل ِ
{وأُ ْزلَِف ِ
ني} ربَّـهم ،الذَن امتثلوا أوامره
ْمتَّق َ
َ
ُ
َ
واجتنبوا زواجره واتقوا سخطُ وعقابُ.

ت الْـج ِ
{وبـ ِرَز ِ
يم} أي برزت واستعدت بـجميع ما فيها من العذاب.
ح
َ
َُ
ُ
ِ
َن} الذَن أوضعوا ِف معاصي هللا وتـجرأوا على مـحارمُ و َّ
كذبوا
{ل ْلغَا ِو َ
رسلُ وردوا ما جاءوهم بُ من الـحق.

ون َِّ
{وقِيل لَـ ُهم أََن ما ُك ْنـتُم تَـ ْعب ُدو َن * ِمن ُد ِ
ص ُرونَ ُك ْم أ َْو
ن
ـ
َ
ل
ه
اَّلل
ْ
َ
ْ َ ُ
ْ
َ َ ْ َْ َ ْ ُ
َـ ْنـتَ ِ
ص ُرو َن} أبنفسهم ،أي :فلم َكن من ذلك من شيء ،وظهر كذبـهم
َ
وخزَهم ،وّلحت خسارتـهم وفضيحتهم ،وَبن ندمهم ،وضل سعيهم.

ِ ِ
{ه ْم} ،أي :ما كانوا َعبدون،
{فَ ُك ْبكبُوا ف َيها} ،أي :أُلقوا ِف النارُ ،
{والْغَ ُاوو َن} العابدون لـها.
َ

{وجن ُ ِ ِ
َجـ َمعُو َن} من اإلنس والـجن الذَن َّأزهم إَل الـمعاصي
َ ُُ
يس أ ْ
ود إبْل َ
أَزًا )37(،وتسلَّط عليهم بشركهم وعدم إَـمانـهم ،فصاروا من دعاتُ
والساعني ِف مرضاتُ ،وهم ما بني داع لطاعتُ ومـجيب لـهم ومقلد
لـهم على شركهم.

( )37قال تعاَل{ :أَلَـم تَـر أ ََّن أَرسلْنَا َّ ِ
ِ
َن تَـ ُْزُُّه ْم أَ ًزا} [مرَـم:
الشيَاط َ
ْ َ َْ
ني َعلَى الْ َكاف ِر َ

 ،]83وقال الـمْلف :وهذا من عقوبة الكافرَن أنـهم لـما لـم َعتصموا َبهلل،

ولـم َتمسكوا بـحبل هللا ،بل أشركوا بُ ووالوا أعداءه من الشياطني ،سلطهم

عليهم ،وقيضهم لـهم ،فجعلت الشياطني تْزهم إَل الـمعاصي أَ ًزا ،وتزعجهم

إزعاجا ،فيوسوسون لـهم ،وَوحون إليهم ،وَزَنون لـهم الباطل،
إَل الكفر ً
وَقبِحون لـهم الـحق ،فيَدخل حب الباطل ِف قلوبـهم وَتشربـها ،فيسعى فيُ

سعي الـمحق ِف حقُ ،فينصره بـجهده وَـحارب عنُ ،وَـجاهد أهل اْلق ِف
سبيل الباطل ،وهذا كلُ جزاء لُ على تولِيُ من وليُ وتولِيُ لعدوه ،جعل لُ

عليُ سلطان ،وإّل فلو آمن َبهلل ،وتوكل عليُ ،لـم َكن لُ عليُ سلطان ،كما
َّ ِ
ِ
آمنُوا َو َعلَى َربِـ ِه ْم ََـتَـ َوَّكلُو َن * إِنَّـ َما
َن َ
س لَُُ ُس ْلطَا ٌن َعلَى الذ َ
قال تعاَل{ :إنَُُّ لَْي َ
َّ َّ ِ
َّ ِ
َن ُه ْم بِ ُِ ُم ْش ِرُكو َن} [النـحل.]100-99:
َن ََـتَـ َول ْونَُُ َوالذ َ
ُس ْلطَانُُُ َعلَى الذ َ

صمو َن (َ )96ات َِّ
{قَالُوا و ُهم فِ َيها َـ ْختَ ِ
ض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني
َّلل إِ ْن ُكنَّا لَِفي َ
َ
َ ْ
ُ
( )97إِ ْذ نُس ِوَ ُك ْم بِر ِ
ضلَّنَا إَِّّل ال ُْم ْج ِرُمو َن
ني (َ )98وَما أَ َ
ب ال َْعالَ ِم َ
َ
َ
( )99فَما لَنَا ِمن َشافِ ِ
ص ِد ٍَق َحـ ِم ٍيم ()101
ّل
و
)
100
(
ني
ع
َ
َ
َ َ
ْ
َ
َن لَنا َك َّرًة فَـن ُكو َن ِمن الْم ِْْ
ِ
ن
م
ك َآلََةً
ني ( )102إِ َّن ِِف َذلِ َ
َ
فَـلَ ْو أ َّ َ
َ ُ َ
ك لَـهو الْع ِزَز َّ ِ
ِ
يم
َوَما َكا َن أَ ْكثَـ ُرُه ْم ُم ْْمنِ َ
ني (َ )103وإِ َّن َربَّ َ ُ َ َ ُ
الرح ُ
(})104
{قَالُوا} ،أي :جنود إبليس الغاوون لصنامهم وأواثنـهم اليت عبدوها:
{ات َِّ
َّلل إِ ْن ُكنَّا لَِ
الل ُمبِ
ض ٍ
ني إِ ْذ نُس ِوَ ُك ْم بِر ِ
ٍ
ني} ِف العبادة
ي
ف
َ
َ
ب ال َْعالَ ِم َ
َ
َ

والـمحبة والـخوف والرجاء ،وندعوكم كما ندعوه ،فتبني لـهم حينئذ
ضاللـهم ،وأقروا بعدل هللا ِف عقوبتهم ،وأنـها ِف مـحلها ،وهم لـم
َسووهم برب العالـمني إّل ِف العبادةّ ،ل ِف الـخلق ،بدليل قولـهم:
{برب العالـمني} ،إنـهم مقرون أن هللا رب العالـمني كلِهم الذَن من
أصنامهم وأواثنـهم.
جـملتهم
ُ

َضلَّنَا} عن طرَق الـهدى والرشد ،ودعان إَل طرَق الغي والفسق
{وَما أ َ
َ
()38
{إَِّّل ال ُْم ْج ِرُمو َن} ،وهم الئمة الذَن َدعون إَل النار.
ِ
ِِ
ني} َشفعون لنا لينقذون من عذابُ.
{فَ َما لَنَا} حينئذ {م ْن َشافع َ
ٍ
مصاف َنفعنا أبدىن نفع ،كما جرت
ص ِد ٍَق َحـ ِم ٍيم} ،أي :قرَب
{وّل َ
َ
ِ
سوا بـما كسبوا،
سوا من كل خري ،وأَبْـلَ ُ
العادة بذلك ِف الدنيا ،فأََ ُ
وتـمنَّوا العودة إَل الدنيا ليعملوا صالـ ًحا:
{فَـلَ ْو أ َّ
َن لَنَا َك َّرًة} ،أي :رجعة إَل الدنيا وإعادة إليها.
ِ
ِ
ني} :لنسلم من العقاب ونستحق الثواب.
{فَـنَ ُكو َن م َن ال ُْم ْْمنِ َ
هيهات! هيهات! قد حيل بينهم وبني ما َشتهون! وقد غلقت منهم
الرهون!

مرفوعا (( :إن أخوف ما أخاف
( )38أخرج اإلمام أمحد من حدَث أيب الدرداء
ً
مرفوعا(( :غري
على أميت الئمة الـمضلون )) ،وروي من حدَث أيب ذر
ً

الدجال أخوف على أميت من الدجال الئمة الـمضلون )) ،انظر :سلسلة

الحادَث الصحيحة (برقم  1582و.)1989

{وَما َكا َن
ك} الذي ذكرن لكم ووصفناَ :
{إِ َّن ِِف َذلِ َ
{آلََةً} لكمَ ،
ِ
ني} ،مع نزول اآلَيت.
أَ ْكثَـ ُرُه ْم ُم ْْمنِ َ
ك لَـهو الْع ِزَز َّ ِ
يم}.
{وإِ َّن َربَّ َ ُ َ َ ُ
َ
الرح ُ

احللقة الثامنة

ِ
وح أ ََّل
ني ( )105إِ ْذ قَ َ
ت قَـ ْو ُم نُ ٍ
{ َك َّذبَ ْ
ال لَـ ُه ْم أَ ُخ ُ
وح ال ُْم ْر َسل َ
وه ْم نُ ٌ
تَـتَّـ ُقو َن ( )106إِنِـي لَ ُكم رس ٌ ِ
ني ( )107فَاتَّـ ُقوا َّ ِ
َطيع ِ
ون
ول أَم ٌ
اَّللَ َوأ ُ
ْ َُ
( )108وما أَسأَلُ ُكم علَي ُِ ِ
ِ
ي إَِّّل َعلَى َر ِ
ِ
ٍ
ب
ر
َج
أ
ن
إ
ر
َج
أ
ن
م
ْ
ْ
ْ
ََ ْ ْ َ ْ
ْ
َ
الْعالَ ِمني ( )109فَاتَّـ ُقوا َّ ِ
َطيع ِ
ون (})110
َ َ
اَّللَ َوأ ُ
َذكر تعاَل تكذَب قوم نوح لرسولـهم نوح ،وما رد عليهم وردوا عليُ،
ِ
ميعهم ،وجعل
ت قَـ ْو ُم نُ ٍ
وعاقبة الـجميع ،فقالَ { :ك َّذبَ ْ
وح ال ُْم ْر َسل َ
ني} جـ َ
تكذَب نوح كتكذَب جـميع الـمرسلني ،لنـهم كلَّهم اتفقوا على دعوة

واحدة ،وأخبار واحدة ،فتكذَب أحدهم تكذَب بـجميع ما جاءوا بُ
من الـحق.

()39

نوحا _ عليُ السالم _ لـم َسبقُ رسول ،ومع ذلك سجل هللا
( )39ووجُ ذلك أن ً
على قومُ التكذَب بـجـميع الرسل ولـم َيتـهم غري نوح! راجع تفسري اإلمام

ابن كثري وتفسري العالمة ابن العثيمني تلميذ الـمْلف رحـمهم هللا تعاَل.

()40
وح} ،وإنـما ابتعث هللا
ن
{
وه ْم} ِف النسب
كذبوه {إِ ْذ قَ َ
ُ
ال لَـ ُه ْم أ ُ
َخ ُ
ٌ

الرسل من نسب من أرسل إليهم ،لئال َشمئزوا من اّلنقياد لُ ،ولنـهم
َعرفون حقيقتُ ،فال َـحتاجون أن َبحثوا عنُ ،فقال لـهم مـخاطبًا
أبلطف خطاب ،كما هي طرَقة الرسل صلوات هللا وسالمُ عليهم:

( )40وِف عصرن من َستدل بـهذه اآلَة على جواز اتـخاذ غري الـمسلمني إخو ًان لنا
وخطابـهم بذلك ،وقد سئل العالمة ابن العثيمني رحـمُ هللا عن مـخاطبة

أخا لُ من
الكافر بـ"َي أخي" ،فقال" :فهذا حرام ،وّل َـجوز ،إّل أن َكون ً

النسب أو الرضاع ،وذلك لنُ إذا انتفت أخوة النسب والرضاع لـم َبق إّل
أخا للمْمن ِف دَنَُّ ،
وتذكر قول نيب هللا تعاَل
أخوة الدَن ،والكافر ليس ً
ِ
{ر ِ
ال
ني قَ َ
ب إِ َّن ابِِْن ِم ْن أ َْهلِي َوإِ َّن َو ْع َد َك الْـ َح ُّق َوأَنْ َ
َح َك ُم الـ َحاك ِم َ
تأْ
نوحَ :
ََينُ ُ ِ
ك} [هود .]46-45 :وأما قول" :صدَق" ،و"رفيق"
س ِم ْن أ َْهلِ َ
وح إنَُُّ لَْي َ
ونـحوهـما ،فإذا كانت كلمة عابرة َقصد بـها نداء من جهل اسـمُ منهم،

وتقرًَب منهم ،فقد قال هللا تعاَل:
فهذا ّل أبس بُ ،وإن قصد بـها معناها ُّ
تود ًدا ُّ
{ّل تَـ ِج ُد قَـوما َـ ِْْمنُو َن َِب َِّ
اد َّ
اَّللَ َوَر ُسولَُُ َولَ ْو
َّلل َوالْيَـ ْوِم ْاآل ِخ ِر َُـ َوادُّو َن َم ْن َح َّ
َ
ًْ ُ
ِ
ِ
ريتَـ ُه ْم} [الـحشر .]22 :فكل
َكانُوا َ
آَب َء ُه ْم أ َْو أَبْـنَ َ
اء ُه ْم أ َْو إ ْخ َوانَـ ُه ْم أ َْو َعش َ
ف اليت َقصد بـها الـموادة ّل َـجوز للمْمن أن َـ ِ
كلمات التلطُّ ِ
خاطب بـها
أح ًدا من الكفار[ ".فتاوَُ ]43-42/3

{أ ََّل تَـتَّـ ُقو َن} هللا تعاَل ،فترتكون ما أنتم مقيمون عليُ من عبادة الواثن،
وتـخلصون العبادة هلل وحده.

{إِنِـي لَ ُكم رس ٌ ِ
رسوّل إليهم َبلـخصوص َوجب لـهم
ني} ،فكونُ ً
ول أَم ٌ
ْ َُ
ِ
تلق َي ما أُرسل بُ إليهم ،واإلَـما َن بُ ،وأن َشكروا هللا تعاَل على أ ْن
خصهم بـهذا الرسول الكرَـم .وكونُ أمينًا َقتضي أنُ ّل َتقول على
هللا ،وّل َزَد ِف وحيُ ،وّل َنقص ،وهذا َوجب لـهم التصدَق بـخربه
والطاعة لمره.
{فَاتَّـ ُقوا َّ ِ ِ
آم ُركم بُ ،وأنـهاكم عنُ ،فإن هذا هو الذي
اَّللَ َوأَطيعُون} فيما ُ

رسوّل إليهم أمينًا ،فلذلك رتبُ َبلفاء الدالة على
َرتتب على كونُ ً
{وَما
السبب ،فذكر السبب الـموجب ،ثـم ذكر انتفاء الـمانع ،فقالَ :
ِِ
َج ٍر} ،فتتكلفون من الـمغرم الثقيل.
َسأَلُ ُك ْم َعلَْيُ م ْن أ ْ
أْ

ي إَِّّل َعلَى َر ِ
ني} أرجو بذلك القرب منُ والثواب
{إِ ْن أ ْ
ب الْ َعالَ ِم َ
َج ِر َ
فم ْنـيَتـي ومنتهى إرادتـي منكم النصح لكم وسلوككم
الـجزَل ،وأما أنتم ُ
الصراط الـمستقيم.

{فَاتَّـ ُقوا َّ ِ
َطيع ِ
ون} ،كرر ذلك _ عليُ السالم _ لتكرَره دعوة
اَّللَ َوأ ُ
قومُِ ،
ْف َسنَ ٍة
وطول مكثُ ِف ذلك ،كما قال تعاَل{ :فَـلَبِ َ
ث فِي ِه ْم أَل َ
ِ
{ر ِ
ت قَـ ْوِمي
ب إِنِـي َد َع ْو ُ
إَِّّل َخـ ْمس َ
ني َع ًاما} [العنكبوت ،]14 :وقالَ :
لَْي ًال َونَـ َه ًارا فَـلَ ْم ََ ِز ْد ُه ْم ُد َعائِي إَِّّل فِ َر ًارا} [نوح ،]6-5 :اآلَيت.

ك ْالَ ْر َذلُو َن (})111
ك َواتَّـبَـ َع َ
{قَالُوا أَنُـ ِْْم ُن لَ َ

ك
فقالوا ر ًدا لدعوتُ ومعارضة لُ بـما ليس َصلح للمعارضة{ :أَنُـ ِْْم ُن لَ َ
ك الَ ْر َذلُو َن} ،أي :كيف نتبعك ونـحن ّل نرى أتباعك إّل أسافل
َواتَّـبَـ َع َ
وس َقطهم )41(.بـهذا َعرف تكربهم عن الـحق وجهلهم
الناس وأراذلـهم َ

َبلـحقائق ،فإنـهم لو كان قصدهم الـحق ،لقالوا _ إن كان عندهم
ني لنا صحة ما جئت بُ َبلطرق
إشكال وشك ِف دعوتُ _ " :بِ ْ
الـموصلة إَل ذلك".

ولو َملوا حق التأمل لعلموا أن أتباعُ هم العلون ،خيار الـخلق،
أهل العقول الرزَنة والخالق الفاضلة ،وأن الرذل من َسلَب خاصيةَ
عقلُ ،فاستحسن عبادة الحجار ،ورضي أن َسجد لـها ،وَدعوها،
وأبـى اّلنقياد لدعوة الرسل الكمل.
وبـمجرد ما َتكلم أحد الـخصمني ِف الكالم الباطلَ ،عرف فساد ما
عنده بقطع النظر عن صحة دعوى خصمُ ،فقوم نوح لـما سـمعنا
ك الَ ْر َذلُو َن}،
ك َواتَّـبَـ َع َ
عنهم أنـهم قالوا ِف ردهم دعوة نوح{ :أَنُـ ِْْم ُن لَ َ
( )41السقط بفتحتني رديء الـمتاع[ .خمتار الصحاح]

فبنوا على هذا الصل الذي كل أحد َعرف فساده َّ
رد دعوتُ ،عرفنا
أنـهم ضالون مـخطئون ،ولو لـم نشاهد من آَيت نوح ودعوتُ العظيمة
ما َفيد الـجزم واليقني بصدقُ وصحة ما جاء بُ.

()42

( )42وقد عد شيخ اإلسالم حممد بن عبدالوهاب رمحُ هللا هذه اخلصلة من مسائل
الـجاهلية ،اليت تتجد ِف أعداء النبياء ،حيث قال" :الثامنة اّلستدّلل على
بطالن الشيء أبنُ لـم َتبعُ إّل الضعفاء" ،وذكر هذه اآلَة.

احللقة التاسعة

ال َوَما ِعل ِْمي بِـ َما َكانُوا ََـ ْع َملُو َن ( )112إِ ْن ِح َسابُـ ُه ْم إَِّّل َعلَى
{قَ َ
ِ ِ
ني ( )114إِ ْن أ ََن
َربِـي لَ ْو تَ ْش ُع ُرو َن (َ )113وَما أ ََن بِطَا ِرد ال ُْم ْْمنِ َ
ني (})115
إَِّّل نَ ِذ ٌَر ُمبِ ٌ
{وَما ِعل ِْمي بِـ َما َكانُوا ََـ ْع َملُو َن * إِ ْن ِح َسابُـ ُه ْم
فقال نوح عليُ السالمَ :
إَِّّل َعلَى َربِـي لَ ْو تَ ْشعُ ُرو َن} ،أي :أعمالُـهم وحسابـهم على هللا ،إنـما
علي التبليغ ،وأنتم َدعُوهم عنكم ،إن كان ما جئتكم بُ الـ َّ
حق فانقادوا
لُ وكل لُ عملُ.
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ِ
ِ
ني} ،كأنـهم _ قبَّحهم هللا _ طلبوا منُ أن
{وَما أ ََن بِطَا ِرد ال ُْم ْْمنِ َ
َ
ِ ِ
ني}،
{وَما أ ََن بِطَا ِرد ال ُْم ْْمنِ َ
َطردهم عنُ تكبُّـ ًرا وتـجبُّـ ًرا ،ليْمنوا ،فقالَ :
ُ
اَّلل وأ ِ
ِ
ول فَِإ ْن تَـ َولَّْوا فَِإنَّـ َما َعلَْي ُِ َما ُحـ ِم َل
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
( )43قال تعاَل{ :قُ ْل أَطيعُوا ََّ َ
ني}
َو َعلَْي ُك ْم َما ُحـ ِملْتُ ْم َوإِ ْن تُ ِطيعُوهُ تَـ ْهتَ ُدوا َوَما َعلَى َّ
الر ُسوِل إَِّّل الْبَ َالغُ ال ُْمبِ ُ
الس ِ
ماوات َو ْال َْر ِ
ض إِّلَّ ِآِت ال َّر ْحـم ِن
[النور .]54 :وقال{ :إِ ْن ُك ُّل َم ْن ِِف َّ
اه ْم َو َع َّد ُه ْم َع ًدا * َوُكلُّ ُه ْم آتِ ِيُ ََـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة فَـ ْر ًدا} [مرَـم:
صُ
َع ْب ًدا * لََق ْد أَ ْح َ
س َشيـئًا و ْالَمر َـومئِ ٍذ َِِّ
ك نَـ ْف ِ
ِ
َّلل}
س لنَـ ْف ٍ ْ َ ْ ُ َ ْ َ
 .]95-93وقالََ{ :ـ ْوَم َّل تَـ ْمل ُ ٌ
[اّلنفطار.]19 :

فإنـهم ّل َستحقون الطرد واإلهانة ،وإنـما َستحقون اإلكرام القوِل
والفعلي ،كما قال تعاَل{ :وإِ َذا ج َّ ِ
َن َُـ ِْْمنُو َن ِِب ََيتِنَا فَـ ُق ْل َس َال ٌم
اء َك الذ َ
َ ََ
الر ْحـ َمةَ} [النعام.]54 :
ب َربُّ ُك ْم َعلَى نَـ ْف ِس ُِ َّ
َعلَْي ُك ْم َكتَ َ
ني} ،أي :ما أن إّل منذر ومبلغ عن هللا ومـجتهد
{إِ ْن أ ََن إَِّّل نَ ِذ ٌَر ُمبِ ٌ
ِف نصح العباد ،وليس ِل من المر شيءِ ،
إن المر إّل هلل.

ِ
ِ
ِ
ِ
ال
ني ( )116قَ َ
وح لَتَ ُكونَ َّن م َن ال َْم ْر ُجوم َ
{قَالُوا لَئ ْن لَـ ْم تَـ ْنـتَُ ََينُ ُ
ب إِ َّن قَـوِمي َك َّذب ِ
َر ِ
ون ( )117فَافْـتَ ْح بَـ ْي ِِن َوبَـ ْيـنَـ ُه ْم فَـ ْت ًحا َونَـ ِجنِـي
ُ
ْ
ومن م ِعي ِمن الْم ِْْ
ِ
ني ( )118فَأَنْـج ْيـنَاهُ ومن معُُ ِِف الْ ُف ْل ِ
ك
ن
م
ََ ْ َ َ َ ُ َ
َ ََ ْ ََ
ِ
الْم ْشح ِ
ك
ني ( )120إِ َّن ِِف َذلِ َ
ون ( )119ثُـ َّم أَ ْغ َرقْـنَا بَـ ْع ُد الْبَاق َ
َ ُ
ِ
ك لَـ ُه َو ال َْع ِز َُز
ني (َ )121وإِ َّن َربَّ َ
َآلََةً َوَما َكا َن أَ ْكثَـ ُرُه ْم ُم ْْمنِ َ
الرِ
يم (})122
ح
َّ ُ
ليال ونـها ًرا ،س ًرا
فاستمر نوح عليُ الصالة والسالم على دعوتـهم ً
وجهارا ،فلم َزدادوا إّل نفورا )44(،و{قَالُوا لَئِن لَـم تَـ ْنـتَ ِ
وح} من
ن
َي
ُ
ُ
ْ ْ
َ ُ
ً
ً
دعوتك إَين إَل هللا وحده:
ِ
ِ
ني} ،أي :لنقتلك شر قِ ْتلة َبلرمي َبلـحجارة،
{لَتَ ُكونَ َّن م َن ال َْم ْر ُجوم َ
كما َقتل الكلب ،فتَـبًا لـهم! ما أقبح هذه الـمقابلة! َقابلون الناصح
ب إِِين دعو ُ ِ
قال َر ِ
ارا ( )5فَـلَ ْم ََ ِز ْد ُه ْم
( )44من سورة نوحَ { :
َ َْ
ت قَـ ْومي لَْي ًال َونَـ َه ً
ِ ِ
ِ
ِ
َصابِ َع ُه ْم ِِف آذَانِـ ِه ْم
ُد َعائي إَِّّل فر ًارا (َ )6وإِِين ُكلَّ َما َد َع ْوتُـ ُه ْم لتَـغْف َر لَـ ُه ْم َج َعلُوا أ َ
استَ ْكبـروا ْ ِ
استَـ ْغ َ ِ
ارا ( )7ثُـ َّم إِِين َد َع ْوتُـ ُه ْم
َو ْ
ش ْوا ثيابَـ ُه ْم َوأ َ
است ْكبَ ً
َص ُّروا َو ْ َ ُ
ِ
استَـ ْغ ِف ُروا
َس َرْر ُ
ت لَـ ُه ْم إِ ْس َر ًارا ( )9فَـ ُقل ُ
ارا ( )8ثُـ َّم إِِين أَ ْعلَْن ُ
ْت ْ
ت لَـ ُه ْم َوأ ْ
ج َه ً
ارا (})10
َربَّ ُك ْم إِنَُُّ َكا َن غَ َّف ً

المني الذي هو أشفق عليهم من أنفسهم بشر مقابلة! ّل جرم لـ َّما

انتهى ظُْل ُمهم( )45واشتد كفرهم دعا عليهم نبيهم بدعوة أحاطت بـهم،
ض ِمن الْ َكافِ
{ر ِ
ِ
َن َد ََّي ًرا} [نوح،]26 :
ر
فقالَ :
َ
ب َّل تَ َذ ْر َعلَى الَ ْر ِ َ
اآلَيت.
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(َ )45رَد :لـما بلغ ظلمهم منتهى درجاتُ وأشد ما َكون ...وهللا أعلم.
( )46وليس من شأن املرسلني الدعاء على قومهم ،ولنوح _ عليُ السالم _ عذر
ِف ذلك ،وهو ما ذكره تعاَل ِف قولُ{ :وأ ِ
وح أَنَُُّ لَ ْن َُـ ِْْم َن ِم ْن
ُوح َي إِ ََل نُ ٍ
َ
ِ
س بِـ َما َكانُوا ََـ ْف َعلُو َن} [هود ،]36 :فكان
قَـ ْوِم َ
ك إَِّّل َم ْن قَ ْد َ
آم َن فَ َال تَـ ْبـتَئ ْ
على حالة خاصة قد بني هللا لُ أن فرصة اإلميان لقومُ قد انتهت ،وحان
وقت عذاهبم .وهو أول أوِل العزم _ عليُ السالم _ قدوة ِف الصرب

والتحمل ِف الدعوة إَل هللا ،ومع أنُ معذور ِف دعائُ على قومُ ،فمن شدة
تواضعُ الصادق وحيائُ من ربُ عز وجل أنُ َندم وَتأمث من دعائُ ،كما جاء
ِف حدَث الشفاعة ِف الصحيحَ ،قول َوم القيامة (( :وإنُ قد كانت ِل
دعوة ،دعوتـها على قومي! نفسي ،نفسي ،نفسي! اذهبوا إَل غريي)) ...
صلوات الباري وسالمُ عليُ! فحسنات البرار سيئات عند املقربني!

ب إِ َّن قَـوِمي َك َّذب ِ
ال َر ِ
ون * فَافْـتَ ْح بَـ ْي ِِن َوبَـ ْيـنَـ ُه ْم فَـ ْت ًحا} ،أي:
وهنا{ :قَ َ
ُ
ْ
أهلك الباغي منا ،وهو َعلم أنـهم البغاة الظلمة ،ولـهذا قالَ { :ونَـ ِجنِـي
ِ
ِ ِ
ني}.
َوَم ْن َمع َي م َن ال ُْم ْْمنِ َ

ْك} ،أي :السفينة{ ،الْم ْشح ِ
{فَأَنْـج ْيـنَاهُ ومن معُُ ِِف الْ ُفل ِ
ون} من
ََ ْ ََ
َ ُ
َ
الـخلق والـحيوانت.
ِ
ني}،
{ثُـ َّم أَ ْغ َرقْـنَا بَـ ْع ُد} ،أي :بعد نوح ومن معُ من الـمْمنني{ :الْبَاق َ
أي :جـميع قومُ.
{آلََةً} دالة
ك} ،أي :نـجاة نوح وأتباعُ وإهالك من كذبَُ ،
{إِ َّن ِِف َذلِ َ

على صدق رسلنا وصحة ما جاءوا بُ وبطالن ما عليُ أعداؤهم

الـمكذبون بـهم.
ك لَـ ُه َو ال َْع ِز َُز} الذي قهر بعزه أعداءه فأغرقهم َبلطوفان.
{وإِ َّن َربَّ َ
َ
َّ ِ
نوحا ومن معُ من أهل اإلَـمان.
يم} أبوليائُ ،حيث نـ َّجى ً
{الرح ُ

احللقة العاشرة

ِ
وه ْم ُهو ٌد أ ََّل
ني ( )123إِ ْذ قَ َ
{ َك َّذبَ ْ
ال لَـ ُه ْم أَ ُخ ُ
ت َعا ٌد ال ُْم ْر َسل َ
تَـتَّـ ُقو َن ( )124إِِين لَ ُكم رس ٌ ِ
اَّلل وأ ِ
َط ُيعو ِن
ول أَم ٌ
ْ َُ
ني ( )125فَاتَّـ ُقوا ََّ َ
( )126وما أَسأَلُ ُكم علَي ُِ ِ
ِ
ي إَِّّل َعلَى َر ِ
ِ
ٍ
ب
ر
َج
أ
ن
إ
ر
َج
أ
ن
م
ْ
ْ
ْ
ََ ْ ْ َ ْ
ْ
َ
الْعالَ ِمني ( )127أَتَـبـنُو َن بِ ُك ِل ِرَ ٍع آَةً تَـعبـثُو َن ( )128وتَـت ِ
َّخ ُذو َن
َ َ
ْ
َ َْ
َ
م ِ
َن
َ َ
صان َع لَ َعلَّ ُك ْم تَـ ْخلُ ُدو َن (َ )129وإِ َذا بَطَ ْشتُ ْم بَطَ ْشتُ ْم َجبَّا ِر َ
(})130
هودا،
عادا رسولَـهم ً
أي :كذبت القبيلة الـمسماة ً
تكذَب لغريهّ ،لتفاق الدعوة.
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وتكذَبهم لُ

( )47قوم عاد هم أوّلد عاد بن إِ َرم [بن َع ْوص بن سام بن نوح] الذَن كانوا َيوون
إَل العمد ِف الرب ،كما قال تعاَل{ :ألـم تر كيف فعل ربك بعاد * إرم ذات

العماد * اليت لـم َـخلق مثلها ِف البالد} [الفجر ،]8-6:وذلك لشدة
أبسهم وقوتـهم ،وقد كانت مساكنهم َبليمن َبلحقاف ،وهي جبال الرمل.
[ابن كثري بتصرف َسري]

{هو ٌد} بلطف وحسن خطاب{ :أ ََّل
{إِ ْذ قَ َ
ال لَـ ُه ْم أ ُ
وه ْم} ِف النسب ُ
َخ ُ
تَـتَّـ ُقو َن} هللا ،فترتكون الشرك وعبادة غريه.
{إِِين لَ ُكم رس ٌ ِ
ول أَم ٌ
ْ َُ
ني} أي :أرسلِن هللا إليكم ،رحـمة بكم ،واعتناءً
بكم ،وأن أمني ،تعرفون ذلك مِن ،رتب على ذلك قولَُ:
{فَاتَّـ ُقوا َّ ِ
َطيع ِ
ون} ،أي :أَ ُّدوا حق هللا تعاَل ،وهو التقوى ،وأدوا
اَّللَ َوأ ُ
حقي ،بطاعيت فيما آمركم بُ ،وأنـهاكم عنُ ،فهذا موجب لن تتبعونـي

وتطيعوين وليس ثَـ َّم مانع َـمنعكم من اإلَـمان ،فلست أسألكم على
أجرا ،ح ى تستثقلوا ذلك الـمغرم.
تبليغي إَيكم ونصحي لكم ً

ي إَِّّل َعلَى َر ِ
وأدر عليهم
ني} الذي رَبهم بنعمَُّ ،
{إِ ْن أ ْ
ب ال َْعالَ ِم َ
َج ِر َ
خصوصا ما ربَّـى بُ أولياءه وأنبياءه.
فضلُ وكرمُ،
ً
{أَتَـ ْبـنُو َن بِ ُك ِل ِرَ ٍع} أي :مدخل بني الـجبال {آََ ًة} أي :عالمة
{تَـ ْعبَـثُو َن} أي :تفعلون ذلك عبثًا لغري فائدة تعود بـمصالـح دَنكم
ودنياكم.
ِ
صانِ َع} أي :برًكا ومـجابـي للمياة {لَ َعلَّ ُك ْم تَـ ْخلُ ُدو َن}
{ َوتَـتَّخ ُذو َن َم َ
والـحال أنُ ّل سبيل إَل الـخلود لحد.

{وإِ َذا بَطَ ْشتُ ْم} َبلـخلق {بَطَ ْشتُ ْم
َ
وكان هللا تعاَل قد أعطاهم قوة

ضرَب وأَ ْخ َذ أموال،
َن} ً
قتال و ً
َجبَّا ِر َ
عظيمة ،وكان الواجب عليهم أن

َستعينوا بقوتـهم على طاعة هللا ،ولكنهم فَ َخ ُروا ،واستكربوا ،وقالوا:
{م ْن أَ َش ُّد ِمنَّا قُـ َّوًة} [فصلت )48(،]15 :واستعملوا قوتـهم ِف معاصي
َ
هللا ،وِف العبث والسفُ ،فلذلك نـهاهم نبيهم عن ذلك.

استَ ْكبَـ ُروا ِِف ْال َْر ِ
ض بِغَ ِْري الْـ َح ِق َوقالُوا َم ْن أَ َش ُّد ِمنَّا
( )48قال تعاَل{ :فَأ ََّما َعا ٌد فَ ْ
قُـ َّوةً أ ََولَـ ْم ََـ َرْوا أ َّ
َن َّ
اَّللَ الَّ ِذي َخلَ َق ُه ْم ُه َو أَ َش ُّد ِم ْنـ ُه ْم قُـ َّوةً َوَكانُوا ِِب ََيتِنَا ََـ ْج َح ُدو َن
* فَأَرسلْنَا َعلَي ِهم ِرَـحا صرصرا ِِف أ َََّيٍم نَـ ِح ٍ ِ ِ
اب الْـ ِخ ْز ِي ِِف
سات لنُذَ َق ُه ْم َع َذ َ
َْ
َ
ْ ْ ً َْ ًَ
ِ ِ
الْـ َحيَاةِ ُّ
ص ُرو َن} [فصلت-15 :
اب ْاآلخ َرة أَ ْخ َزى َو ُه ْم َّل َُـ ْن َ
الدنْـيَا َولَ َع َذ ُ
.]16
والرَح الصرصر هي الرَـح العظيمة الشدَدة لـها صوت مزعج كالرعد
القاصف[ .الـمْلف]
ـحـِـسات أَيم مشْومات .قال الضحاك :أمسك هللا عنهم الـمطر ثالث
وأَيم ن ْ
سنني ،ودامت الرَيح عليهم من غري مطر[ .أفاده البغوي]

{فَاتَّـ ُقوا َّ ِ
َطيع ِ
ون (َ )131واتَّـ ُقوا الَّ ِذي أ ََم َّد ُك ْم بِـ َما تَـ ْعلَ ُمو َن
اَّللَ َوأ ُ
َّات و ُعي ٍ
ني ( )133وجن ٍ
( )132أَم َّد ُكم ِأبَنْـع ٍام وبنِ
ون ( )134إِِين
َ
ََ َ ُ
َ ْ َ ََ
اب ََـ ْوٍم َع ِظ ٍيم (} )135
أَ َخ ُ
اف َعلَْي ُك ْم َع َذ َ
اَّلل} واتركوا شرككم وبطَركم ِ
َطيع ِ
ون} حيث علمتم أنـي
{وأ ُ
{فَاتَّـ ُقوا ََّ
َ
َ
رسول هللا إليكم ،أمني نصح.
{واتَّـ ُقوا الَّ ِذي أ ََم َّد ُك ْم} أي :أعطاكم {بِـ َما تَـ ْعلَ ُمو َن} أي :أمدكم بـما ّل
َ
َـُجهل وّل َنكر من اإلنعام.

ني} أي :وكثرة نَ ْسل ،كثر
{وبَنِ َ
{أ ََم َّد ُك ْم ِأبَنْـ َع ٍام} من إبل وبقر وغنم َ
خصوصا الذكور ،أفضل القسمني .هذا
أموالكم ،وكثر أوّلدكم،
ً
تذكريهم َبلنعم ،مث ذكرهم حلول عذاب هللا ،فقال:

اب ََـ ْوٍم َع ِظ ٍيم} ،أي :إين _ من شفقيت عليكم
َخ ُ
{إِِين أ َ
اف َعلَْي ُك ْم َع َذ َ

وبري بكم _ أخاف أن َنزل بكم عذاب َوم عظيم ،إذا نزل ّل َرد،
إن استمرَتم على كفركم وبغيكم.

ِ
ِِ
ني ( )136إِ ْن
{قَالُوا َس َواءٌ َعلَْيـنَا أ ََو َعظ َ
ْت أ َْم لَـ ْم تَ ُك ْن م َن ال َْواعظ َ
ِ
ني ()138
ني (َ )137وَما نَـ ْح ُن بِـ ُم َع َّذبِ َ
َه َذا إَِّّل ُخلُ ُق الَ َّول َ
ك َآلَةً وما َكا َن أَ ْكثَـرهم م ِْْ
فَ َك َّذبوهُ فَأ َْهلَ ْكنَاهم إِ َّن ِِف َذلِ
ِ
ني
ن
م
َ
ُ
ُ ْ ُ َ
َ ََ
ُ
ُْ
الرِ
يم (})140
ح
(َ )139وإِ َّن َربَّ َ
ك لَـ ُه َو ال َْع ِز َُز َّ ُ
ْت أ َْم لَـ ْم تَ ُك ْن
{س َواءٌ َعلَْيـنَا أ ََو َعظ َ
فقالوا معاندَن للحق مكذبني لنبيهمَ :
ِ
ِِ
ني} أي :الـجميع على حد سواء ،وهذا غاَة العُتُـ ِو ،فإن
م َن ال َْواعظ َ
جبال
قوما بلغت بـهم الـحال إَل أن صارت مواعظ هللا اليت تُذَب الـ َ
ً
ُّ ِ
الب ،وتتصدع لـها أفئدةُ أوِل اللبابُ ،وجودها وعدمها
الص َّم الص َ
عندهم على حد سواء ،لَقوم انتهى ظلمهم ،واشتد َشقاؤهم ،وانقطع
الرجاء من هداَتهم ،ولـهذا قالوا:

ِ
ني} ،أي :هذه الحوال والنعم ،ونـحو ذلك،
{إِ ْن َه َذا إَِّّل ُخلُ ُق الَ َّول َ
عادة الولني ،اترة َستغنون ،واترة َفتقرون ،وهذه أحوال الدهرّ ،ل

أن هذه مـحن ومنح من هللا تعاَل ،وابتالء لعباده.

تنز ٌل مع نبيهم
ني} ،وهذا إنكار منهم للبعث ،أو ُّ
{وَما نَـ ْح ُن بِـ ُم َع َّذبِ َ
َ
وتـ ُّ
هك ٌم بُ :إننا على ِ
ت علينا النعم ِف
فرض أننا نُبعث ،فإننا كما َّ
أدر ْ
الدنيا ،كذلك ّل تزال مستمرة علينا إذا بُعثنا.

{فَ َك َّذبُوهُ} أي :صار التكذَب سجية لـهم وخل ًقاّ ،ل ََـ ْر َدعهم عنُ
ص ٍر َعاتِيَ ٍة * َس َّخرَها َعلَْي ِهم َس ْب َع لَيَ ٍ
ال
اه ْم} {بِ ِر ٍ
رادعٌ{ ،فَأ َْهلَ ْكنَ ُ
ص ْر َ
َح َ
ْ
َ
ِ
َوثَـ َمانِيَةَ أ َََّيٍ
از نَـ ْخ ٍل
ح
م
ص ْر َعى َكأَنَّـ ُه ْم أَ ْع َج ُ
وما فَـتَـ َرى الْ َق ْوَم ف َيها َ
سً
ُ
ُ
()49
َخا ِوٍََة} [الـحاقة.]8-6 :
ك آلََ ًة} على صدق نبينا هود _ عليُ السالم _ وصحة ما
{إِ َّن ِِف َذلِ َ
جاء بُ وبطالن ما عليُ قومُ من الشرك والـجربوت.

ِ
ني} ،مع وجود اآلَيت الـمقتضية لَلَـمان.
{وَما َكا َن أَ ْكثَـ ُرُه ْم ُم ْْمنِ َ
َ
ص ٍر} ،أي :قوَة شدَدة الـهبوب ،لـها صوت أبلغ من صوت
({ )49بِ ِر ٍ
ص ْر َ
َح َ
ت على خزانـها ،على قول كثري من
{عاتِيَ ٍة} ،أيَ :عتَ ْ
الرعد القاصفَ .
ت على عاد وزادت على الـحد ،كما هو الصحيح.
الـمفسرَن ،أو َعتَ ْ
{ص ْر َعى}،
حسا وش ًرا ً
فظيعا عليهم فدمرتـهم وأهلكتهمَ .
سً
وما} ،أي :نـ ً
{ ُح ُ
از نَـ ْخ ٍل َخا ِوٍََة} ،أي :كأنـهم جذوع النخل
أي :هلكى موتىَ { .كأَنَّـ ُه ْم أَ ْع َج ُ
اليت قد قطعت رؤوسها الـخاوَة الساقط بعضها على بعض[ .الـمْلف]

ك لَـ ُه َو ال َْع ِز َُز} الذي أهلك بقوتُ قوم هود على قوتـهم
{وإِ َّن َربَّ َ
َ
وبطشهم.
َّ ِ
يم} بنبيُ هود حيث نـجاه ومن معُ من الـمْمنني.
{الرح ُ

احللقة احلادية عشرة

ِ
صالِ ٌح أ ََّل
ني ( )141إِ ْذ قَ َ
{ َك َّذبَ ْ
ت ثَـ ُم ُ
ال لَـ ُه ْم أَ ُخ ُ
ود ال ُْم ْر َسل َ
وه ْم َ
تَـتَّـ ُقو َن ( )142إِنـِي لَ ُكم رس ٌ ِ
ني ( )143فَاتَّـ ُقوا َّ ِ
َطيع ِ
ون
ول أَم ٌ
اَّللَ َوأ ُ
ْ َُ
( )144وما أَسأَلُ ُكم علَي ُِ ِ
ِ
ي إَِّّل َعلَى َر ِ
ِ
ٍ
ب
ر
َج
أ
ن
إ
ر
َج
أ
ن
م
ْ
ْ
ْ
ََ ْ ْ َ ْ
ْ
َ
ني (})145
ال َْعالَ ِم َ
ود} القبيلة الـمعروفة ِف مدائن الـحجر.
{ َك َّذبَ ْ
ت ثَـ ُم ُ

()50

ِ
ني} كذبوا صالـ ًحا عليُ السالم ،الذي جاء َبلتوحيد ،الذي
{ال ُْم ْر َسل َ
()51
دعت إليُ الـمرسلون ،فكان تكذَبهم لُ تكذَبًا للجميع.

( )50الْـ ِح ْجر :تقع بوادي القرى بني الـمدَنة والشام .وهو من

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن زَيرة مدائن صالـح بغرض النزهة بـها ،ومشاهدة اآلاثر

بـها ،فقالوا بتحرَـم ذلك ،مستدلني بقول النيب صلى هللا عليُ وسلم لصحابُّ (( :ل
تدخلوا على هّْلء الـمعذبني إّل أن تكونوا َبكني؛ لئال َصيبكم ما أصابـهم)) .
أخرجاه .انظر فتاوَهم (.)393/26

( )51كما سبق بيان ذلك عند قصة نوح [آَة .]105

صالِ ٌح} ِف النسب ،برفق ولني{ :أ ََّل تَـتَّـ ُقو َن} هللا
{إِ ْذ قَ َ
ال لَـ ُه ْم أ ُ
َخ ُ
وه ْم َ
تعاَل وتدعون الشرك والـمعاصي.

{إِنِـي لَ ُك ْم َر ُس ٌ
ول} من هللا ربكم ،أرسلِن إليكم ،لط ًفا بكم ورحـمة،
فتلقوا رحـمتُ َبلقبول ،وقابلوها َبإلذعان.
ِ
ني} تعرفون ذلك مِن ،وذلك َوجب عليكم أن تْمنوا بـي ،وبـما
{أَم ٌ
جئت بُ.

ِِ
َج ٍر} فتقولونَ :ـمنعنا من اتباعك أنك ترَد
َسأَلُ ُك ْم َعلَْيُ م ْن أ ْ
{وَما أ ْ
َ
ي إَِّّل َعلَى َر ِ
ني} أيّ :ل أطلب الثواب
أخذ أموالنا{ ،إِ ْن أ ْ
ب ال َْعالَ ِم َ
َج ِر َ
إّل منُ.

ِ
َّات و ُعي ٍ
ٍ
ون ()147
{أَتُـ ْتـ َرُكو َن ِِف َما َه ُ
اهنَا آمنِ َ
ني (ِِ )146ف َجن َ ُ
وع ونَـ ْخ ٍل طَلْع َها َه ِ
ضيم ( )148وتَـ ْن ِحتُو َن ِمن الْـ ِجبَ ِ
وات
ال بُـيُ ً
ُ
ٌ
َ
َوُزُر ٍ َ
َ
فَا ِرِ
ني (})149
ه
َ
ِ
َّات وعُي ٍ
ٍ
وع َونَـ ْخ ٍل طَلْعُ َها
ون * َوُزُر ٍ
{أَتُـ ْتـ َرُكو َن ِِف َما َه ُ
اهنَا آمنِ َ
ني * ِِف َجن َ ُ
ِ
يم} ،أي :نضيد كثري ،أي :أتـحسبون أنكم ترتكون ِف هذه
َهض ٌ
الـخريات والنعم ُسدى تتنعمون وتتمتعون كما تتمتع النعام وترتكون
سدى ّل تْمرون وّل تنهون وتستعينون بـهذه النعم على معاصي هللا؟!

ال بـي ً ِ
ِ ِ ِ
ني} ،أي :بلغت بكم ال َفراهة والـ ِح ْذق
وات فَا ِره َ
{وتَـ ْنحتُو َن م َن الْـجبَ ِ ُ ُ
َ
الصم ِ
الصالب؟!
بيوات من الـجبال ُّ
إَل أن اتـخذتـم ً

ِ
{فَاتَّـ ُقوا َّ ِ
ِ
َطيع ِ
ني ()151
ون (َ )150وَّل تُطيعُوا أ َْم َر ال ُْم ْس ِرف َ
اَّللَ َوأ ُ
الَّ ِ
َن َُـ ْف ِس ُدو َن ِِف ْالَ ْر ِ
صلِ ُحو َن (})152
ذ
ض َوَّل َُ ْ
َ
ِ
ِ
{فَاتَّـ ُقوا َّ ِ ِ
ني} الذَن تـجاوزوا
اَّللَ َوأَطيعُون * َوّل تُطيعُوا أ َْم َر ال ُْم ْس ِرف َ
الـحد.
ض وَّل َ ِ
َّ ِ
وصفهم
َن َُـ ْف ِس ُدو َن ِِف الَ ْر ِ َ ُ ْ
صل ُحو َن} ،أي :الذَن ْ
{الذ َ
إفسادا ّل
ودأبـهم اإلفساد ِف الرض بعمل الـمعاصي والدعوة إليها
ً
أنسا عندهم
إصالح فيُ .وهذا أضر ما َكون ،لنُ شر مـحض ،وكأن ً
مستعدون لـمعارضة نبيهم موضعون ِف الدعوة لسبيل الغي فنهاهم
{وَكا َن ِِف ال َْم ِدَنَ ِة
صالـح عن اّلغرتار بـهم ،ولعلهم الذَن قال هللا فيهم َ
()52
تِ ْس َعةُ َرْه ٍط َُـ ْف ِس ُدو َن ِِف الَ ْر ِ
صلِ ُحو َن} [النحل.]48 :
ض َوَّل َُ ْ

َخاهم صالِـحا أ ِ
َن ا ْعبُ ُدوا َّ
اَّللَ فَِإذَا
( )52من سورة النحلَ { :ولََق ْد أ َْر َسلْنا إَِل ثَـ ُم َ
ود أ ُ ْ َ ً
ال َي قَـوِم لِـم تَستَـ ْع ِجلُو َن َِب َّ ِ ِ
ِ
ِ
سنَ ِة
ُه ْم فَ ِرَ َقان ََـ ْختَص ُمو َن ( )45قَ َ َ ْ َ ْ
لسيئَة قَـ ْب َل الـ َح َ
لَ ْوّل تَ ْستَـغْ ِف ُرو َن َّ
ال
كق َ
ك َوبـِ َم ْن َم َع َ
اَّللَ لَ َعلَّ ُك ْم تُـ ْر َحـ ُمو َن ( )46قَالُوا اطَّيَّـ ْرَن بِ َ
طائِرُكم ِع ْن َد َِّ
اَّلل بَ ْل أَنْـتُ ْم قَـ ْوٌم تُـ ْفتَـنُو َن (َ )47وكا َن ِِف ال َْم ِدَنَ ِة تِ ْس َعةُ َرْه ٍط
ُ ْ
ض وّل َصلِحو َن ( )48قالُوا تَقاسـموا َِب َِّ
ِ
َّلل لَنُـبَـيِتَـنَُُّ َوأ َْهلَُُ ثُـ َّم
َُـ ْفس ُدو َن ِِف ْال َْر ِ َ ُ ْ ُ
َُ
ك أ َْهلِ ُِ وإِ َّن لَص ِ
ادقُو َن (َ )49وَم َك ُروا َم ْك ًرا َوَم َك ْرًن
لَنَـ ُقولَ َّن لَِولِيِ ُِ َما َش ِه ْد َن َم ْهلِ َ
َ َ

ف َكا َن َعاقِبَةُ َم ْك ِرِه ْم أ ََّن َد َّم ْرَن ُه ْم
َم ْك ًرا َو ُه ْم ّل ََ ْشعُ ُرو َن ( )50فَانْظُْر َك ْي َ
وقَـومهم أ ِ
ك َآلََةً لَِق ْوٍم
ْك بُـيُوتُـ ُه ْم خا ِوََةً بِـ َما ظَلَ ُموا إِ َّن ِِف ذَلِ َ
ني ( )51فَتِل َ
َجـ َمع َ
َ َُْ ْ ْ
َّ ِ
آمنُوا َوَكانُوا ََـتَّـ ُقو َن (})53
َن َ
ََـ ْعلَ ُمو َن (َ )52وأَنْـ َج ْيـنَا الذ َ

تِ
ِ
ت إَِّّل بَ َش ٌر ِمثْـلُنَا
ر
ح
س
ْم
ل
ا
ن
م
َّ
َن (َ )153ما أَنْ َ
{قَالُوا إِنَّـ َما أَنْ َ َ ُ َ َ
ت ِمن َّ ِ ِ
ْت ِِبَ ٍ
فَأ ِ
ِ
ني (})154
ن
ك
ن
إ
ة
ْ
ُ
ْ
َ
الصادق َ
َ
َ
ت ِم َن
فلم َفد فيهم هذا النهي والوعظ شيئًا ،فقالوا لصالـح{ :إِنَّـ َما أَنْ َ
الْمس َّح ِرَن} ،أي :قد ِ
سحرت ،فأنت تـَْه ِذي بـما ّل معىن لُ.
َُ َ

ت إَِّّل بَ َش ٌر ِمثْـلُنَا} ،فأي فضيلة فُـ ْقتَنا بـها ح ى تدعون إَل
{ما أَنْ َ
َ
اتباعك؟
ت ِمن َّ ِ ِ
ْت ِِبَ ٍ
{فَأ ِ
ِ
ني} ،هذا مع أن مـجرد اعتبار حالتُ
ن
ك
ن
إ
ة
ْ
ُ
ْ
َ
الصادق َ
َ
َ
وحالة ما دعا إليُ من أكرب اآلَيت البينات على صحة ما جاء بُ
وصدقُ ،ولكنهم من قسوتـهم سألوا ِ
آَيت اّلقرتاح اليت ِف الغالب ّل
َفلح من طلبها لكون طَلَبُُ مبنيًا على التعنتّ ،ل على اّلسرتشاد.

ال ه ِذ ِه نقَةٌ لَـها ِشرب ولَ ُكم ِشرب َـوٍم معلُ ٍ
وم (َ )155وَّل
{قَ َ َ َ َ ْ ٌ َ ْ ْ ُ َ ْ َ ْ
سوها بِ ٍ
اب ََـ ْوٍم َع ِظ ٍيم (})156
سوء فَـيَأْ ُخ َذ ُك ْم َع َذ ُ
تَـ َم ُّ َ ُ

فقال صالـح{ :ه ِذ ِ
صماء َم ْلساء ،ترونـها
صخرة
من
خرج
ـ
ت
}
ة
ق
ن
ه
َ
ٌ
َ
َ
َ
وتشاهدونـها أبجـمعكم.

{لَـها ِشرب ولَ ُكم ِشرب َـوٍم معلُ ٍ
َوما ،وأنتم
ر
البئ
ماء
تشرب
:
أي
،
}
وم
َ ْ ٌ َ ْ ْ ُ َْ َ ْ
ً
ص ُدر عنكم اليوم اآلخر ،وتشربون أنتم ماء البئر.
تشربون لبنها ،ثـم تَ ْ

سوها بِس ٍ
وء} َبع ْقر أو غريه.
َ
{وّل تَـ َم ُّ َ ُ

فخرجت واستمرت عندهم بتلك
اب ََـ ْوٍم َع ِظ ٍيم}،
ْ
{فَـيَأ ُ
ْخ َذ ُك ْم َع َذ ُ
الـحال ،فلم َْمنوا واستمروا على طغيانـهم.

ِِ
اب إِ َّن ِِف
{فَـ َع َق ُر َ
وها فَأ ْ
َصبَ ُحوا َندم َ
ني ( )157فَأَ َخ َذ ُه ُم ال َْع َذ ُ
ِ
ك لَـ ُه َو ال َْع ِز َُز
ني (َ )158وإِ َّن َربَّ َ
َذلِ َ
ك َآلََةً َوَما َكا َن أَ ْكثَـ ُرُه ْم ُم ْْمنِ َ
الرِ
يم (})159
ح
َّ ُ

ِِ
اب} وهي صيحة نزلت
ني * فَأ َ
وها فَأ ْ
{فَـ َع َق ُر َ
َصبَ ُحوا َندم َ
َخ َذ ُه ُم ال َْع َذ ُ
عليهم ،فدمرتـهم أجـمعني.
ك آلََةً} على صدق ما جاءت بُ رسلنا ،وبطالن قول
{إِ َّن ِِف َذلِ َ
الرِ
معارضيهم{ ،وما َكا َن أَ ْكثَـرُهم م ِْْمنِ
ِ
َّ
ِ
يم}.
ح
َز
ز
ْع
ل
ا
و
ه
ـ
ل
ك
ب
ر
ن
إ
و
ني
َ
َّ
َّ
َ
ُ
َ
ُ
َ َ
ُ ُْ
ََ
َ َ
ُ
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ِ
ٍ
ط
وه ْم لُو ٌ
ني ( )160إِ ْذ قَ َ
{ َك َّذبَ ْ
ال لَـ ُه ْم أَ ُخ ُ
ت قَـ ْو ُم لُوط ال ُْم ْر َسل َ
أ ََّل تَـتَّـ ُقو َن ( )161إِنِـي لَ ُكم رس ٌ ِ
ني ( )162فَاتَّـ ُقوا َّ
ول أَم ٌ
اَّللَ
ْ َُ
ون ( )163وما أَسأَلُ ُكم علَي ُِ ِ
وأ ِ
َطيع ِ
ِ
ِ
ٍ
ي إَِّّل َعلَى
ر
َج
أ
ن
إ
ر
َج
أ
ن
م
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ِ
ني ( )164أ َََْتُو َن ُّ
َر ِ
ني ()165
الذ ْك َرا َن م َن ال َْعالَ ِم َ
ب ال َْعالَ ِم َ
وتَ َذرو َن ما َخلَ َق لَ ُكم ربُّ ُكم ِمن أَ ْزو ِ
ادو َن
اج ُك ْم بَ ْل أَنْـتُ ْم قَـ ْوٌم َع ُ
َ ُ َ
ْ َ ْ ْ َ
(})166
ِ
ٍ
ني} قال لـهم وقالوا كما قال من قبلهم،
{ َك َّذبَ ْ
ت قَـ ْو ُم لُوط ال ُْم ْر َسل َ
تشابـهت قلوبـهم ِف الكفر ،فتشابـهت أقوالـهم )53(،وكانوا مع شركهم
َيتون فاحشة لـم َسبقهم إليها أحد من العالـمنيَ ،ـختارون نكاح

( )53قال تعاَل{ :وقَ َ َّ ِ
َن َّل ََـ ْعلَ ُمو َن لَ ْوَّل َُ َكلِ ُمنَا َّ
ال
ك قَ َ
اَّللُ أ َْو ََْتِينَا آََةٌ َك َذلِ َ
ال الذ َ
َ
َّ ِ
ت قُـلُوبُـ ُه ْم} [البقرة.]118 :
شابَـ َه ْ
َن ِم ْن قَـ ْبلِ ِه ْم ِمثْ َل قَـ ْولِـ ِه ْم تَ َ
الذ َ

الذكران ،املستقذر اخلبيث ،وَرغبون عما خلق لـهم من أزواجهم
إلسرافهم وعدوانـهم.
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ال لَِقوِم ُِ إِنَّ ُكم لَتأْتُو َن الْ َف ِ
شةَ َما َسبَـ َق ُك ْم بـَِها ِم ْن
اح َ
ْ َ
( )54قال تعاَلَ { :ولُوطًا إِ ْذ قَ َ ْ
أ ٍِ
ال وتَـ ْقطَعُو َن َّ ِ
ني ( )28أَإِنَّ ُك ْم لَتَأْتُو َن ِ
يل َو ََْتُو َن ِِف
َحد م َن الْعالَ ِم َ
َ
الر َج َ َ
السب َ
اب َِّ
ِ
اب قَـ ْوِم ُِ إِّلَّ أَ ْن قَالُوا ائْتِنَا بِ َع َذ ِ
ت
اَّلل إِ ْن ُك ْن َ
َندَ ُك ُم ال ُْم ْن َك َر فَ َما َكا َن َج َو َ
ِمن َّ ِ ِ
ني ([ } )29العنكبوت.]118 :
الصادق َ
َ

ِ
ال
ني ( )167قَ َ
{قَالُوا لَئِ ْن لَـ ْم تَـ ْنـتَ ُِ ََيلُو ُ
ط لَتَ ُكونَ َّن م َن ال ُْم ْخ َرِج َ
ِ ِ ِ
ِ
ني (َ )168ر ِ
ب نَـ ِجنِـي َوأ َْهلِي ِمـ َّما ََـ ْع َملُو َن
إِنِـي ل َع َمل ُك ْم م َن الْ َقال َ
( )169فَـنَ َّجيـنَاهُ وأ َْهلَُُ أَجـم ِ
وزا ِِف الْغَابِ
ِ
َّ
ِ
َن
ر
ج
ع
ّل
إ
)
170
(
ني
ع
ً
َ
َْ َ
ُ
ْ َ
َ
َن (َ )172وأ َْمطَْرَن َعلَْي ِه ْم َمطًَرا فَ َسا َء
( )171ثُـ َّم َد َّم ْرَن ْاآل َخ ِر َ
ِ
ني
َن ( )173إِ َّن ِِف َذلِ َ
ك َآلََةً َوَما َكا َن أَ ْكثَـ ُرُه ْم ُم ْْمنِ َ
َمطَُر ال ُْم ْن َذ ِر َ
الرِ
يم (})175
ح
(َ )174وإِ َّن َربَّ َ
ك لَـ ُه َو ال َْع ِز َُز َّ ُ
ط لَتَ ُكونَ َّن
فلم َزل َنهاهم ح ى {قَالُوا} لُ {لَئِ ْن لَـ ْم تَـ ْنـتَ ُِ ََي لُو ُ
ال
ني} ،أي :من البلد ،فلما رأى استمرارهم عليُ {قَ َ
ال ُْم ْخ َرِج َ
ِ ِ ِ
ِ
ني} أي :الـمبغضني لُ الناهني عنُ ،الـمحذرَن.
ل َع َمل ُك ْم م َن الْ َقال َ

ِم َن
إِِين

{ر ِ
ب نَـ ِجنِـي َوأ َْهلِي ِمـ َّما ََـ ْع َملُو َن} من فعلُ وعقوبتُ ،فاستجاب هللا
َ
لُ{ :فَـنَ َّجيـنَاهُ وأ َْهلَُُ أ ِ
ِ
َن} ،أي :الباقني
ني * إَِّّل َع ُج ً
ْ
َجـ َمع َ
ْ َ
وزا ِِف الْغَاب ِر َ
ِف العذاب ،وهي امرأتُ.

َن * َوأ َْمطَ ْرَن َعلَْي ِه ْم َمطًَرا} ،أي :حجارة من سجيل.
{ثُـ َّم َد َّم ْرَن َ
اآلخ ِر َ

َن} ،أهلكهم هللا عن آخرهم.
اء َمطَُر ال ُْم ْن َذ ِر َ
{فَ َس َ

()55

( )55هناك شبهة عند بعض الناس اجلواب السدَد عليها مهم جداَ ،قولون :لـماذا
لـم َبدأ نيب هللا لوط َبلدعوة إَل التوحيد ،وإنـما اقتصر على تـحذَرهم من
الفاحشة؟ وبنوا على ذلك ما ّل َستنبط من قصتُ استنباطا صحيحا ،وطعنوا
ِف دعوة لوط بـهتان وإفكا! فالـجواب :إن لوطا من الـمرسلني ،وقال تعاَل:
وّل أ ِ
ت} ،هذا من
{ولََق ْد بَـ َعثْـنَا ِِف ُك ِل أ َُّم ٍة َر ُس ً
اجتَنِبُوا الطَّاغُو َ
َن ا ْعبُ ُدوا هللاَ َو ْ
َ
ال
حيث الـجملة ،أما لوط على الـخصوص ،فهذه اآلَيت صرَـحة { :إِ ْذ قَ َ
ط أ ََّل تَـتَّـ ُقو َن ( )161إِنِـي لَ ُكم رس ٌ ِ
ني ( )162فَاتَّـ ُقوا َّ
وه ْم لُو ٌ
لَ ُـه ْم أ ُ
ول أَم ٌ
َخ ُ
اَّللَ
ْ َُ
ِِ
وأَ ِطيع ِ
ي إَِّّل َعلَى َر ِ
ني
ب ال َْعالَ ِم َ
َج ٍر إِ ْن أ ْ
َسأَلُ ُك ْم َعلَْيُ م ْن أ ْ
ون (َ )163وَما أ ْ
َ ُ
َج ِر َ
ِ
( )164أ َََْتُو َن ُّ
ني ( ،})165ففي هذا السياق لـم َذكر
الذ ْك َرا َن م َن ال َْعالَ ِم َ
لوط شيئًا قبل أمره بتقوى هللا وطاعة رسولُ! وأول التقوى عبادة هللا وحده
واجتناب الشرك ِف جـميع صوره ،ووظيفة الـمرسلني أن َبينوا معىن ما

َدعوهم إليُ ،فمحال أنُ أمرهم بتقوى هللا وهم ّل َعرفون معىن التقوى وّل
َبينُ لـهم! وعلى هذا ،فكل ما بنوه على هذا الزعم الـخاِل من دليل فهو
َبطل ،وهللا أعلم.
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ِ
ِ
ب
ني ( )176إِ ْذ قَ َ
بأ ْ
اب ْالََْ َكة ال ُْم ْر َسل َ
َص َح ُ
{ َك َّذ َ
ال لَـ ُه ْم ُش َع ْي ٌ
أ ََّل تَـتَّـ ُقو َن ( )177إِنِـي لَ ُكم رس ٌ ِ
ني ( )178فَاتَّـ ُقوا َّ
ول أَم ٌ
اَّللَ
ْ َُ
ون ( )179وما أَسأَلُ ُكم علَي ُِ ِ
وأ ِ
َطيع ِ
ِ
ِ
ٍ
ي إَِّّل َعلَى
ر
َج
أ
ن
إ
ر
َج
أ
ن
م
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َر ِ
ني (})180
ب ال َْعالَ ِم َ
ِ
ِ
ني} :أصحاب الَكة :أي :البساتني
بأ ْ
اب الََْ َكة ال ُْم ْر َسل َ
َص َح ُ
{ َك َّذ َ
الـملتفة أشجارها ،وهم أصحاب مدَن ،فكذبوا نبيهم ُشعيبًا الذي جاء

بـما جاء بُ الـمرسلون.
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ال ََي قَـ ْوِم ا ْعبُ ُدوا َّ
اَّللَ َما لَ ُك ْم
اه ْم ُش َع ْيـبًا قَ َ
( )56من سورة العرافَ { :وإَِل َم ْدََ َن أ َ
َخ ُ
ِ ٍ
ِ
ِ ِ ِ
سوا
م ْن إِلَُ غَْيـ ُرهُ قَ ْد َج َ
اءتْ ُك ْم بَـينَةٌ م ْن َرب ُك ْم فَأ َْوفُوا الْ َك ْي َل َوالْم َيزا َن َوّل تَـ ْب َخ ُ
اء ُه ْم َوَّل تُـ ْف ِس ُدوا ِِف ْال َْر ِ
ص َال ِح َها ذَلِ ُك ْم َخ ْيـ ٌر لَ ُك ْم إِ ْن
ض بَـ ْع َد إِ ْ
َّاس أَ ْشيَ َ
الن َ
ِ ٍ ِ
ِ
يل َِّ
ص ُّدو َن َع ْن َسبِ ِ
اَّلل
ُك ْنـتُ ْم ُم ْْمنِ َ
ني (َ )85وَّل تَـ ْقعُ ُدوا بِ ُك ِل ص َراط تُوع ُدو َن َوتَ ُ
ف َكا َن
آم َن بِ ُِ َوتَـ ْبـغُونَـ َها ِع َو ًجا َواذْ ُك ُروا إِ ْذ ُك ْنـتُ ْم قَلِ ًيال فَ َكثـ ََّرُك ْم َوانْظُُروا َك ْي َ
َم ْن َ
ِ ِ
ِِ
ِ
ْت بِ ُِ َوطَائَِفةٌ
آمنُوا َِبلَّ ِذي أ ُْر ِسل ُ
َن (َ )86وإِ ْن َكا َن طَائ َفةٌ م ْن ُك ْم َ
َعاقبَةُ ال ُْم ْفسد َ
ِ
ِ
اصِربُوا َح َّ ى ََـ ْح ُك َم َّ
ال
ني ( )87قَ َ
لَـ ْم َُـ ْْمنُوا فَ ْ
اَّللُ بَـ ْيـنَـنَا َو ُه َو َخ ْيـ ُر الْـ َحاك ِم َ
ِ
َّ ِ
ك ِم ْن
آمنُوا َم َع َ
استَ ْكبَـ ُروا ِم ْن قَـ ْوِم ُِ لَنُ ْخ ِر َجن َ
َن ْ
ب َوالَّذَ َن َ
ال َْم َألُ الذ َ
َّك ََي ُش َع ْي ُ

ال أَولَو ُكنَّا َكا ِرِهني ( )88قَ ِد افْـتـرَـنَا َعلَى َِّ
قَـرَتِنَا أَو لَتَـع ُ ِ ِ ِ
اَّلل
َ َْ
َ
َْ ْ ُ
ود َّن فـي ملَّتنَا قَ َ َ ْ
َك ِذَب إِ ْن ع ْد َن فِـي ِملَّتِ ُكم بـع َد إِ ْذ نَـ َّج َان َّ ِ
ود فِ َيها
اَّللُ م ْنـ َها َوَما ََ ُكو ُن لَنَا أَ ْن نَـعُ َ
ً ُ
ْ َْ
اَّلل ربُّـنَا و ِسع ربُّنا ُك َّل َشي ٍء ِعلْما َعلَى ا َِّ
َّلل تَـ َوَّكلْنَا َربَّـنَا افْـتَ ْح بَـ ْيـنَـنَا
إَِّّل أَ ْن ََ َ
اء َُّ َ َ َ َ
ْ ً
شَ
َّ ِ
ِ
َن َك َف ُروا ِم ْن
ني (َ )89وقَ َ
ني قَـ ْوِمنَا َِبلْـ َح ِق َوأَنْ َ
ت َخ ْيـ ُر الْ َفاتِـح َ
َوبَـ ْ َ
ال ال َْم َألُ الذ َ
قَـوِم ُِ لَئِ ِن اتَّـبـ ْعتُم ُشعيـبا إِنَّ ُكم إِذًا لَـ َخ ِ
َصبَ ُحوا
َخ َذتْـ ُه ُم َّ
اس ُرو َن ( )90فَأ َ
الر ْج َفةُ فَأ ْ
ْ
َ ْ َْ ً ْ
ِ
ِ َّ ِ
َّ ِ
َن َك َّذبُوا
ِِف َدا ِره ْم َجاثِـ ِم َ
َن َك َّذبُوا ُش َع ْيـبًا َكأَ ْن لَـ ْم ََـغْنَـ ْوا ف َيها الذ َ
ني ( )91الذ َ
ِ
ال ََي قَـ ْوِم لََق ْد أَبْـلَغْتُ ُك ْم
َن ( )92فَـتَـ َو ََّل َع ْنـ ُه ْم َوقَ َ
ُش َع ْيـبًا كانُوا ُه ُم الْـخاس ِر َ
ٍ ِ
ِ
َن (.})93
ت لَ ُك ْم فَ َك ْي َ
ص ْح ُ
ِر َس َاّلت َربِـي َونَ َ
ف َ
آسى َعلَى قَـ ْوم َكاف ِر َ
قال ابن الـملقن ِف التوضيح (" :)497/19فقد ذكر أهل التارَخ :أن مدَن
الـمذكور ِف اآلَة هو :ابن إبراهيم .وشعيب :هو ابن صيفون ،وَقال :ابن
ملكا بن توَت بن مدَن بن إبراهيم ،وهو ظاهر التالوة ...وذكر ابن قتيبة أن
إبراهيم أبو جد شعيب ...وعاش ستمائة واثنتني وخـمسني سنة فيما ذكر أبو

الـمفاخر إسحاق بن جربَل ِف اترَـخُ .وقيل :كان شعيب خطيب النبياء.
قال عبد امللك بن مروان حدثِن عن اْلسن .قال :وهللا ما رئي قط اترًكا

عال لشيء كان َنهى عنُ .قال عبدالـملك :وهللا ما زاد
لشيء َيمر بُ ،وّل فا ً
{وَما أُ ِرَ ُد أَ ْن
على هذا لو كان العبد الصاحلَ ،عِن :شعيبًا ،حيث َقولَ :
ُخالَِف ُك ْم إِ ََل َما أَنْـ َها ُك ْم َع ْنُُ} [هود ".]88 :اتنهى بتصرف َسري.
أَ

ب أ ََّل تَـتَّـ ُقو َن} هللا تعاَل ،فترتكون ما َسخطُ
{إِ ْذ قَ َ
ال لَـ ُه ْم ُش َع ْي ٌ
()57
وَغضبُ ،من الكفر والـمعاصي.
{إِنِـي لَ ُكم رس ٌ ِ
ني} َرتتب على ذلك ،أن تتقوا هللا وتطيعون.
ول أَم ٌ
ْ َُ

( )57قال ابن الـملقن ِف التوضيح (" :)497/19فإن قلت :أصحاب الَكة هم
ال لَـ ُه ْم
مدَن ،وهم الذَن أصابـهم العذاب َوم الظلة ،وقد قال تعاَل{ :إِ ْذ قَ َ
ب} ،ولـم َقل أخوهم ،قلت :لـما عرفهم َبلنسب وهو جدهم فيُ قال
ُش َع ْي ٌ
أخوهم ،ولـما عرفهم َبلَكة اليت أصابتهم فيها النقمة لـم َقل أخوهم،

وتعظيما".
تنوَها لُ
وأخرجُ عنهم ً
ً

{أَوفُوا الْ َكيل وَّل تَ ُكونُوا ِمن الْم ْخ ِ
ِ
َن (َ )181وِزنُوا
ر
س
ْ
َ ُ
َْ َ
َ
اس الْمستَ ِ
َِبل ِ
ِ
ِ
َّاس أَ ْشيَاءَ ُه ْم َوَّل
ن
ال
وا
س
خ
ب
ـ
ت
ّل
و
)
182
(
يم
ق
ط
س
ْق
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُْ
ْ
َ
ُ
ض م ْف ِس ِ
د
َن (َ )183واتَّـ ُقوا الَّ ِذي َخلَ َق ُك ْم َوالْـ ِجبِلَّةَ
تَـ ْعثَـ ْوا ِِف ْالَ ْر ِ ُ
َ
ْالَ َّولِ
ني (})184
َ
وكانوا مع شركهم َبخسون الـمكاَيل والـموازَن ،فلذلك قال لـهم:
{أ َْوفُوا الْ َك ْي َل} أي :أتـموه وأكملوه.

{وّل تَ ُكونُوا ِمن الْم ْخ ِ
ِ
َن} الذَن َنقصون الناس أموالـهم وَسلبونـها
ر
س
َ ُ
َ
َ
ببخس الـمكيال والـميزان.

{وِزنُوا َِبل ِْق ْسطَ ِ
اس ال ُْم ْستَ ِق ِيم} أيَ :بلـميزان العادل الذي ّل َـميل.
َ
ِ
ِ
ني} أي :الـخليقة الولني ،فكما
{واتَّـ ُقوا الَّذي َخلَ َق ُك ْم َوالْـ ِجبِلَّةَ الَ َّول َ
َ

انفرد بـخلقكم وخلق من قبلكم من غري مشارك لُ ِف ذلك ،فأفردوه
َبلعبادة والتوحيد ،وكما أنعم عليكم َبإلَـجاد واإلمداد َبلنعم ،فقابلوه

بشكره.

تِ
ِ
ش ٌر ِمثْـلُنَا
ر
ح
س
ْم
ل
ا
ن
م
َّ
ت إَِّّل بَ َ
َن (َ )185وَما أَنْ َ
{قَالُوا إِنَّـ َما أَنْ َ َ ُ َ َ
ِ
َس ِق ْط َعلَْيـنَا كِ َس ًفا ِم َن
َوإِ ْن نَظُن َ
ُّك لَ ِم َن الْ َكاذبِ َ
ني ( )186فَأ ْ
السم ِ
تِ
ادقِ
الص ِ
ِ
ني (})187
ن
م
ن
ك
ن
إ
اء
َّ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َّ َ
َ
ت ِم َن ال ُْم َس َّح ِرَ َن} فأنت
قالوا لُ ،مكذبني لُ ،رادَن لقولُ{ :إِنَّـ َما أَنْ َ

تـهذي وتتكلم كالم الـمسحور الذي غاَتُ أن ّل َْاخذ بُ.

ت إَِّّل بَ َش ٌر ِمثْـلُنَا} فليس فيك فضيلة اختصصت بـها علينا،
{وَما أَنْ َ
َ
ح ى تدعون إَل اتباعك ،وهذا مثل قول من قبلهم ومن بعدهم ،مـمن

عارضوا الرسل بـهذه الشبهة ،اليت لـم َزالوا َدلون بـها وَصولون،
وَتفقون عليهاّ ،لتفاقهم على الكفر وتشابُ قلوبـهم.
ِ
ِ
وقد أجابت عنها الرسل بقولـهم{ :إِ ْن نَـ ْح ُن إَِّّل بَ َش ٌر مثْـلُ ُك ْم َولَك َّن هللاَ
ِ ِ ِ ()58
ََـ ُم ُّن َعلَى َم ْن ََ َشاءُ ِم ْن عبَاده}.
( )58من سورة إبراهيم{ :قَالُوا إِ ْن أَنْـتم إِّلَّ ب َ ِ
ون َع َّما َكا َن
ص ُّد َ
ش ٌر مثْـلُنا تُ ِرَ ُدو َن أَ ْن تَ ُ
ُْ َ
ون بِسلْطَ ٍ
ان ُمبِ ٍ
ش ٌر
ت لَـ ُه ْم ُر ُسلُ ُه ْم إِ ْن نَـ ْح ُن إِّلَّ بَ َ
ني ( )10قالَ ْ
ََـ ْعبُ ُد َ
آَب ُؤَن فَأْتُ َ ُ
شاء ِمن ِعب ِ
ِمثْـلُ ُكم و ِ
لك َّن َّ
ادهِ َوَما َكا َن لَنَا أَ ْن ََنْتِيَ ُك ْم
اَّللَ ََـ ُم ُّن َعلَى َم ْن ََ َ ُ ْ َ
َْ
اَّلل و َعلَى َِّ
ِ ِ
ٍ
ِ
اَّلل فَـ ْليَـتَـ َوَّك ِل ال ُْم ِْْمنُو َن (َ )11وَما لَنَا أَّلَّ نَـتَـ َوَّك َل
س ْلطَان إِّلَّ إبِِ ْذن َّ َ
بُ

ِ
ني} وهذا جراءة منهم وظلم ،وقول زور ،قد
{وإِ ْن نَظُن َ
ُّك لَ ِم َن الْ َكاذبِ َ
َ
انطووا على خالفُ ،فإنُ ما من رسول من الرسل واجُ قومُ ودعاهم،

وجادلـهم ،وجادلوه ،إّل وقد أظهر هللا على َدَُ من اآلَيت ما بُ
خصوصا شعيبًا عليُ السالم ،الذي َسمى
َتيقنون صدقُ وأمانتُ،
ً
خطيب النبياء ،لـحسن مراجعتُ قومُ ومـجادلتِهم َبليت هي أحسن،
إخبارهم عن
فإن قومُ قد تيقنوا صدقُ ،وأن ما جاء بُ حقَّ ،
ولكن َ
ِ ِِ ِ
ب منهم.
ظن َكذبُِ َكذ ٌ
الس َم ِاء} أي :قطع عذاب تستأصلنا.
َس ِق ْط َعلَْيـنَا كِ َس ًفا ِم َن َّ
{فَأ ْ

ت ِمن َّ ِ ِ
{وإِ ْذ قَالُوا اللَّ ُه َّم إِ ْن َكا َن َه َذا
الصادق َ
ني} كقول إخوانـهم َ
{إِ ْن ُك ْن َ َ
الس َم ِاء أَ ِو ائْتِنَا بِ َع َذ ٍ
اب
ُه َو ا ْْلَ َّق ِم ْن ِع ْن ِد َك فَأ َْم ِط ْر َعلَْيـنَا ِح َج َارًة ِم َن َّ
أَلِ ٍيم} [النفال ،]32 :أو أنـهم طلبوا بعض آَيت اّلقرتاح ،اليت ّل
ِ
مطلوب َمن سألـها.
َلزم تتميم

ون و َعلَى َِّ
َعلَى َِّ
اَّلل فَـ ْليَـتَـ َوَّك ِل
اَّلل َوقَ ْد َه َد َان ُسبُـلَنَا َولَنَ ْ
رب َّن َعلَى َما آ َذَْـتُ ُم َ َ
صِ َ
ال ُْمتَـ َوكِلُو َن (})12

اب
{قَ َ
ال َربِـي أَ ْعلَ ُم بِـ َما تَـ ْع َملُو َن ( )188فَ َك َّذبُوهُ فَأَ َخ َذ ُه ْم َع َذ ُ
ٍ
ِ
ِ
ك َآلََةً
اب ََـ ْوم َع ِظ ٍيم ( )189إِ َّن ِِف َذلِ َ
ََـ ْوم الظُّلَّة إِنَُُّ َكا َن َع َذ َ
الرِ
وما َكا َن أَ ْكثَـرهم م ِْْ
ِ
ِ
َّ
ِ
يم
ح
َز
ز
ْع
ل
ا
و
ه
ـ
ل
ك
ب
ر
ن
إ
و
)
190
(
ني
ن
م
َ
َّ
َّ
َ
ُُ ْ ُ َ
َُ َ ُ
ََ
َ َ
ُ
(})191
{ربِـي أَ ْعلَ ُم بِـ َما تَـ ْع َملُو َن} أي :نزول
{قَ َ
ال} شعيب عليُ السالمَ :
العذاب ،ووقوع آَيت اّلقرتاح ،لست أن الذي آِت بـها وأنزلـها بكم،
وليس علي إّل تبليغكم ونصحكم وقد فعلت ،وإنـما الذي َيتـي بـها
ربـي ،العالـ ُم أبعمالكم وأحوالكم ،الذي َـجازَكم وَـحاسبكم.
{فَ َك َّذبُوهُ} أي :صار التكذَب لـهم وص ًفا والكفر لـهم دَد ًن ،بـحيث
ّل تفيدهم اآلَيت ،وليس بـهم حيلة إّل نزول العذاب.

َخ َذ ُه ْم
{فَأ َ
مستلذَن

اب ََـ ْوِم الظُّلَّ ِة} أظلتهم سحابة فاجتمعوا تـحتها
َع َذ ُ
لظلها غري الظليل ،فأحرقتهم َبلعذاب ،فظلوا تـحتها

خامدَن ،ولدَيرهم مفارقني ،ولدار الشقاء والعذاب نزلني.
اب ََـ ْوٍم َع ِظ ٍيم} ّل كرة لـهم إَل الدنيا ،فيستأنفوا العمل،
{إِنَُُّ َكا َن َع َذ َ
وّل َفرت عنهم العذاب ساعة ،وّل هم َنظرون.

ك آلََةً} دالة على صدق شعيب وصحة ما دعا إليُ،
{إِ َّن ِِف َذلِ َ
وبطالن رد قومُ عليُ.
ِ
ني} مع رؤَتهم اآلَيت ،لنـهم ّل زكاء فيهم،
{وَما َكا َن أَ ْكثَـ ُرُه ْم ُم ْْمنِ َ
َ
َّاس ولَو حرص َ ِ
ني} [َوسف:
{وَما أَ ْكثَـ ُر الن ِ َ ْ َ َ ْ
ت بِـ ُم ْْمنِ َ
وّل خري لدَهمَ ،
.]103

ك لَـ ُه َو ال َْع ِز َُز} الذي امتنع بقدرتُ ،عن إدراك أحد ،وقهر كل
{وإِ َّن َربَّ َ
َ
مـخلوق.

{الرِحيم} الذي الرحـمة وصفُِ ،
ومن آاثرها :جـميع الـخريات ِف الدنيا
َّ ُ
واآلخرة ،من حني أوجد هللا العالـم إَل ما ّل نـهاَة لُ .ومن عزتُ أن

أهلك أعداءه حني كذبوا رسلُ ،ومن رحـمتُ ،أن نـجى أولياءه ومن
اتبعهم من الـمْمنني.

احللقة الرابعة عشرة

ِ
{ َوإِنَُُّ لَتَـ ْن ِزَل َر ِ
ني ()193
ني ( )192نَـ َز َل بِ ُِ ُّ
وح ْالَم ُ
ب ال َْعالَ ِم َ
الر ُ
ُ
ك لِتَ ُكو َن ِمن الْم ْن ِذ ِرَن ( )194بِلِس ٍ
َعلَى قَـ ْلبِ
ان َع َرٍِيب ُمبِ ٍ
ني
َ
ُ
َ
َ
َ
(})195

لـما ذكر قصص النبياء مع أمـمهم ،وكيف دعوهم ،وما ردوا عليهم
بُ ،وكيف أهلك هللا أعداءهم ،وصارت لـهم العاقبة ،ذكر هذا الرسول
الكرَـم ،والنيب الـمصطفى العظيم ،وما جاء بُ من الكتاب الذي فيُ
هداَة لولـي اللباب ،فقال:
{وإِنَُُّ لَتَـ ْن ِزَل َر ِ
ني} ،فالذي أنزلُ فاطر الرض والسماوات،
ب ال َْعالَ ِم َ
َ
ُ
الـمربـي جـميع العالـم ،العلوي والسفلي ،وكما أنُ رَبهم بـهداَتهم

ضا بـهداَتهم لـمصالـح دَنهم
لـمصالـح دنياهم وأبدانـهم ،فإنُ َربيهم أَ ً

وأخراهم ،ومن أعظم ما رَبهم بُ :إنزال هذا الكتاب الكرَـم ،الذي

اشتمل على الـخري الكثري ،والرب الغزَر ،وفيُ من الـهداَة لـمصالـح
الدارَن والخالق الفاضلة ما ليس ِف غريه.

{وإِنَُُّ لَتَـ ْن ِزَل َر ِ
ني} من تعظيمُ وشدة اّلهتمام فيُ،
ب ال َْعالَ ِم َ
وِف قولَُ :
ُ
مقصودا فيُ نفعكم وهداَتكم.
من كونُ نزل من هللاّ ،ل من غريه،
ً

ِ
ِِ
ني} ،وهو جربَل عليُ السالم الذي هو أفضل
وح الَم ُ
{نَـ َز َل بُ ا ُّلر ُ
الـمالئكة وأقواهم.
ِ
ني} الذي قد أُمن أن َزَد فيُ أو َنقص.
{الم ُ
ك} َي مـحمد {لِتَ ُكو َن ِمن الْم ْن ِ
ِ
َن} ،تـهدي بُ إَل طرَق
ر
ذ
{علَى قَـ ْلبِ َ
َ
َ ُ َ
الرشاد ،وتنذر بُ عن طرَق الغي.

ان َعربِـ ٍي} وهو أفضل اللسنةِ ،
ِِ ٍ
بلغة َمن بُعث إليهم ،وَبشر
{بل َس َ
أصال ،اللسان البني الواضح.
دعوتـهم ً
وَمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة ِف هذا الكتاب الكرَـم،
فإنُ أفضل الكتب ،نزل بُ أفضل الـمالئكة ،على أفضل الـخلق ،على
أفضل مضغة فيُ وهي قلبُ ،على أفضل أمة أخرجت للناس ،أبفضل
اللسنة وأفصحها ،وأوسعها ،وهو :اللسان العربـي الـمبني.

ِ
ِ
ني ( )196أ ََولَـ ْم ََ ُك ْن لَـ ُه ْم آََةً أَ ْن ََـ ْعلَ َمُُ
{ َوإِنَُُّ لَفي ُزبُ ِر ْالَ َّول َ
ُعلَماء ب ِِن إِ ْسرائِ
يل (})197
َ َُ
َ َ

{وإِنَُّ لَِفي ُزب ِر الَ َّولِ
َّ
ب الولني َّ
وصدق ْتُ،
ت
ك
بُ
رت
بش
قد
أي:
،
}
ني
ُ
ْ
ُ
َ ُ
َ
ُ
ُ
وهو لـما نَـ َز َل ِط ْب َق ما أخربت بُ َّ
ص َّد َق
اء َِبلـ َح ِق َو َ
صدقها{ ،بَ ْل َج َ
ِ
ني} [الصافات.]37 :
الـ ُم ْر َسل َ

{أ ََولَـ ْم ََ ُك ْن لَـ ُه ْم آََةً} على صحتُ ،وأنُ من هللا{ :أَ ْن ََـ ْعلَ َمُُ عُلَ َماءُ بَِِن
ِ ِ
يل} الذَن قد انتهى إليهم العلم ،وصاروا أعلم الناس ،وهم أهل
إ ْس َرائ َ
الصنف ،فإن كل شيء َـحصل بُ اشتباهَ ،رجع فيُ إَل أهل الـخربة
والدراَة ،فيكون قولـهم حجة على غريهم ،كما عرف السحرة الذَن
مهروا ِف علم السحر صدق معجزة موسى ،وأنُ ليس بسحر ،فقول
الـجاهلني بعد هذا ّل َْبُ بُ.

{ َولَ ْو نَـ َّزلْنَاهُ َعلَى بَـ ْع ِ
ني ( )198فَـ َق َرأَهُ َعلَْي ِه ْم َما َكانُوا
ض ْالَ ْع َج ِم َ
ِ
ِ ِ
ك َسلَ ْكنَاهُ ِِف قُـلُ ِ
ني ()200
ني (َ )199ك َذلِ َ
وب ال ُْم ْج ِرم َ
بُِ ُم ْْمنِ َ
َّل َـ ِْْمنُو َن بِ ُِ ح َّ ى َـروا الْع َذاب ْالَلِ
يم ( )201فَـيَأْتِيَـ ُه ْم بَـ ْغتَةً َو ُه ْم
َ ََ ُ َ َ
ُ
َ
َّل ََ ْش ُع ُرو َن ( )202فَـيَـ ُقولُوا َه ْل نَـ ْح ُن ُم ْنظَُرو َن (})203

{ولَ ْو نَـ َّزلْنَاهُ َعلَى بَـ ْع ِ
ني} الذَن ّل َفقهون لسانـهم ،وّل
ض الَ ْع َج ِم َ
َ
َقدرون على التعبري لـهم كما َنبغي.
ِ ِ
ني}َ ،قولون :ما نفقُ ما َقول ،وّل ندري
{فَـ َق َرأَهُ َعلَْي ِه ْم َما َكانُوا بُِ ُم ْْمنِ َ

ما َدعو إليُ ،فليحمدوا ربـهم أن جاءهم على لسان أفصح الـخلق
ِ
وأنصحهم،
وأقدرهم على التعبري عن الـمقاصدَ ،بلعبارات الواضحة،

وليبادروا إَل التصدَق بُ ،وتلقيُ َبلتسليم والقبول ،ولكن تكذَبهم لُ
وأمر قد توارثتُ المم
من غري شبهة ،إ ْن هو إّل مـحض الكفر والعنادٌ ،
الـمكذبة ،فلهذا قال:

ِ
ك َسلَ ْكنَاهُ ِِف قُـلُ ِ
ني} ،أي :أدخلنا التكذَب
{ َك َذلِ َ
وب ال ُْم ْج ِرم َ
وأنظمناه ِف قلوب أهل اإلجرام ،كما َدخل ِ
الس ْلك ِف اإلبرة،
فتشربتُ ،وصار وص ًفا لـها ،وذلك بسبب ظلمهم وجرمهم ،فلذلك:

َ ِ
ِ
ِ
يم} على تكذَبهم.
{ّل َُـ ْْمنُو َن بُِ َح َّ ى ََـ َرُوا ال َْع َذ َ
اب الَل َ
{فَـيَأْتِيَـ ُه ْم بَـ ْغتَةً َو ُه ْم َّل ََ ْشعُ ُرو َن} أيَ :يتيهم على حني غفلة ،وعدم
إحساس منهم ،وّل استشعار بنزولُ ،ليكون أبلغ ِف عقوبتهم والنكال
بـهم.
{ه ْل نَـ ْح ُن ُم ْنظَُرو َن} أيَ :طلبون أن َُنظروا
{فَـيَـ ُقولُوا} إذ ذاكَ :
وَـُمهلوا ،والـحال إنُ قد فات الوقت ،وحل بـهم العذاب الذي ّل
َُرفع عنهم ،وّل َفرت ساعة.

اه ْم
{أَفَبِ َع َذابِنَا ََ ْستَـ ْع ِجلُو َن ( )204أَفَـ َرأََْ َ
َّعنَ ُ
ت إِ ْن َمتـ ْ
ِسنِ
وع ُدو َن (َ )206ما أَ ْغ َىن
ج
م
ـ
ث
)
205
(
ني
ُ
َّ
اء ُه ْم َما َكانُوا َُ َ
َ
ََ
َّعو َن (})207
َع ْنـ ُه ْم َما َكانُوا َُـ َمتـ ُ
َقول تعاَل{ :أَفَبِ َع َذابِنَا} الذي هو العذاب الليم العظيم ،الذي ّل
َُستهان بُ ،وّل َـحتقرْ ََ{ ،ستَـ ْع ِجلُو َن}؟ فما الذي غرهم؟ هل فيهم
قوة وطاقة للصرب عليُ؟ أم عندهم قوة َقدرون على دفعُ أو رفعُ إذا
نزل؟ أم َعجزوننا ،وَظنون أننا ّل نقدر على ذلك؟
ت إِ ْن متـَّعنَ ِ
ني} ،أي :أفرأَت إذا لـم نستعجل عليهم
{أَفَـ َرأََْ َ
َ ْ ُ
اه ْم سنِ َ
اء ُه ْم
إبنزال العذاب ،وأمهلناهم عدة سننيَ ،تمتعون ِف الدنيا{ ،ثُـ َّم َج َ
وع ُدو َن} من العذاب.
َما َكانُوا َُ َ
{ما أَ ْغ َىن َع ْنـ ُه ْم َما َكانُوا َُـ َمتـَّعُو َن} من اللذات والشهوات ،أي :أي
َ
شيء َغِن عنهم وَفيدهم ،وقد مضت وبطلت واضمحلت وأعقبت
تبعاتـها ،وضوعف لـهم العذاب عند طول الـمدة.
القصد :أن الـحذر من وقوع العذاب واستحقاقهم لُ .وأما تعجيلُ
وَخريه ،فال أهـمية تـحتُ ،وّل جدوى عنده.

احللقة اخلامسة عشرة

{ َوَما أ َْهلَ ْكنَا ِم ْن قَـ ْرٍََة إَِّّل لَـ َها ُم ْن ِذ ُرو َن (ِ )208ذ ْك َرى َوَما ُكنَّا
ت بِ ُِ َّ ِ
ِ
ني (َ )210وَما ََـ ْنـبَ ِغي لَـ ُه ْم
ني (َ )209وَما تَـنَـ َّزلَ ْ
الشيَاط ُ
ظَال ِم َ
الس ْم ِع لَ َم ْع ُزولُو َن (})212
َوَما ََ ْستَ ِط ُيعو َن ( )211إِنَّـ ُه ْم َع ِن َّ
َـخرب تعاَل عن كمال عدلُِ ،ف إهالك الـمكذبني ،وأنُ ما أوقع بقرَة
وعذاَب إّل بعد أن َّ
َعذر بـهم ،وَُبعث فيهم النُّ ُذر َبآلَيت
هال ًكا
ً
البينات ،وَدعونـهم إَل الـهدى ،وَنهونـهم عن الردى ،وَذكِرونـهم
ِبَيت هللا ،وَنبهونـهم على أَيمُ ِف نعمُ ونقمُ.
ِ
{ذ ْك َرى} لـهم وإقامة حجة عليهم.
ِ
ني} فنهلك القرى قبل أن ننذرهم ،وَنخذهم وهم
{وَما ُكنَّا ظَال ِم َ
َ
ِ
ث َر ُسوًّل}
ني َح َّ ى نَـ ْبـ َع َ
{وَما ُكنَّا ُم َعذبِ َ
غافلون عن النذر ،كما قال تعاَل َ
َّاس علَى ا َِّ
[اإلسراء{ ،]15 :رس ًال مب ِش ِرَن وم ْن ِ
ِ
َّلل
ر
ذ
َن لِئَ َّال ََ ُكو َن لِلن ِ َ
ُ ُ َُ َ َ ُ َ
الر ُس ِل} [النساء.]165:
ُح َّجةٌ بَـ ْع َد ُّ

ولـما َّبني تعاَل كمال القرآن وجاللتََُّ ،نزهُ عن كل صفة نقص ،وحـماه
وقت نزولُ وبعد نزولُ من شياطني الـجن واإلنس ،فقال:

ت بِ ُِ َّ ِ
ني َوَما ََـ ْنـبَ ِغي لَـ ُه ْم} أيّ :ل َليق بـحالـهم ،وّل
{وَما تَـنَـ َّزلَ ْ
الشيَاط ُ
َ
{وَما ََ ْستَ ِطيعُو َن} ذلك.
َناسبهمَ ،
الس ْم ِع لَ َم ْع ُزولُو َن} قد أُبْـ َعدوا عنُ ،وأعدت لـهم الرجوم
{إِنَّـ ُه ْم َع ِن َّ
لـحفظُ ،ونزل بُ جربَل ،أقوى الـمالئكة ،الذي ّل َقدر شيطان أن
َقربُ ،أو َـحوم حول ساحتُ ،وهذا كقولُ{ :إِ َّن نَـحن نَـ َّزلْنَا ِ
الذ ْك َر َوإِ َّن
َ
ُْ
لَُُ لَـ َحافِظُو َن} [الـحجر.]9 :

ِ
{فَ َال تَ ْدع مع َِّ
ني (َ )213وأَنْ ِذ ْر
اَّلل إِلَـ ًها َ
آخ َر فَـتَ ُكو َن م َن ال ُْم َع َّذبِ َ
ُ ََ
ِ
ك لِم ِن اتَّـبـع َ ِ
ني
َع ِش َريتَ َ
ني (َ )214وا ْخ ِف ْ
ك م َن ال ُْم ْْمنِ َ
ك ْالَقْـ َربِ َ
اح َ َ َ َ
ض َجنَ َ
ص ْو َك فَـ ُق ْل إِنِـي بَ ِريءٌ ِمـ َّما تَـ ْع َملُو َن (})216
( )215فَِإ ْن َع َ
أصال وأمتُ أسوة لُ ِف ذلك ،عن دعاء غري هللا ،من
َنهى تعاَل رسولُ ً

جـميع الـمخلوقني ،وأن ذلك موجب للعذاب الدائم ،والعقاب
السرمدي ،لكونُ شرًكا ،و{من َ ْش ِر ْك َِب َِّ
َّلل فَـ َق ْد َح َّرَم َّ
اَّللُ َعلَْي ُِ الـ َجنَّةَ
َْ ُ
َّار} [الـمائدة.]72 :
َوَمأ َْواهُ الن ُ
والنهي عن الشيء أمر بضده ،فالنهي عن الشرك أمر إبخالص العبادة
ورجاءً ،
وذّل وإنبةً إليُ ِف جـميع
هلل وحده ّل شرَك لُ ،مـحبةً ،وخوفًا،
ً

الوقات.

ولـما أمره بـما فيُ كمال نفسُ ،أمره بتكميل غريه ،فقال:
ني} الذَن هم أقرب الناس إليك ،وأحقهم
{وأَنْ ِذ ْر َع ِش َريتَ َ
ك الَقْـ َربِ َ
َ
إبحسانك الدَِن والدنيوي.

وهذا ّل َنافـي أمره إبنذار جـميع الناس ،كما إذا أُمر اإلنسان بعموم
خصوصا ً
داّل
اإلحسان ،مث قيل لُ :أحسن إَل قرابتك ،فيكون هذا
ً
على التأكيد ،وزَيدة الـحق.

فامتثل صلى هللا عليُ وسلم هذا المر اإللـهي ،فدعا سائر بطون
َ
وخصصَّ ،
وذكرهم ووعظهم ،ولـم َُـ ْبق صلى هللا عليُ
فعمم َّ
قرَشَّ ،

وسلم من مقدوره شيئًا من نصحهم وهداَتهم إّل فعلُ ،فاهتدى من
اهتدى ،وأعرض من أعرض.

ِ
ك لِم ِن اتَّـبـع َ ِ
ني} بلني جانبك ،ولطف
{وا ْخ ِف ْ
ك م َن ال ُْم ْْمنِ َ
اح َ َ َ َ
ض َجنَ َ
َ
خطابك لـهم ،وتوددك ،وتـحببك إليهم ،وحسن خلقك ،واإلحسان
التام بـهم.
وقد فعل صلى هللا عليُ وسلم ذلك ،كما قال تعاَل{ :فَبِ َما َر ْحـ َم ٍة ِم َن
َِّ
ظ الْ َقل ِ
ْب ّلنْـ َف ُّ
ف
ت فَظًا غَلِي َ
ك فَا ْع ُ
ضوا ِم ْن َح ْولِ َ
ت لَـ ُه ْم َولَ ْو ُك ْن َ
اَّلل لِْن َ
استَـ ْغ ِف ْر لَـ ُه ْم َو َشا ِوْرُه ْم ِِف الَ ْم ِر} [آل عمران ،]159 :فهذه
َع ْنـ ُه ْم َو ْ
أخالقُ صلى هللا عليُ وسلم ،أكمل الخالق ،اليت َـحصل بـها من
الـمصالـح العظيمة ودفع الـمضار ما هو مشاهد ،فهل َليق بـمْمن

َبهلل ورسولُ ،وَدعي اتباعُ واّلقتداء بُ ،أن َكون َك ًال على
س الخالق ،شدَد الشكيمة عليهم ،غليظ القلب،
الـمسلمنيَ ،ش ِر َ
فظ القول ،فظيعُ!؟ وإن رأى منهم معصية أو سوء أدب ،هجرهم

ومقتهم وأبغضهمّ ،ل لني عنده ،وّل أدب لدَُ ،وّل توفيق ،قد حصل
من هذه الـمعاملة من الـمفاسد وتعطيل الـمصالـح ما حصل ،ومع ذلك
حتقرا لـمن اتصف بصفات الرسول الكرَـم ،وقد رماه َبلنفاق
تـجده مـ ً
ب بعملُ ،فهل هذا إّل ِمن
والـمداهنة ،وقد َّ
كمل نفسُ ورفعها ،وأُ ْع َج َ
جهلُ وتزَني الشيطان ِ
وخ ْدعُ لُ؟!
ص ْو َك} ِف أمر من المور ،فال تتربأ
ولـهذا قال هللا لرسولُ{ :فَِإ ْن َع َ
منهم ،وّل ترتك معاملتهم بـخفض الـجناح ولني الـجانب ،بل تربأ من
عملهمِ ،
فعظْهم عليُ وانصحهم ،وابذل قدرتك ِف ردهم عنُ وتوبتهم
منُ.

وهذا لدفع احرتا ِز َو ْه ِم َمن َتوهم َّ
ك}
اح َ
{وا ْخ ِف ْ
ض َجنَ َ
أن قولُ َ
للمْمننيَ ،قتضي الرضاء بـجميع ما َصدر منهم ،ما داموا مْمنني،
فدفع هذا بـهذا ،وهللا أعلم.

الرِح ِيم ( )217الَّ ِذي َـر َ ِ
وم
{ َوتَـ َوَّك ْل َعلَى ال َْع ِزَ ِز َّ
اك ح َ
ني تَـ ُق ُ
ََ
الس ِميع الْعلِ
اج ِ
الس ِ
ِ
َّ
يم
و
ه
ُ
ن
إ
)
219
(
َن
د
َّ
ك ِِف َّ
(َ )218وتَـ َقلُّبَ َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ُ
(})220

ٍ
مساعد للعبد على القيام بـما أُمر بُ :اّلعتماد على ربُ،
أعظم
ُ
واّلستعانة بـموّله على توفيقُ للقيام َبلـمأمور ،فلذلك أمر هللا تعاَل
َبلتوكل عليُ ،فقال:
الرِح ِيم} ،والتوكل هو اعتماد القلب على هللا
{وتَـ َوَّك ْل َعلَى ال َْع ِزَ ِز َّ
َ
تعاَلِ ،ف جلب الـمنافع ،ودفع الـمضار ،مع ثقتُ بُ ،وحسن ظنُ
بـحصول مطلوبُ ،فإنُ عزَز رحيم ،بعزتُ َقدر على إَصال الـخري ودفع
الشر عن عبده ،وبرحـمتُ بُ َفعل ذلك.
ثـم نبهُ على اّلستعانة َبستحضار قرب هللا ،والنزول ِف منزل
اإلحسان ،فقال:
{الَّ ِذي َـر َ ِ
ك ِِف َّ ِ ِ
َن} ،أيَ :راك ِف هذه
وم َوتَـ َقلُّبَ َ
اك ح َ
ني تَـ ُق ُ
الساجد َ
ََ
اكعا وساج ًدا
العبادة العظيمة ،اليت هي الصالة ،وقت قيامك وتقلبك ر ً
خصها َبلذكر ،لفضلها وشرفها ،ولن من استحضر فيها قرب ربُ
َّ

سائر عملُ )59(،وَستعني بـها
خشع وذل وأكملها ،وبتكميلها ُ
َكمل ُ

على جـميع أموره.

()60

{إِنَُُّ ُهو َّ ِ
يع} لسائر الصوات على اختالفها وتشتتها وتنوعها.
السم ُ
َ
مرفوعا (( :أول ما َـحاسب بُ العبد َوم القيامة الصالة ،فإن
( )59عن أنس
ً
ت فسد سائر عملُ )) .أخرجُ
صلحت صلح لُ سائر عملُ ،وإن فسد ْ
ْ
الطرباين ِف الـمعجم الوسط وصححُ اللباين ِف السلسلة الصحيحة
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ِِ
ِ
لص ِْرب َو َّ ِ ِ
ني}
استَ ِعينُوا َِب َّ
ريةٌ إَِّّل َعلَى الـ َخاشع َ
( )60قال تعاَلَ { :و ْ
الصالة َوإنَّـ َها لَ َكب َ

[البقرة .]45 :قال الـمْلف :وأمر تعاَل َبّلستعانة َبلصالة لن الصالة هي

عماد الدَن ،ونور الـمْمنني ،وهي الصلة بني العبد وبني ربُ ،فإذا كانت صالة
جتمعا فيها ما َلزم فيها ،وما َسن ،وحصل فيها حضور
العبد صالة كاملة ،مـ ً

القلب الذي هو لبها ،فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخولُ على ربُ،

مستحضرا لكل ما َقولُ وما
ووقوفُ بني َدَُ ،موقف العبد الـخادم الـمتأدب،
ً

َفعلُ ،مستغرقًا بـمناجاة ربُ ودعائُّ ،ل جرم أن هذه الصالة من أكرب الـمعونة

على جـميع المور ،فإن الصالة تنهى عن الفحشاء والـمنكر ،ولن هذا

الـحضور الذي َكون ِف الصالةَ ،وجب للعبد ِف قلبُ وص ًفا وداعيًا َدعوه
إَل امتثال أوامر ربُ ،واجتناب نواهيُ ،هذه هي الصالة اليت أمر هللا أن
نستعني بـها على كل شيء .اهـ

ِ
يم} الذي أحاط َبلظواهر والبواطن ،والغيب والشهادة.
{ال َْعل ُ
معُ لكل ما َنطق
فاستحضار العبد رؤَةَ هللا لُ ِف جـميع أحوالُ ،وسـ َ

وعلمُ بـما َنطوي عليُ قلبُ من الـهم والعزم والنيات مـما َعينُ
بَُ ،
على منزلة اإلحسان.

احللقة السادسة عشرة

{هل أُنَـبِئُ ُكم َعلَى من تَـنَـ َّز ُل َّ ِ
ني ( )221تَـنَـ َّز ُل َعلَى ُك ِل
الشيَاط ُ
َْ
ْ
َْ
السمع وأَ ْكثَـرُهم َك ِ
ٍ ِ
اذبُو َن (})223
أَفَّاك أَث ٍيم (َُ )222ـ ْل ُقو َن َّ ْ َ َ ُ ْ

هذا جواب لـمن قال ِمن مكذبـي الرسول :إن مـحم ًدا َنزل عليُ
شيطانِ .
وقول َمن قال :إنُ شاعر ،فقال:

{ه ْل أُنَـبِئُ ُك ْم} ،أي :أخربكم الـخرب الـحقيقي الذي ّل شك فيُ وّل
َ
شبهة ،على من تنزل الشياطني ،أي :بصفة الشخاص ،الذَن تنزل
عليهم الشياطني.
{تَـنَـ َّز ُل َعلَى ُك ِل أَفَّ ٍ
اك} أي :كذاب ،كثري القول للزور ،واإلفك
َبلباطل.
{أَثِ ٍيم} ِف فعلُ ،كثري الـمعاصي ،هذا الذي تنزل عليُ الشياطني،
وتُ ِ
ناسب حالُُ حالـهم.
{الس ْم َع} الذي َسرتقونُ من السماء.
{َُـ ْل ُقو َن} عليُ َّ

{وأَ ْكثَـرُهم َك ِ
ص ُدق واحدة،
اذبُو َن} ،أي :أكثر ما َلقون إليُ كذب ،فيَ ْ
َ ُ ْ
وَكذب معها مائة،

()61

فيختلط الـحق َبلباطل ،وَضمحل الـحق

بسبب قلتُ ،وعدم علمُ .فهذه صفة الشخاص الذَن تنزل عليهم
الشياطني ،وهذه صفة وحيهم لُ.

()62

وأما مـحمد _ صلى هللا عليُ وسلم _  ،فحالُ مباَنة لـهذه الحوال
أعظم مباَنة ،لنُ الصادق المني ،البار الراشد ،الذي جـمع بني بر
َ
القلب ،وصدق اللهجة ،ونزاهة الفعال من الـمحرم.
مشتمال
حروسا مـحفوظًا،
ً
والوحي الذي َنزل عليُ من عند هللا َنزل مـ ً
على الصدق العظيم ،الذي ّل شك فيُ وّل رَب ،فهل َستوي َي أهل
( )61عن عائشة ،قالت :قلت َي رسول هللا! إن الكهان كانوا َـحدثوننا َبلشيء
فنجده ح ًقا؟ قال (( :تلك الكلمة الـحقَ ،ـَ ْخطَُفها الـجِن فيقذفها ِف أذن وليُ،
وَزَد فيها مائة َك ْذبة )) .متفق عليُ.

ك َج َعلْنا
( )62الشياطني لـهم وحي ،وهو وساوسهم وإضاللـهم ،قال تعاَلَ { :وَكذلِ َ
س والـ ِج ِن َ ِ
ِ
ِ
ني ِْ
ض ُه ْم إَِل بَـ ْع ٍ
ف الْ َق ْوِل
ض ُز ْخ ُر َ
وحي بَـ ْع ُ
ل ُك ِل نَِ ٍيب َع ُد ًوا َشيَاط َ
ُ
اإلنْ ِ َ
غُرورا} [النعام ،]112 :وقال{ :وإِ َّن َّ ِ
وحو َن إِ ََل أ َْولِيَائِ ِه ْم
الشيَاط َ
ني لَيُ ُ
ًُ
َ
لِيج ِ
ادلُوُك ْم} [النعام.]121 :
َُ

العقول هذا وأولئك!؟ وهل َشتبهان ،إّل على مـجنون ّل َـميز وّل
َفرق بني الشياء!؟

{ َو ُّ
الش َع َراءُ ََـتَّبِ ُع ُه ُم الْغَ ُاوو َن ( )224أَلَـ ْم تَـ َر أَنَّـ ُه ْم ِِف ُك ِل َو ٍاد
َ ِهيمو َن ( )225وأَنَّـهم َـ ُقولُو َن ما َّل َـ ْفعلُو َن ( )226إَِّّل الَّ ِ
َن
ذ
َ ََ
َ ُْ َ
َ ُ
َ
الصالِـح ِ
اَّلل َكثِ
َّ
ص ُروا ِم ْن بَـ ْع ِد َما
ت
ـ
ن
ا
و
ا
ري
وا
ر
ك
ذ
و
ات
َ
َ
ْ
َ
آمنُوا َو َع ِملُوا َّ َ َ ُ َ ً َ َ
َ
ِ
َّ ِ
َي ُم ْنـ َقلَ ٍ
ب ََـ ْنـ َقلِبُو َن (})227
َن ظَلَ ُموا أ َّ
ظُل ُموا َو َسيَـ ْعلَ ُم الذ َ
ضا من ِ
الشعر ،فقال:
فلما نزهُ عن نزول الشياطني عليَُّ ،برأه أَ ً
{و ُّ
ضا عن حالة الشعراء ،ووصفهم
الش َع َراءُ} ،أي :هل أنبئكم أَ ً
َ
الثابت؟
فإنـهم {ََـتَّبِعُ ُه ُم الْغَ ُاوو َن} عن طرَق الـهدى ،الـمقبلون على طرَق الغي
كل غا ٍو ض ٍ
ال فاسد.
والردى .فهم ِف أنفسهم غاوون ،وتـجد أتباعهم َّ
{أَلَـ ْم تَـ َر} غواَتهم وشدة ضاللـهم.
{أَنَّـ ُه ْم ِِف ُك ِل َو ٍاد} من أودَة الشعر.

يمو َن}( )63فتارة ِف مدح ،واترة ِف قدح ،واترة ِف صدق ،واترة ِف
{ََ ِه ُ
كذب ،واترة َتغزلون ،وأخرى َسخرون ،ومرة َـمرحون ،وآونة

َـحزنون ،فال َستقر لـهم قرار ،وّل َثبتون على حال من الحوال.
{وأَنَّـ ُه ْم ََـ ُقولُو َن َما َّل ََـ ْف َعلُو َن} ،أي :هذا وصف الشعراء ،أنـهم
َ
تـخالف أقوالـهم أفعالـهم ،فإذا سـمعت الشاعر َتغزل َبلغزل الرقيق،
قلت :هذا أشد الناس غر ًاما ،وقلبُ فارغ من ذاك!
وإذا سـمعتُ َـمدح أو َذم ،قلت :هذا صدق ،وهو كذب ،واترة
َتمدح أبفعال لـم َفعلها ،وتروك لـم َرتكها ،وكرم لـم َـَ ُح ْم حول ساحتُ،

وشجاعة َعلو بـها على الفرسان ،وتراه أجنب من كل جبان ،هذا
وصفهم.

فانظر :هل َطابق حالة الرسول مـحمد _ صلى هللا عليُ وسلم _
ٍ
الر ِ
اشد ِ
ومهتد ،الذي قد استقام على
كل راشد
البار ،الذي َتبعُ ُّ
( )63قال ابن عباس رضي هللا عنهما ِف هذه اآلَةِ :ف كل لغو خيوضون .وقال جماهد:
ِف كل فن َفتنون .وقال قتادة :ميدحون َبلباطل وَستمعون وَهجون َبلباطل،
فالوادي مثل لفنون الكالم ،كما َقال :أن ِف واد وأنت ِف واد .وقيلِ{ :ف كل
واد َهيمون} ،أي :على كل حرف من حروف اهلجاء َصوغون القواِف.

الـهدى ،وجانب الردى ،ولـم تتناقض أفعالُُ ولـم تـُخالف أقوالُُ أفعالَُ؟
الذي ّل َيمر إّل َبلـخري ،وّل َنهى إّل عن الشر ،وّل أخرب بشيء إّل
ٍ
أول الفاعلني لُ ،وّل نـهى عن شيء إّل
صدق ،وّل أمر بشيء إّل كان َ
كان أول التاركني لُ؟

فهل تُناسب حالُُ حالةَ الشعراء ،أو َقاربـهم؟! أم هو مـخالف لـهم من

جـميع الوجوه؟ فصلوات هللا وسالمُ على هذا الرسول الكمل،
والـهمام الفضل ،أبد اآلبدَن ،ودهر الداهرَن ،الذي ليس بشاعر،
كل كمال.
وّل ساحر ،وّل مـجنون ،وّل َليق بُ إّل ُّ
ولـما وصف الشعراء بـما وصفهم بُ ،استثىن منهم من آمن َبهلل
ورسولُ ،وعمل صالـ ًحا ،وأَ ْكثَـ َر ِمن ذكر هللا ،وانتصر من أعدائُ
()64
الـمشركني من بعد ما ظلموهم.

( )64أمثال :حسان بن اثبت ،وعبد هللا بن رواحة ،وكعب بن مالك ،مساهم
ابن سريَن أهنم شعراء الصحابة ،كما ِف ترمجة كعب ِف سري أعالم النبالء.

فصار شعرهم من أعمالـهم الصالـحة وآاثر إَـمانـهمّ ،لشتمالُ على
ِ
والذب عن
مدح أهل اإلَـمان ،واّلنتصا ِر من أهل الشرك والكفر،
دَن هللا ،وتبيني العلوم النافعة ،والـ ِ
حث على الخالق الفاضلة ،فقال:
ات وذَ َكروا َّ ِ
الصالِـح ِ
{إَِّّل الَّ ِذَن آمنُوا و َع ِ
ص ُروا ِم ْن
وا
ل
م
َّ
ُ
اَّللَ َكث ًريا َوانْـتَ َ
َ َ َ
َ َ ُ
ِ ِ
َّ ِ
َي ُم ْنـ َقلَ ٍ
ب ََـ ْنـ َقلِبُو َن}َ ،نقلبون إَل
َن ظَلَ ُموا أ َّ
بَـ ْعد َما ظُل ُموا َو َسيَـ ْعلَ ُم الذ َ
ٍ
ٍ
وحسابّ ،ل َغادر صغريًة وّل كبرية ،إّل أحصاها ،وّل ح ًقا إّل
موقف
استوفاه.

والـحمد هلل رب العالـمني.

()65

( )65أعده موسى الطوَل _ غفر هللا لُ _ وانتهى منُ َوم الحد اخلامس من شهر
ربيع الول عام .1438

