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 مهلا هظفح خيشلا ىلع عجارت مل ةداملا هذه

 عرشونال الدرس

 [12: 1]  حونتفسري سورة 

ا} ( 1) َألِيم   َعَذاب   َيْأتَِيُهمْ  َأنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َقْوَمَك  َأْنِذرْ  َأنْ  َقْوِمهِ  إَِل  ُنوًحا َأْرَسْلنَا إِنَّ

ُقوهُ  امهلََّ اْعُبُدوا َأنِ ( 2) ُمبِي   َنِذير   َلُكمْ  إِِّن  َقْومِ  َيا َقاَل   َلُكمْ  َيْغِفرْ ( 3) َوَأطِيُعونِ  َواتَّ

ى َأَجل   إَِل  َوُيَؤّخْرُكمْ  ُذُنوبُِكمْ  ِمنْ  رُ  َل  َجاءَ  إَِذا امهلَِّ َأَجَل  إِنَّ  ُمَسمًّ  ُكنُْتمْ  َلوْ  ُيَؤخَّ

 فَِراًرا إِلَّ  ُدَعائِي َيِزْدُهمْ  َفَلمْ ( 5) َوََنَاًرا َلْيًل  َقْوِمي َدَعْوُت  إِِّن  َرّب  َقاَل ( 4) َتْعَلُمونَ 

َم  َوإِِّن ( 6) مْ  لَِتْغِفرَ  َدَعْوُُتُمْ  ُكلَّ مْ  َواْسَتْغَشْوا آَذاَِنِمْ  ِف  َأَصابَِعُهمْ  َجَعُلوا ََلُ  ثَِياََبُ

وا وا َوَأََصُّ مْ  َأْعَلنُْت  إِِّن  ُثمَّ ( 8) ِجَهاًرا َدَعْوُُتُمْ  إِِّن  ُثمَّ ( 7) اْستِْكَباًرا َواْسَتْكََبُ  ََلُ

ْرُت  مْ  َوَأْْسَ اًرا ََلُ هُ  َربَُّكمْ  اْسَتْغِفُروا َفُقْلُت ( 9) إِْْسَ اًرا َكانَ  إِنَّ  ُيْرِسلِ ( 11) َغفَّ

َمءَ  َعْل  َوَبنِيَ  بَِأْمَوال   َوُيْمِدْدُكمْ ( 11) ِمْدَراًرا َعَلْيُكمْ  السَّ  َوََيَْعْل  َجنَّات   َلُكمْ  َوََيْ

 {( 12) َأَْنَاًرا َلُكمْ 

سورٌة أفردها اهلل تعاىل من أوهلا إىل آخرها يف ذكر ، ( نوح)سورة 

الرسل الذين من أعظم أنبياء اهلل تعاىل، وهو من أويل العزم من قصته، ونوٌح 

 :ذكرهم اهلل تعاىل جمتمعني يف موضعني من القرآن العظيم

َع َلُكْم ِمَن الّديِن َما َوَّصَّ بِِه ُنوًحا َوالَِّذي ﴿: قول اهلل تعاىل: أحدمها ََشَ

ْينَا بِِه إِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الّديَن َول تَ  ُقوا َأْوَحْينَا إَِلْيَك َوَما َوصَّ َتَفرَّ

 .الشورى [2-1:الشورى]﴾عسق( 1)حم ﴿ يف سورة، [11:الشورى]﴾فِيهِ 

َنا َوإِذ  } :تعاىل هللاقول : املوضع اآلخر   َوِمن َك  ِميَثاَقُهم   النَّبِيِّنيَ  ِمنَ  َأَخذ 

َراِهيمَ  ُنوح   َوِمن   َيمَ  اب نِ  َوِعيَسى َوُموَسى َوإِب  َنا َمر    {َغلِيًظا ِميَثاًقا ِمن ُهم   َوَأَخذ 
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 .[7: األحزاب]

يف  ،حتى أنه ذكره ثالًثا وأربعني مرةواحتفى القرآن العظيم بذكر نوح   

  .سمها، وأفرد له سورًة كاملة هي هذه السورة التي حتمل ثامن  وعرشين سورةً 

 أوليةهو أول أنبياء اهلل كام أنه أول املرسلني، ويدل عىل هذه  ونوٌح 

ا َأْوَحْينَا إَِلْيَك َكَم َأْوَحْينَا إَِل ُنوح  َوالنَّبِّيَي ِمْن ﴿ :قول اهلل تعاىل النبوة إِنَّ

دليٌل عىل أن مجيع األنبياء  ،﴾َبْعِدهِ َوالنَّبِّيَي ِمْن ﴿: فقوله، [161:النساء]﴾َبْعِده

ودل عىل كان قبل نوح،  أو شيث جاءوا بعده، وهبذا يتبني خطأ من ذكر أن إدريس

أيًضا حديث الشفاعة الطويل يف صحيح البخاري، وفيه أن الناس يقولون ذلك 

، وهو أيًضا أول املرسلني، فإنَّ يف (نت أول نبي  أرسله امهل إل الناسأ: )لنوح

 فإنك أنت أول رسول  أرسله امهل إل )بعض روايات حديث الشفاعة الطويل 

 .هو أول األنبياء وهو أول املرسلني فتبني هبذا أن نوًحا  ،(1)(الناس

ذكر ومن قال بخالف ذلك كام هو موجوٌد يف بعض املشجرات التي فيها 

إنَّ هذا خطأ فا وإدريس قبله، ثً األنبياء عليهم الصالة والسالم فيجعلون شي

بني األنبياء يقع يف املرتبة الرابعة عند قول وهو يف ُسلم التفاضل خمالف للقرآن، 

، ُثمَّ يليه إبراهيم، ُثمَّ حممٌد أفضل األنبياء عىل اإلطالق فبعض املحققني، 

 .موسى بن عمران، ُثمَّ بعد ذلك نوح وعيسى يف درجة  واحدة

 بيان حال نوح مع قومه وصربه،جيمعها هلا مقاصد متعددة، وهذه السورة  

 .هوعقوبة املكذبني ل عىل دعوهتم

ا َأْرَسْلنَا ُنوًحا إَِل َقْوِمهِ ﴿: قال اهلل تعاىل   [.1:نوح]﴾إِنَّ

                                                           
(

 
 .سبق تخريجه( 
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ا ﴿ بصيغة اجلمع، التعبري  وقد كان قومه هم الناس مجيًعا ، للتعظيم ﴾ إِنَّ

إذاك؛ ألنَّ البرشية مل تكن قد َكُثَرت وتشعبت وتفرقت؛ بل كانوا يف موضع  

بأن أنذر، والنذارة هي اإلخبار باخلرب امَلُخوف، : أي [1:نوح]﴾َأْن َأنِذرْ واحد﴿ 

، فالعذاب األليم [1:نوح]﴾ِمْن َقْبِل َأْن َيْأتَِيُهْم َعَذاب  َألِيم   هو ما سيأيت ذكره ﴿و

الناكصني عن كرين للبعث نامل ،الذي توعد اهلل تعاىل به املكذبني للرسل املؤمل هو

 . امتثال أمر اهلل ورشعه

إِِّن َلُكْم  ﴿ ،بالنذارة فقال  امتثل أمر اهلل: [2:نوح]﴾َقاَل َيا َقْومِ ﴿: قال تعال

وهكذا ينبغي أن يتلبس النبي والداعي إىل اهلل تعاىل بروح ، [2:نوح]﴾َنِذير  ُمبِي  

ألنَّ النذير العريان  ؛(2)(اْلُعْرَيانُ  النَِّذيرُ  َأَنا): كان يقول النذارة ، حتى أن نبينا 

كان و .يأيت وَيشقُّ ثوبه؛ ليظهر فداحة األمر ،ينذر قومه من خطر  أحدق هبمالذي 

: كأنه منذر جيش، يقولتظهر عليه آثار النذارة؛ إذا خطب الناس أو وعظهم 

 .وهلذا الفعل والقول تأثري بليغ يف نفس املخاطب، صبحكم ومّساكم

أفصح عن مرادي وأكشف عن دعويت ال أتلجلج : أي، [2:نوح]﴾ُمبِي  ﴿

 ملحظفيها وال أغمغم؛ بل أسوقها لكم كام أراد اهلل تعاىل الذي أرسلني، وهذا 

ف أن يكون واضح البيان، وأن يعرَّ  وهو أنه جيب عىل من دعا إىل اهلل  ؛مهم

ال ُيفهم املراد منها؛ بل مومهة وأال يأيت بعبارات فضفاضة  خماطبه ماذا يريد منه 

 .ينبغي أن يكون كالمه فصاًل حزًما عداًل يفهمه كل أحد

 

                                                           
(

 
 .متفق عليه, (27  ) رقم ومسلم, (27 3) رقم أخرجه البخاري( 
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ُقوُه َوَأطِيُعونِ ﴿: قال تعال هذه املقاصد : [1:نوح]﴾َأِن اْعُبُدوا امهلََّ َواتَّ

الثالث هي التي جاء هبا أنبياء اهلل ورسله أمجعون، وقد ذكرها نوح يف غري هذا 

 إِّنِّ ( 106) َتتَُّقونَ  َأاَل  ُنوٌح  َأُخوُهم   هَلُم   َقاَل  إِذ  }: يف سورة الشعراءفقال  املوضع

ُقوا( 107) َأِمنيٌ  َرُسوٌل  َلُكم   َأُلُكم   َوَما( 101) َوَأطِيُعونِ  اهللََّ َفاتَّ ر   ِمن   َعَلي هِ  َأس   َأج 

ِرَي  إِن   َعامَلنِيَ  َربِّ  َعىَل  إاِلَّ  َأج  ُقوا( 101) ال   - 106: الشعراء] { َوَأطِيُعونِ  اهللََّ َفاتَّ

110.] 

أنبياء اهلل يف دعوهتم إىل اهلل هو الدعوة إىل عبادة اهلل  فاجلامع الذي جيمع

ذكر اهلل تعاىل نوًحا ُثمَّ ثنَّى هبود، ُثمَّ صالح، ُثمَّ ( األعراف)وتوحيده، ففي سورة 

هُ ﴿ :شعيًبا، وكلهم يقولذكر بعد ذلك   َغرْيُ
 .﴾َيا َقْوِم اْعُبُدوا امهلََّ َما َلُكْم ِمْن إَِله 

، وغريمها (الشعراء)ويف ( املؤمنون)يف سورة  عنهمتعاىل هذا وذكر اهلل  

ُه ل إَِلَه إِلَّ َأَنا ﴿ :وقال جمماًل  َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبلَِك ِمْن َرُسول  إِلَّ ُنوِحي إَِلْيِه َأنَّ

فعلمنا بأن دعوة األنبياء واملرسلني واحدة، وهي ، [22:األنبياء]﴾َفاْعُبُدونِ 

، يعني فال تعبدوا [1:نوح]﴾َأِن اْعُبُدوا امهلََّ﴿عبادة اهلل تعاىل وتوحيده،  ىلإالدعوة 

ا أال ُيعبد اهلل، أو أن يعبد معه غريه،  :أمران أحًدا سواه؛ ألنَّ مقابل ذلك إمَّ

لعبادة، فمن مل يعبد اهلل فهو امللحد، ومن عبد مع اهلل غريه فهو لوكالمها مناف  

، وال تتحقق عبادة اهلل إال بالرباءة من ﴾َأِن اْعُبُدوا امهلََّ﴿املرشك، لكن املطلوب 

نَى َأَنا: )عبادة من سواه؛ وهلذا قال يف احلديث القديس، قال   َأغ 
ِ
َكاء َ  َعنِ  الرشُّ

ِك، كَ  َعَماًل  َعِمَل  َمن   الرشِّ  َ ي، َمِعي فِيهِ  َأرش  ِ ُتهُ  َغري  َكهُ  َتَرك   .(1)(َورِش 

                                                           
(

7
 (.822 ) رقم أخرجه مسلم( 
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ُقوُه ﴿ من مقاصد الرساالت اإلهلية،  ، األمر بتقوى اهلل [1:نوح]﴾َواتَّ

وهو أن يقوم يف قلب املؤمن واعظ اهلل الذي يمنعه من الوقوع يف حمارمه وحيمله 

التقوى ف .صحبه يف الرس والعلن، يف اخللوة واجللوةيشعوٌر عىل امتثال أوامره، 

إِنَّ َأْكَرَمُكْم ﴿ ، وهي التي تتحقق هبا الكرامة عند اهللبني العبد وبني ربههي رس 

 .[11:احلجرات]﴾ِعنَْد امهلَِّ َأْتَقاُكمْ 

 :يف أبيات  حسنة  مجيلة، يقول ناظمهاتصويًرا بديًعا  صور بعضهم التقوى

 وكبيــرهـا فهــو التقى** الذنـوب صغيـرهـا  خّل 

 أرض الشـــوك حيـذر ما يرى** واصنـع كمــاش  فـــوق 

 .إن اجلبال مـن احلصــــى** ل حتقـــرن صغيـــرًة 

َرةَ  أِلَِب  َرُجٌل  َقاَل وجاء ذلك يف بعض اآلثار  َوى؟ َما: ُهَري   ": َقاَل  التَّق 

َت  ؟ َذا َطِريًقا َأَخذ  ك  َت؟ َفَكي َف : َقاَل  َنَعم  : َقاَل  َشو  َت  إَِذا: َقاَل  َصنَع  كَ  َرَأي  و   الشَّ

ُت  ُتهُ  َأو   َعن هُ  َعَدل  ُت  َأو   َجاَوز  َوى َذاكَ : َقاَل  َعن هُ  َقُُص   .( )"التَّق 

 .[1:نوح]﴾َوَأطِيُعونِ ﴿: قال تعال

 تتحقق عبادة اهلل وتقواه إال باتباع املرسلني وطاعتهم، ال يمكن أن

ُسوَل َفَقْد َأَطاَع امهلََّ﴿ َا الَِّذيَن آَمنُوا ، ﴿[10:النساء]﴾َمْن ُيطِِع الرَّ َيا َأُّيُّ

ُسوَل  فال إيامن ملن ال طاعة له، وال تكون ، [21:النساء]﴾َأطِيُعوا امهلََّ َوَأطِيُعوا الرَّ

بِْبُكُم امهلَُّ ﴿باع بأن يتبع الرسول اإلتبالطاعة إال  بُِعوِِن حُيْ بُّوَن امهلََّ َفاتَّ
ُقْل إِْن ُكنُْتْم حُتِ

                                                           
(

 
 (.867 /723)الزهد الكبير للبيهقي  (
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هذه املقاصد الثالثة هي خالصة ف، [11:آل عمران]﴾َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكمْ 

ُقوُه َوَأطِيُعونِ ﴿الرساالت اإلهلية   .[1:نوح]﴾َأِن اْعُبُدوا امهلََّ َواتَّ

َيْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذُنوبُِكْم َوُيَؤّخْرُكْم إَِل ﴿بقبوهلا  رييغُثمَّ أردف ذلك بام  

ى  .[ :نوح]﴾َأَجل  ُمَسمًّ

 ( من)يغفر لكم ذنوبكم وأن : ﴾ أيَيْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذُنوبُِكمْ ﴿أن معنى : قيل 

، إثباهتا مزيد تأكيدصلة، يعني أهنا لو ُرفعت الستقام املعنى، لكن يف 

ا ما تستقبلون إهنا للتبعيض، : وقيل فإىل اهلل تعاىل، يعني ما سلف منها، وأمَّ

ا الَِّذيَن َآَمنُوا َهْل َأُدلُُّكْم َعىَل ﴿ :وقد قال اهلل للمؤمنني. فيحتمل األمرين َ َيا َأُّيُّ

اَرة  ُتنِجيُكْم ِمْن َعَذاب  َألِيم   اِهُدوَن ِف َسبِيِل ( 11) ِِتَ امهلَِّ ُتْؤِمنُوَن بِامهلَِّ َوَرُسولِِه َوُِتَ

َيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم ( 11)بَِأْمَوالُِكْم َوَأنُفِسُكْم َذلُِكْم َخرْي  َلُكْم إِْن ُكنُتْم َتْعَلُموَن 

، فدلَّ هذا عىل أن لوضعها يف هذا (من ذنوبكم: )ومل يقل، [12-10:الصف]﴾

 .السياق معنى، فلعلها ُأريد هبا التبعيض

ىَوُيَؤّخْرُكْم إِ ﴿: قال تعال  .[ :نوح]﴾َل َأَجل  ُمَسمًّ

هذا هو اإلغراء الثاّن، يعني َيُمدَّ يف آجالكم إىل األجل الذي قدره اهلل  

ما هم  تعاىل منذ األزل وهذا األجل ال يعلمه إال اهلل، فاهلل تعاىل علم بسابق علمه

لكن نوح ال يعلم ما قىض اهلل يف األزل وإنام علم من سنة اهلل يف خلقه . عاملون

 .هلم وُأِخر عنهم ما خيشونه من عذاباجآآمنوا لزيد يف  هنم لوأ

ُر َلْو ُكنُتْم َتْعَلُمونَ  ﴿: قال تعال  .[ :نوح]﴾إِنَّ َأَجَل امهلَِّ إَِذا َجاَء ل ُيَؤخَّ
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حمالة عىل مستوى األفراد فاألجل الذي يرضبه اهلل تعاىل ال ُبدَّ واقٌع ال 

( 99) َحتَّى إَِذا َجاَء َأَحَدُهُم امْلَْوُت َقاَل َرّب اْرِجُعونِ ﴿وعىل مستوى اجلامعات،

َا َكلَِمة  ُهَو َقائُِلَها َوِمْن َوَرائِِهْم َبْرَزخ  إَِل َيْوِم  ا فِيَم َتَرْكُت َكلَّ إَِنَّ َلَعِّّل َأْعَمُل َصاحِلً

َفإَِذا َجاَء َأَجُلُهْم ل َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َول ، ﴿[100-11:نوناملؤم]﴾ُيْبَعُثونَ 

وبعد . فذكرهم هبذا املعنى اجلليل املهيب الرهيب، [ 1:األعراف]﴾َيْسَتْقِدُمونَ 

فزع إىل ربه وارتفع إليه يشكو إليه حاله  والنصح الظاهر واخلفي، اجليل هذا البيان

َقاَل َرّب إِِّن َدَعْوُت َقْوِمي َلْيًل َوََنَاًرا ﴿ :ُيقدم تقريًرا ختامًيا هنائًيا إىل مرجعه نكم

ْم َجَعُلوا َأَصابَِعُهْم ( 6)َفَلْم َيِزْدُهْم ُدَعائِي إِلَّ فَِراًرا  (5) ْم لَِتْغِفَر ََلُ َم َدَعْوُُتُ َوإِِّن ُكلَّ

وا اْستِْكَباًرا  وا َواْسَتْكََبُ ْم َوَأََصُّ ْم ِجَهاًرا ( 7)ِف آَذاَِنِْم َواْسَتْغَشْوا ثَِياََبُ ُثمَّ إِِّن َدَعْوُُتُ

ا( 8) ْم إِْْسَ ْرُت ََلُ ْم َوَأْْسَ ُه َكاَن ( 9)ًرا ُثمَّ إِِّن َأْعَلنُت ََلُ ُكْم إِنَّ َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َربَّ

اًرا  َمَء َعَلْيُكْم ِمْدَراًرا ( 11)َغفَّ َعْل ( 11)ُيْرِسِل السَّ  َوَبنَِي َوََيْ
َوُيْمِدْدُكْم بَِأْمَوال 

َعْل َلُكْم َأَْنَاًرا   َوََيْ
َوَقْد َخَلَقُكْم ( 13)َما َلُكْم ل َتْرُجوَن مهلَِِّ َوَقاًرا ( 12)َلُكْم َجنَّات 

 .[ 1-2:نوح]﴾َأْطَواًرا

الذي أبىل بالًء حسنًا لبث يف قومه ألف سنة إال مخسني  الكريم هذا النبي

وجهاًرا ولياًل وهناًرا، إعالًنا  اينوع يف أساليب الدعوة رسَّ ويدعوهم، عاًما، 

َقاَل َرّب إِِّن ﴿ .مجيع الفرص، وأخذ بكل املمكن انتهزوإرساًرا، أفراًدا وجمتمعني، 

أحرى قع يف نفسه أن بعض األوقات وظن أو ﴾؛ ألنه َدَعْوُت َقْوِمي َلْيًل َوََنَاًرا

 أي﴾ َفَلْم َيِزْدُهْم ُدَعائِي إِلَّ فَِراًراباإلجابة واإلصغاء من أوقات  ُأُخر، لكن ﴿

 .اجتهادي ونصحي هلمرغم نفوًرا وبعًدا وهرًبا من قبول احلق، 
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َم ﴿  مْ تدل عىل التكرار، ﴿ ،(كلام)﴾ وَوإِِّن ُكلَّ ْم لَِتْغِفَر ََلُ كان  ﴾َدَعْوُُتُ

 .آمنوا يغفر لكم ما قد سلف: كأنام يقولالتطلف، يضمخ دعوته باإلغراء و

 ،باعتبار جمموعهم لكيال يسمعوا احلق﴾ َجَعُلوا َأَصابَِعُهْم ِف آَذاَِنِمْ ﴿

وهذا شأن الكافر العنيد املستكرب  .لكيال يبُصوا التحفوا هبا ﴾َواْسَتْغَشْوا ثَِياََبُمْ ﴿

احلق إىل  توصل، ُيصم أذنيه ويعمي عينيه، ويغلق مجيع املنافذ التي طنالعضيق 

وإال فامذا يضريه أن ُيرخي سمعه ويطلق بُصه، هلا من محاقة وبجاحة،  قلبه، ويا

 لكن شيطان الكرب والنفس األمارة بالسوء التي !ويرشح صدره ويستمع؟

 .استحكمت ومتكنت محلته عىل هذا الفعل األمحق األهوج

وا اْستِْكَباًرا﴿  أن أرصوا عىل كفرهم واستكربوا، وذلك  أي﴾ َواْسَتْكََبُ

ا بطر احلق ، حقيقة الكرب بطر احلق وازدراء اخللق، وهذا اجتمع يف قوم نوح، فأمَّ

جدااًل طوياًل، حتى  وجادلوا نوًحا  نبيهم فقد جحدوا احلق الذي جاءهم به

َيا ُنوُح َقْد َجاَدْلَتنَا َفَأْكَثْرَت ِجَداَلنَا َفْأتِنَا بَِم َتِعُدَنا إِْن ُكنَت ِمَن  ﴿: أهنم قالوا له

اِدِقيَ  انقطعت حججهم وفنيت أدلتهم، وملوا، ! ما أمحقهم؟، [12:هود]﴾الصَّ

  استعجلوا العذاب فام بقي إال أن

َبَعَك إِلَّ الَِّذيَن َوَما َنَراَك ا﴿: قالوافقد وقع منهم أيًضا، فازدراء اخللق وأما  تَّ

ْأِي َوَما َنَرى َلُكْم َعَلْينَا ِمْن َفْضل  َبْل َنُظنُُّكْم  ُهْم َأَراِذُلنَا َباِدَي الرَّ

فوصفوا أتباعه بأهنم أراذل وسَقَطة وُسَوقة وأهنم ال فضل ، [27:هود]﴾َكاِذبِيَ 

: ؛ وهلذا قال نوح يف الرد عليهميفضلوهنم به لدهيم، يعني ال مال هلم وال جاه
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ا امهلَُّ َأْعَلُم بَِم ِف َأنُفِسِهْم إِِّن ﴿ ِذيَن َتْزَدِري َأْعُينُُكْم َلْن ُيْؤتَِيُهُم امهلَُّ َخرْيً  َول َأُقوُل لِلَّ

 .فهم كانوا يزدرون، [11:هود]﴾إًِذا مَلَِن الظَّاملِِيَ 

استكباٌر من النوع  أيمفعوٌل مطلق يدل عىل تأكيد عامله، ﴾، اْستِْكَباًرا﴿ 

 .البليغ

ْم ِجَهاًرا﴿: قال ؛ لعل املأل وبني ظهرانيهم رؤوس عىل أي﴾، ُثمَّ إِِّن َدَعْوُُتُ

 .والعامة تؤثر فيهمعية اجلامالدعوة 

اًرا ﴿  ْم إِْْسَ ْرُت ََلُ ْم َوَأْْسَ  .﴾ُثمَّ إِِّن َأْعَلنُت ََلُ

كلمتهم جمتمعني وفرادى وهذا من التنويع يف الدعوة الذي سلكه : أي

َم َأِعُظُكْم بَِواِحَدة  َأْن َتُقوُموا مهِلَِّ ﴿: عليه الصالة والسالم، كام قال اهلل لنبيه ُقْل إِنَّ

ُروا فتارًة يكون اخلطاب الفردي مؤثًرا؛ ألنَّ  ،[6 :سبأ]﴾َمْثنَى َوُفَراَدى ُثمَّ َتَتَفكَّ

أبلغ يف قيام احلجة  ، وتارًة يكون خطاهبم مجلًة ةخاطب يسلم من تأثري اجلامعامل

ع بجميع ذراملقصود أنه عليه الصالة والسالم توسل بجميع الوسائل، وتو

 .رائع التي يرجو من خالهلا قبول دعوتهذال

ُكْم ﴿ احلديث عن املغفرة؛ يالحظ القارئ تكرار ﴾، َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َربَّ

 َأظ َلمَ )و (فاسقني)( عمني)بألقاب سوء ألنَّ القوم قد أجرموا ووصفهم اهلل 

ُْم َكاُنوا َقْوًما َعِميَ ﴿ :كام قال تعاىل، (َوَأط َغى مَ }، [ 6:األعراف]﴾إَِنَّ  ُنوح   َوَقو 

ُم   َقب ُل  ِمن   ًما َكاُنوا إهِنَّ ُم  }، [6 : الفاحتة] {َفاِسِقنيَ  َقو  مَ  َكاُنوا إهِنَّ   َقو 
 
ء نَاُهم   َسو  َرق   َفَأغ 

َِعنيَ  مَ }، [77: األنبياء] {َأمج  ُم   َقب ُل  ِمن   ُنوح   َوَقو  َلمَ  ُهم   َكاُنوا إهِنَّ  {َوَأط َغى َأظ 
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فجميع صفات السوء جمتمعة فيهم، فألجل هذا كان يعرض عليهم  [22: النجم]

 .ام قد سلفع التوبة واملغفرة

هو السرت والتجاوز، ومنه ُسمي  :هو طلب املغفرة، والغفر :واالستغفار

ألنه يسرت الرأس ويقيه،  ، الذي يسمى اخلوذةاملغفر الذي يكون عىل الرأس

اًرافاملغفرة تدل عىل السرت والتجاوز،﴿ ُه َكاَن َغفَّ  ،احلسنى الغفار من أسامئه﴾، إِنَّ

يعني كثري الغفر، فهو غفور وهو سبحانه غفار، وهو سبحانه غافر، كلها أسامٌء 

 .هلل

 يستغفر اهلل يف اليوم والليلة ، يف املجلس أكثر من مائة مرة،  وقد كان نبينا

ِفرُ  إِّنِّ  َواهللَِّ): وقال َتغ  مِ  يِف  إَِلي هِ  َوَأُتوُب  اهللََّ أَلَس  َثرَ  الَيو  ةً  َسب ِعنيَ  ِمن   َأك   ،(2)(َمرَّ

وعدَّ له أصحابه أكثر من مائة مرة، فام أحوجنا نحن إىل هذا جلميل آثاره الدنيوية 

 .واألخروية

، فقال، لالستغفار الثمرات الدانية العاجلة والثمرات اآلجلة ثم عدد هلم 

َمَء َعَلْيُكْم ِمْدَراًرا﴿ الرضع كام  بأن َتُصّب السامء عليكم املطر صبًّا، ﴾ُيْرِسِل السَّ

َوََيَْعْل َلُكْم نسلكم، ﴿ُيكثِّر اموالكم : ﴾ أيَوُيْمِدْدُكْم بَِأْمَوال  َوَبنِيَ ، ﴿َيُدر 

َعْل َلُكْم َأَْنَاًرا﴾ بساتني حمدقة بكم، ﴿: ﴾ أيَجنَّات   جتري من حتت : أيَوََيْ

َوَلْو ﴿هذه ُسنَّة اهلل فأقدامكم وهذا كله يف الدنيا، وال ريب أن هذا اإلغراء حقيقي 

َمِء  َقْوا َلَفَتْحنَا َعَلْيِهْم َبَرَكات  ِمَن السَّ َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمنُوا َواتَّ

هم يف عليأن يوسع  عاجل ثواب اهلل للمؤمننيفمن  ،[16:األعراف]﴾َواألَْرضِ 

                                                           
(

2
 (.6733)أخرجه البخاري رقم ( 



 القايض أمحد. د.أ الشيخ لفضيلة                                                                                                       تبارك جلزء العقدي التفسري•

11 

 مهلا هظفح خيشلا ىلع عجارت مل ةداملا هذه

كصوا عن أمر اهلل تعاىل نأرزاقهم، ويبارك هلم فيام يعطيهم، فإن هم انتكسوا و

 .القحط واجلدب واآلفات املختلفة، كام وقع لألقوام السابقنيب واعوقب

من حتصيل أمر ودلت هذه اآلية عىل أنه ال حرج أن يستغفر العبد ربه بنية   

أمور الدنيا، فإّن من الناس من ظن أن من استغفر اهلل بنية حصول الولد، أو بنية 

، أو بنية حصول الكسب أن هذا مناف  لإلخالص، وأنه نوٌع من الدينقضاء 

فال حرج يف رجو ثوابه، يتقرب إىل اهلل وي املستغفر؛ ألنَّ غلطال؛ هذا ك !الرشك

ال حرج ان يقصد اإلنسان بذكره ف .ذلك وهذه اآلية أكرب دليل عىل .ذلك البتة

 .ودعائه وعبادته أن ينال شيًئا من فضل اهلل تعاىل يف الدنيا قبل اآلخرة

 تثريب، فال ، بذلك، بمعنى أهنم لو فعلوا هذا هبذه النيةنوح أغراهم  فقد 

  .حرج عليهم وال

بُّوََنَا َنْْص  ِمَن امهلَِّ َوَفْتح  ﴿: تعاىل ومن دالئل ذلك قوله
َوُأْخَرى حُتِ

َوَعَدُكُم امهلَُّ َمَغانَِم َكثرَِيًة ﴿ :هلووق؟ [11:الصف]﴾َقِريب  

 ،(6)(َسَلُبهُ  َفَلهُ  َبّينَة   َعَلْيهِ  َلهُ  َقتِيًل  َقَتَل  َمنْ ): وقال النبي ، [20:الفتح]﴾َتْأُخُذوََنَا

فإذا صحت النية األوىل مل يرض بعد ذلك ما حيصل لإلنسان من ثواب  عاجل، وال 

 .يقدح ذلك يف نيته األوىل

ال غضاضة أن يستغفر اإلنسان أو أن يعمل عماًل صاحلًا لينال أمًرا من و

يشء كام يتوهم بعض الناس؛ بل إن أمور الدنيا، وأن هذا ليس من الرشك يف 

                                                           
(

6
 .متفق عليه, ( 32 )رقم  ومسلم, (  7 ) رقم البخاريأخرجه ( 
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الثالثة الذي أطبق عليهم الغار توسلوا إىل اهلل بصالح أعامهلم، توسل أحدهم 

 .بالرب بوالديه، والثاّن بالعفة، والثالث باألمانة

  

 


