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الدرس الثاين و األربعون
فوائد مستفادة من سورة اإلنسان []1
الفائدة األوىل :ورود االستفهام يف القرآن بام يفيد التقرير.
الفائدة الثانية :إن اإلنسان يف القرآن قد يراد به آدم عليه السالم  ،أو يراد به
جنس اإلنسان  ،أو يراد به الكافر خاصة.
أمرا عدمي ًا ،وقد
أمرا وجودي ًا أو ً
الفائدة الثالثة :أن لفظ اليشء قد يكون ً
حقق ابن أيب ِ
العز احلنفي -رمحه اهلل -هذه املسألة بكالم حمكم  ،فقال رمحه اهلل :
(والتحقيق أن املعدوم ليس بيشء يف اخلارج ولكن اهلل يعلم ماذا يكون قبل أن يكون
ويكتبه وقد يذكره و خيرب به ،كقوله { :إِ َّن َز ْل َز َل َة الس َ ِ
َش ٌء َع ِظيم } [سورة
َّ
اعة َ ْ
احلج .]1:مع أن الساعة مل تقع بعد ولكن قد علمها وكتبها وسامها شيئا { إِ َّن َز ْل َز َل َة
ِ
الس َ ِ
يم} فيكون شي َئا يف العلم والذكر والكتاب  ،علمه وذكره وكتبه ،ال
َش ٌء َعظ ٌ
َّ
اعة َ ْ
يف اخلارج ؛ألهنا بعد مل حتقق  ،كام قال تعاىل{ :إِن ََّام َأ ْم ُر ُه إِ َذا َأ َرا َد َش ْي ًئا َأن َي ُق َ
ول َل ُه كُن
َف َيك ُ
ُون} [سورة يس .]28:
سامه َشء وهو بعد مل يكن  ،لكن هذا َشء ليس يف اخلارج َ ،ش يف
إذا ا
ِّي َو َقدْ
األذهان ،وليس يف األعيان  ،وقال تعاىلَ { :ق َال ك َََٰذل ِ َك َق َال َر ُّب َك ُه َو َع َ ََّل َه ن ٌ
َخ َل ْقت َُك ِمن َق ْب ُل َو َمل ْ ت ُ
َك َش ْي ًئا } [سورة مريم .] 9:أي :مل تكن شيئا يف اخلارج  ،وإن
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اإلنس ِ
ان
كان َشء يف علمه تعاىل وهكذا قال اهلل تعاىل يف هذه السورةَ { :ه ْل َأت ََٰى َع ََل ْ ِ َ
ُورا } .
ِح ٌ
ِّي نم َن الدَّ ْه ِر َمل ْ َيكُن َش ْي ًئا َّم ْذك ً
()1

الفائدة الرابعة :حقارة اإلنسان وضعفه وافتقاره إىل خالقه.
الفائدة اخلامسة :التنبيه عَل أصل خلق اإلنسان من ماء الرجل وماء املرأة .
الفائدة السادسة :بيان حكمة اخللق وهي اإلبتالء.
الفائدة السابعة :تزويد اإلنسان باآلالت واألدوات التي حيصل هبا حتقيق
االبتالء.
الفائدة الثامنة :ت َك ُفل اهلل هبداية الداللة والبيان ،وإقامة احلجة الرسالية.
الفائدة التاسعة:
إسناد األفعال إىل العباد حقيقة من الشكر والكفر.
الفائدة العارشة :أن النار خملوقة ُمعدا ة ألهلها  ،موجودة ُ ،مضطرمةُ ،يزاد يف
جحيمها وسعريها.
الفائدة احلادية عرشة :تنوع عذاب أهل النار ،وتفنن نعيم أهل اجلنة.

( ) رشح الطحاوية البن أيب العز احلنفي (.)112 /1
1
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الفائدة الثانية عرش :املفاضلة بِّي األبرار و املقربِّي يف النعيم.
الفائدة الثالثة عرش :أسلوب التضمِّي ،وهو أن ُيؤتى بفعل و ُيعدا ى بام
اليتعدى به عادة ؛ليدل عَل فعل آخر.
الفائدة الرابعة عرش :وجوب الوفاء بالطاعات الواجبة بأصل الرشع
،والواجبة بام أوجب العبد عَل نفسه.
الفائدة اخلامسة عرش :وجوب ترك املحرمات خو ًفا من اهلل ،واليوم اآلخر.
الفائدة السادسة عرش :عظيم رش يوم القيامة ،وانتشاره ،وامتداده. .
الفائدة السابعة عرش :فضيلة إطعام الطعام عَل حبه ،وتعلق النفس به.
الفائدة الثامنة عرش :حتقيق اإلخالص هلل عز وجل يف الصدقات ،والبعد عن
والـمرآءات.
طلب الشكر و العوض
ُ
حتري أصحاب احلاجات من املساكِّي ،واأليتام
الفائدة التاسعة عرش :ا
،واألرسى ومن عَل شاكلتهم.
الفائدة العرشين :بيان الباعث عَل اإلخالص ،وهو اخلوف من اليوم اآلخر.
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الفائدة احلادية والعرشون :هول يوم القيامة وضيقه وطوله وشدته ،وظهور
ذلك يف وجوه الكافرين.
الفائدة الثانية والعرشون . :أن الوقاية  ،والنجاة من الرشور  ،والفوز
والنجاة والرسور من اهلل وحده.
الفائدة الثالثة والعرشون :املقابلة بِّي حال الشاكر والكفور يف الظاهر
والباطن.
الفائدة الرابعة والعرشون :حصول األمن يف النفو

والنةرة يف الوجوه

والرسور يف القلوب للمؤمنِّي.
الفائدة اخلامسة والعرشون :أن العمل والصرب سبب لدخول اجلنة ونعيمها.
الفائدة السادسة والعرشون :فضيلة الصرب بأنواعه الثالثة.
الفائدة السابعة والعرشون :قدرة اهلل عَل خلق النور دون شمس وال قمر.
الفائدة الثامنة والعرشون :تشويق املؤمنِّي إىل النعيم احليس يف اجلنة ،من
مأكول ومرشوب وملبو .
الفائدة التاسعة والعرشون :أن االتفاق يف األسامء ال يلزم منه االتفاق يف
احلقائق والكيفيات.
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الفائدة الثالثون :املوافقة يف األسامء تدل عَل موافقة يف أصل املعنى وداللته.
فحينام يذكر اهلل سبحانه وتعاىل السند

،فالسند

معروف يف الدنيا بأنه حرير فيه

رقة ،أما اإلستربق فهو حرير فخم ال يتصف بالرقة بل بالفخامة ،البد أن يكون هذا
املعنى موجو ًدا يف ما هو يف اجلنة يف أصل املعنى ،فيكون هناك اتفاق فيام عهدوه يف
أذهاهنم ولو أن اهلل سبحانه وتعاىل أغرى املؤمنِّي بألفاظ ليست معهودة عندهم ،ما
وطعام ،لو أننا ً
مثال قلنا يف اجلنة كذا وكذا ونحتنا لف ًظا مرك ًبا ال
أحدث عندهم شو ًقا
ً
ُيعرف له معنى مل يبعث ذلك إىل الشوق والتوق إليه فالبد أن خياطبهم اهلل سبحانه
وتعاىل بأمور معهودة عندهمً ،
فمثال حينام خيرب اهلل أن يف اجلنة عسل ،وماء غري آسن،
ولبن مل يتغري طعمه ،ومخر لذة للشاربِّي فالبد أن يكون يف العسل معنى احلالوة،
وهكذا يف بقية املذكورات فأصل املعنى البد أن يكون مشرتكًا ،فهذه فائدة مهمة
وهي :أن املوافقة يف األسامء تدل عَل موافقة يف أصل املعنى وداللته ،وهذا ينقلنا إىل
أعظم من ذلك وأكرب وهو.
الفائدة احلادية والثالثون :التنبيه بذلك عَل ما يتضمنه اإلثبات يف أسامء اهلل
احلسنى ألصل املعنى.
فإذا كان ربنا عز وجل عرفنا بنفسه بأوصاف نعهد مثلها يف املخلوقات دل
ذلك عَل أن االشرتاك إنام هو يف أصل املعنى ،فقط ال يف احلقائق والكيفيات.
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بصريا ،فال سبيل لنا أن ندرك
فسمى اهلل نفسه سمي ًعا  ،وسمى اهلل نفسه
ً
معنى هذه األوصاف إال بام نعهده يف أذهاننا من ا
أن السمع هو إدراك األصوات،
ا
وأن البرص هو إدراك املرئيات ،فهذا املعنى املشرتك بِّي اخلالق واملخلوق معلوم يف
األذهان ،لكناه يتخصص يف األعيان ،فإذا أضيف السمع إىل اهلل فله منه املثل األعَل،
وإذا أضيف السمع إىل املخلوق صار له منه املثل األدنى ،إذا أضيف البرص إىل اهلل
صار له منه املثل األعَل ،وإذا أضيف البرص إىل املخلوق فله منه املثل األدنى ،فال
يمكن أن نفقه وأن نفهم معاين أسامء اهلل وصفاته إال بأصل معهود يف األذهان ،
وإثبات هذا املعنى ،ال يرتتب عليه أدنى منقصة وال شبهة.
وهذه هي حمنة املعطلة حيث ظن املعطلة عَل اختالف طبقاهتم  ،أن إثبات
َشء هلل مما سمى ووصف به بعض خملوقاته ً
متثيال ،فيبادرون إىل نفيه وإنكاره عَل
كريام ،وأن له
تفاوت بينهم ،فيقعون يف التعطيل .فإذا أخرب اهلل تعاىل أن له وجها ً
يدين مبسوطتِّي بالعطاء والنعم  ،وأن له عينِّي يبرص هبام سبحانه ،فيجب أن نثبت
ما أثبت اهلل لنفسه دون تكييف ،وال يلزم يف اإلثبات أن ندرك الكيفية  ،لكن نثبت
حقيقة املعنى .وهكذا بقية الصفات كالرضا ،والسخط ،والفرح وغري ذلك،
فأصلها معهود يف األذهان لكن ُينزه اهلل تعاىل عن اللوازم البرشية التي فيها ضعف
ٍ
معان جيب أن
أو نقص أو مماثلة للمخلوقِّي ويكون له منها املثل األعَل  ،فهذه
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يتدبرها طالب العلم ؛ألهنا تزيل عنه إشكاالت كثرية من شبهات املتكلمِّي
،وورطاهتم التي مل يتمكنوا من اخلروج منها ،وباءوا بشؤمها وردوا بسببها
النصوص القرآنية والنبوية .
الفائدة الثانية والثالثون :روعة التصوير القرآين للنعيم ورقته .حينام تقرأ
سورة اإلنسان يرسح خيالك ،وخاطرك يف التفكر يف هذا النعيم الراقي الرقيق
ً
،وحاال من احلبور
منظرا
البهيج ،ال يمكن ألي أديب أو شاعر أو كاتب أن يصف ً
والرسور والبهجة والنظرة والنعمة كام وصف اهلل تعاىل نعيم اجلنة  ،وهو أمر يتذوقه
املؤمنون ،وال يملون منه  ،وال يشبع منه قارئ القرآن مهام كرر السورة؛ فإن عقله
يذهب مذاهب متعددة ،وتتفتق له معاين وصور ال حرص هلا .
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