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 غهلا هظفح خيشلا ىلع عجارت مل ةداملا هذه

 لثامناالدرس 

     [34 : 17]  تفسري سورة القلم

عىل قريش وعىلىل  تقابلتني وذكر نعمته امل اخللقيتني هاتني الصورتني ملا ذكر اغهل 

وكيف قابلوا هذه النعمة بالنكران رضب هلم مىلث  واقعيىلا  مرشكي العرب ببعثة حممد 

ةُمنََّ ا }: عربة، فقال  ذاتوقصة  ِ ِْ َسةُووا َلَي ْْ ْْ َأ نَّةِة إِ ا َبَلْوَناُهْم َكََم َبَلْوَنا َأْصَحاَب اجْلَ إِنَّ

ٌ  ِمةْن َرَبةَك َوُهةْم َنةاُِِووَن * نُوَن َوََل َيْسَتثْ * ُمْصبِِحنَي  ْْ * َفَطاَف َعَلْيَ ا َطةاِِ َفَأْصةَبَح

يِم  ِ َِّ َفاْنَطَلُقوا َوُهةْم * َأِن اْغُدوا َعََل َحْرثُِكْم إِْن ُكنُْتْم َصاِرِمنَي * َفَتنَاَدْوا ُمْصبِِحنَي * َكال

اِدِريَن * ُكْم ِمْسكنِي  َأْن ََل َيْدُخَلنََّ ا اْلَيْوَم َعَليْ * َيَتَخاَفُتوَن  َْ َفَلَمَّ َرَأْوَهةا * َوَغَدْوا َعََل َحْرٍد 

ا َلَضالُّوَن  اُلوا إِنَّ ْل َلُكْم َلْوََل ُتَسَبُحوَن * َبْل َنْحُن ََمُْروُموَن * َْ ُْ اَل َأْوَسُطُ ْم َأََلْ َأ ةاُلوا * َْ َْ

ا ُكنَّا َظاملنَِِي  َبَل * ُسْبَحاَن َرَبنَا إِنَّ ْْ ةا ُكنَّةا * َبْعُضُ ْم َعََل َبْعٍض َيَتََلَوُموَن  َفَأ اُلوا َيةا َوْيَلنَةا إِنَّ َْ

ا إََِل َرَبنَا َراِغُبونَ * َطاِغنَي  ا ِمنَْ ا إِنَّ نَا َأْن ُيْبِدَلنَا َخرْيً  [.33-17:القلم] {َعَسى َربُّ

ل هذه القصة حتكي حال نفر ورثوا بستانا عن أبىليمم، ويقىلال أن أبىلاهم كىلان ذا ف ىل

منما يف إص حما وتعمريها  اإذا أثمرت حديقته رد جزء  فوإحسان إىل الفقراء واملساكني، 

 .بورك له فيمافتصدق بالثلث عىل الفقراء واملساكني، وه ما يكفيه ومنما وذو ادخرو

الشىل  بسبب مواهلم، فنش  عندهم أل إضاعة  ثم إن بنيه من بعده رأوا يف هذا الترصف 

محلمم عىل أن خيالفوا طريقة أبيمم وأن يتآمروا ويتواطؤوا عىل منىلع والبخل واإلمساك ما 

 .قابلوا النعامء بالكفراناملساكني ف

نَّةِ } ا َبَلْوَناُهْم َكََم َبَلْوَنا َأْصَحاَب اجْلَ  ، أي بلونا مرشكي العرب وكفار مكة َكاَم َبَلْوَنا {إِنَّ

يبتيل عباده ب نواع الب ء ليستنبط مىلا يف  َأْصَحاَب اْْلَنَِّة، والب ء هو االختبار، واغهل 

 .قلوهبم من خري أو رش، وهذه سنته سبحانه يف خلقه
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ُكوا َأْن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم ََل ُيْفَتنُوَن * اَل } يَن ِمةْن * َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُيْْتَ ِِ َوَلَقْد َفَتنَّا الَّة

يَن َصة ِِ ْبلِِ ْم َفَلَيْعَلَونَّ اَّللَُّ الَّ ِْبنِيَ َْ وا َوَلةَيْعَلَونَّ اْلَكةا ُْ ، ال بىلد مىلن [3-1:العنكبىلوت] {َد

َأيُّ النَّاِس َأَشدُّ » : النبي  سئلابت ء، ال يدع اغهل الناس دون ب ء، كل أحد سيبتىل، وقد 

؟ َقاَل  اِِلُوَن، ُثمَّ اأْلَْمَثُل، َفاأْلَْمَثُل ِمَن النَّىلاسِ  ": َب ء  ُجىلُل َعىلىَل اأْلَْنبَِياُء، ُثمَّ الصَّ ، ُيْبىلَتىَل الرَّ

َف َعنْهُ  ٌة ُخفِّ ف  بد  1«َحَسِب ِدينِِه، َفإِْن َكاَن يِف ِدينِِه َص َبٌة ِزيَد يِف َب ِئِه، َوإِْن َكاَن يِف ِدينِِه ِرقَّ

ةرْيِ فِْتنَةًة َوإَِلْينَةا ُتْرَ ُعة}بد أن يبتىل اإلنسان بالرساء والرضىلاء،  ََْ ة َوا َ  {ونَوَنْبُلةوُكم بِالرَّ

 [.33:األنبياء]

والرضاء بالصرب والسلوان، قىلال  ،والواجب عىل من ابتيل أن يقابل الرساء بالشكران

، َوَلْيَس َذاَك أِلََحٍد إاِلَّ لِْلُمْؤِمِن، إِْن َأَصىلاَبْتُه  »: نبينا  ُه َخرْيٌ َعَجب ا أِلَْمِر امْلُْؤِمِن، إِنَّ َأْمَرُه ُكلَّ

اُء َشَكَر، َفَكاَن َخ  ا َلىلُه ََسَّ اُء، َصىلرَبَ َفَكىلاَن َخىلرْي  ا َلُه، َوإِْن َأَصاَبْتُه رَضَّ ، فمكىلذا قىلال اغهل 3«رْي 

نَّةِ }: تعاىل ا َبَلْوَناُهْم َكََم َبَلْوَنا َأْصَحاَب اجْلَ يىلز املىلؤمنني مىلن مت فاالبت ء له حكمة وهىلو {إِنَّ

يَن ِمةْن وَ }: الكفار واألبرار من الفجار والصادق من الكاذب كام تلونا آنفا ِِ َلَقةْد َفَتنَّةا الَّة

ِْبنِيَ  وا َوَلَيْعَلَونَّ اْلَكا ُْ يَن َصَد
ِِ ْبلِِ ْم َفَلَيْعَلَونَّ اَّللَُّ الَّ لب ء هو املحك، هو الىلذي يبىلني ا، ف{َْ

 .حتى تنجو من هذا االختبار معدن اإلنسان وحقيقته، فاستمسك واعتصم باغهل 

مىلن  وحتجبمىلا ألهنا جمتنة حتيط هبا األشىلجار بذلك؛واْلنة هي البستان، وإنام سميت 

 .الثامر ما تشتميه األنفسو اِلبوب كل جمة، ففيما من

ُمنََّ ا ُمْصةبِِحنيَ }  ِ ِْ َسُووا َلَي ْْ ْْ َأ أيامنىلا ليؤكىلدوا مىلا هىلم مقىلدمون عليىله،  حلفىلوا، {إِ

ُمنََّ ا} ِ ِْ أن : فرسىلينثمرة هذه اْلنة يف الصىلبا  البىلاكر، وقىلال بعىل  امل دنُّ أي ليجُ : {َلَي

                                                           
 
 .هذا حديث حسن صحيح: وقال الترمذي, ( 82 ) -أحمدو ,(8932) -الترمذي أخرجه 
8
 (.8333) -أخرجه مسلم 
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الصىلبا  حتىلى ال يف ىلن الفقىلراء  معنى مصبحني أي يف الليل، كىل ن مىلراده أي مسىلتقبيل

 .ننالويواملساكني كعادهتم لينالوا ما 

وذلىلك ال , {َفَلةَمَّ َرَأْوَهةا}: لقولىله لكن ظاهر اآليات أن ذلك وقع يف الصبا  الباكر،

الىلذهاب : والغىلدو، {َغةَدْواوَ }: ولقولىله، بل يكون بعد انب ج الفجر، يت تى نصف الليل

حتىلى يرتفىلع  خلىلروجممويف الصبا  الباكر قد ال يتف ن الفقىلراء واملسىلاكني  .أول النمار

 .، وق ف الثامر وحصد الزروعذالرصم معناه اْلذاو ،النمار

إن شىلىلاء اغهل، هىلىلذا هىلىلو  :أي أهنىلىلم مل يقولىلىلوا: ، ومعنىلىلى َواَل َيْسىلىلَتْثنُونَ {َوََل َيْسةةَتْثنُونَ }

إلنسان إذا هم ب مر من األمور وعزم عليه وقىلال إ  ا جيب عىلومن املعلوم أن  االستثناء،

ةٍء إَِ  }: قال ربنىلا  كامفاعل ذلك غدا أن يستثني ويقول إن شاء اغهل، و َوَلَ َتُقةوَلنَّ لَِيْ

لَِك َغًدا  َْ  [.34-33:الكمف] {إَِلَّ َأن َيَشاء اَّللَُّ* َفاِعل  

ويعلىل   يستثنياْلزم أنه يفعل اليشء أن  تدل عىل بصيغةفيجب عىل اإلنسان إذا عرب 

 {َوَمةا َتَشةاُووَن إَِلَّ َأن َيَشةاء اَّللَُّ َربُّ اْلَعةامَلنِي}: ، إذ أن اغهل تعاىل يقىلولاغهل األمر بمشيئت

االسىلمية، إ  فاعىلل،  باْلملة، فكل يشء مقرون بمشيئته، ال سيام إذا عرب [32:التكوير]

 .ر والثبوتعىل االستقرا الدالة

ا ب م القسم ونون الت كيد الثقيلةفلام  ُمنََّ ا} أقسموا قسام  مؤكد  ِ ِْ أهنم سيفعلون  ،{َلَي

ال بىلد . ومل يقولوا إن شاء اغهل ،كان ذلك دلي  عىل تصميممم وعزممم، ولكنمم مل يستثنوا

عل كذا ويفعىلل من أن يتف ن اإلنسان ملشيئة اغهل تعاىل، ف  ي ل  العبارات اْلازمة ب نه فا

ا باملشيئة، إن قلت شيئا فقل إن شاء اغهل، وال تتوهم أنك قادر عىل إنفىلاذ كذا دون أن يقرهن

َوَمةا َتَشةاُووَن إَِلَّ َأن }لكن ال يكون إال ما يشاء اغهل،  ،ما أردت، العبد يشاء ، والرب يشاء

 .{َيَشاء اَّللَُّ َربُّ اْلَعامَلنِي
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 عواهنه ب نه سيفعل ويفعل ويقوم ويقعىلد ويقىلدم بع  الناس جتده ي ل  القول عىل

سىليعمل غىلدا خي ط ملىلا ويؤخر ثم حيال بينه وبني ما أراد، ي يت أحدنا يف الليل قبل أن ينام 

قائمة ب عامل اليوم التايل ثم يصب  مري ا أو جيد سيارته متع لىلة، فىل  يصىلنع كتب وربام 

باملشىليئة السىليام إذا خىلرج  التعليىل  شيئا من ذلك البتة، فعىل اإلنسان أن يعود نفسه عىلىل

لِةَك }: الك م منه خمرج اْلزم كالصيغة االسمية، قال ربنا  َْ ٍء إَِ  َفاِعل   َوَلَ َتُقوَلنَّ لَِيْ

 .{إَِلَّ َأن َيَشاء اَّللَُّ* َغًدا 

ةُمنََّ ا ُمْصةبِِحنيَ }وكذا لو اقرتن بالقسم كام فعل هىلؤالء،  ِ ِْ َسةُووا َلَي ْْ ْْ َأ قسىلم بال {إِ

ونون التوكيد والم القسم، فكان من شىلؤم تىلركمم ل سىلتثناء مىلا سىلمعتم، أمىلا إذا قىلال 

يف األمور املحققة، قىلال  االستثناء يرشعاإلنسان إن شاء اغهل فإنه حيصل هبا بركة، حتى أن 

َراَم إِن َشاء اَّللَُّ}: اغهل  غهل، وجىلاء مع أن القائىلل هىلو ا[ 37:الفت ] {َلَتْدُخُلنَّ امْلَْسِجَد اْْلَ

 .بالقسم والم القسم ونون التوكيد الثقيلة ومع ذلك قال إن شاء اغهل

ٌ  ِمْن َرَبَك } ، ال ائف ال يكون إال لي ، كال ارق، فإن ال ارق ال {َفَطاَف َعَلْيَ ا َطاِِ

مىلن  آفة  ، أي يف وقت هجدهتم وهجوعمم سلط اغهل عليما {َوُهْم َناُِِوونَ }يكون إال بليل، 

 وباتت يف غاية اِلسن والن ارة، ثامرها وأينعتأشجارها بعد أن زهت  هلكتما السامء ف

ةةيمِ } ِ َِّ ْْ َكال تلىلىلك اْلنىلىلة الغنىلىلاء املليئىلىلة بىلىلالثامر والىلىلزروع  فصىلىلارت، أي {َفَأْصةةَبَح

ْيِل امْلُْظلِِم : كالرصيم، قال ابن عباس  يِم َأْي َكاللَّ ِ يعني أهنا احرتقت فصىلارت  .1َكالرصَّ

كعصف مىل كول، : وقيل أن الرصيم فعيل بمعنى مرصوم، وكام يقول اغهل سوداء قامتة، 

خييل للنىلاس أحيانىلا أهنىلم قىلد متكنىلوا  .طئ وديس يسمى رصيامفاليشء املرصوم الذي وُ 

ا }، وضب وا أمورهم وأعدوا واستعدوا لكىلن يىل تيمم اغهل مىلن حيىلث مل حيتسىلبوا َْ َحتَّةَى إِ

                                                           
 
 (.488 /89) -طبريتفسير ال 



 يضاقلا أمحد. د.شيخ ألفضيلة ال                                                                                  (سورة امللك) التفسري العقدي جلزء تبارك  

 

5 
 غهلا هظفح خيشلا ىلع عجارت مل ةداملا هذه

يَّ  ِت األَْرُض ُزْخُرَفَ ا َوازَّ َِ اِدُروَن َعَلْي َ َأَخ َْ ُْم  ْْ َوَظنَّ َأْهُلَ ا َأَّنَّ َأَتاَها َأْمُرَنةا َلةْيًَل َأْو ََّنَةاًرا  انَ

ْ َتْغَن بِاألَْمسِ   .[34:يونس] {َفَجَعْلنَاَها َحِصيًدا َكَأن َلَّ

ومن ت مل يف جمريات األمور الواقعية والتارخيية رأى أمثلة عجيبة من نفاذ مشىليئة اغهل 

 .تعاىل وقدرته

، نادى بع مم بع ا يف الصبا  البىلاكر {َفَتنَاَدْوا ُمْصبِِحنيَ }وهم يف غرة وغفلة ،  هذا

أن عقىلدتم العىلزم عليىله وإىل مىلا  وا، هلمىل{َأِن اْغُدوا َعََل َحْرثُِكْم إِْن ُكنْةُتْم َصةاِرِمنيَ }كام 

لقىلدر، بىلاإليامن با .كان ثامرا ويقال إن بستاهنم من العنب بع ه، فقد كان زرعا وترصموه

ملَِةن َشةاء }: فالعبد له مشيئة حقيقية، لكن مشيئته تلك تابعة ملشيئة اغهل تعىلاىل، قىلال تعىلاىل

نَِسآُوُكْم َحْرث  لَُّكْم َفْأُتوْا َحةْرَثُكْم َأنَّةى }: وقال تعاىل،؟[ 32:التكوير] {ِمنُكْم َأن َيْسَتِقيم

لىلذين يقولىلون العبىلد جمبىلور عىلىل ، وإنام أنكر مشيئة العبد اْلربيىلة ا[333:البقرة] {ِشْئُتمْ 

فعله، العبد كالريشة يف ممب الري ، العبد مسري، والرشع والواقع يدل عىل خ ف ذلك، 

لكن هذه املشيئة اِلقيقية تابعة ملشيئة اغهل تعىلاىل، اغهل هىلو الىلذي وهبىلك املشىليئة ووهبىلك 

َن إَِلَّ َأن َيَشةاء اَّللَُّ َوَما َتَشةاُوو}: هلذا قال. القدرة، لكن واهب ذلك قادر عىل منعه وق عه

، فعليك يا عبد اغهل أن ت بط الع قة بىلني مشىليئتك ومشىليئة [32:التكوير] {َربُّ اْلَعامَلنِي

التامم والكىلامل،  اغهل، ف  تدع العمل وفعل األسباب، اعمل وافعل األسباب وسل اغهل 

 .فإنه قد حيول بينك وبني ما عارضت

 بغلىلسك الىلذين يسىلريون ، يتصور القىلار  هىلؤالء املىل َّ {اَفُتونَ َفاْنَطَلُقوا َوُهْم َيَتَخ }

ن فيام بينمم ويتناجون خشية أن يسمعمم أحد فينقل ك ممىلم متجمني إىل بستاهنم يتساروُّ 

، تواطؤوا وتىلآمروا أن {َأْن ََل َيْدُخَلنََّ ا اْلَيْوَم َعَلْيُكْم ِمْسكنِي  } ؛ قائلنيإىل الفقراء واملساكني

ا ملا عليمم مسكني  ههنم عليمم ف  يدخليغلقوا بستا  .كان أبوهم يفعىلل مىلن قىلبلمم خ ف 
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هؤالء الذين أنعم اغهل عليمم من أهل اْلنة، ، غلة بستاهنم تكفيمم وزيادة، لكن كىلام قىلال 

حَّ }: ربنا ِت األَنُفُس الشُّ ، فالش  جزء من تكوين ابن آدم، وعىلىل [132:النساء] {َوُأْحِِضَ

بىلىلاغهل تعىلىلاىل مىلىلن الشىلىل ؛ ألنىلىله حيملىلىله عىلىلىل املنىلىلع وإيصىلىلال اِلقىلىلوق  اإلنسىلىلان أن يسىلىلتعيذ

 .ملستحقيما،

وأخرب أهنم يتخافتون أال يدخلنما اليوم عليكم مسكني،  فعىل اإلنسىلان أن يسىل ل اغهل 

 اللمم : أن خيلصه من ش  نفسه، ويذكر عن أحد الصحابة أنه طاف بالبيت وهو يقول

َوَمةن ُيةوَ  ُشةحَّ َنْفِسةِ  }: أليس اغهل تعىلاىل يقىلول: قني ش  نفيس، فقيل له يف ذلك؟ قال

، فإذا وقي اإلنسان ش  نفسه أفل ؛ ألن النفس مجاعىلة [2:اِلرش] {َفُأْوَلئَِك ُهُم امْلُْفلُِحون

ََ َهُلوًعةا }مناعة،  ة َ ُزوًعةا * إِنَّ اإِلنَساَن ُخلِة ُّ ةُ  الرَّ ا َمسَّ َْ ةرْيُ َمنُوًعةا* إِ ََْ ةُ  ا ا َمسَّ َْ
 {َوإِ

 .، هذه حقيقة الش [31-12:ملعارجا]

ف طل  نفسه من أسارها وأطل  يديك من غلما ف  تبخىلل وال متسىلك حينئىلذ تكىلون 

  .سعيدا، أما الشحي  فإنه يف شفقة مستمرة ويف هلع وخوف دائم

اِدِرينَ } َْ تىلدل عىلىل  ،(اِلىلرد)، نمىلارالغدو هىلو الىلذهاب يف أول ال {َوَغَدْوا َعََل َحْرٍد 

ا بمعنى الغيظ والغ ب، فمم متغيظون و ،والعزم ،قصدمعا ، منما ال املنع، وجاءت أي  

 .ينازعوهنم حقممعىل الفقراء واملساكني ك نام يرون أهنم يقاسموهنم غلتمم و

هكذا وصف اغهل تعاىل حالتمم النفسية أهنم خرجوا مصىلبحني من لقىلني مسىلتوفزين 

وا يف غايىلة التصىلميم ويف غايىلة أن جيروه وينفذوه عىل هذه الصفة، وكان مصممنيممتمني 

اِدِرينَ }القصد، واملنع لغريهم،  عىل إنفاذ ما عزمىلوا وخ  ىلوا القدرة يرون يف أنفسمم  {َْ

 .عليه

ا َلَضالُّونَ } اُلوا إِنَّ َْ   بتلكمذا إصدموا هبذا املشمد الذي مل خي ر بباهلم، و {َفَلَمَّ َرَأْوَها 
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ف صابتمم صدمة من هول امل لع، وقالوا  سوداء قامتة حمرتقة،استحالة اْلنة اخلرضاء 

أدركوا بىل ن  {َبْل َنْحُن ََمُْروُمونَ }: ا قالواتيقنولام ف! لعلنا ضللنا ال ري ، هذا ليس بستاننا

قىلد  رغىلم أهنىلمحال بينمم وبني ما يشتمون لريهيم قدرته عليمم،  هذا حرمان وأن اغهل 

مل يسىلتثنوا أهنىلم سيرصىلموهنا، و ،املغلظةوأقسموا األيامن  ،اختذوا مجيع الوسائل والتدابري

 .املساكني ويمنعون

ْل َلُكةْم َلةْوََل }، وأمثلمم فحينئذ انتدب واحد منمم وهو أوس مم ُْ اَل َأْوَسُطُ ْم َأََلْ َأ َْ

كان يعظمم ويذكرهم بح  اغهل وح  الفقري، فذكرهم بام كان يقول هلىلم وال قد  {ُتَسَبُحونَ 

وتثنىلون بىلاخلري عليىله  أي تنزهىلون اغهل  {َلْوََل ُتَسَبُحونَ }: ن به وال يكرتثويلقون له باال  

وهىلذا يقىلع، جتىلد  وت عون األمور يف مواضعما وتنفذون ح  املسكني الىلذي أمىلركم بىله

بع  الناس يكون فيمم رجل رشيد فيدعوهم إىل اخلري ف  ي هبون لىله وال يصىلغون إليىله 

 : ال األولوال يتذكرون قوله إال بعد فوات األوان، كام ق

 أمرهتم أمري بمنعرج اللوى    فلم يستبينوا النص  إال ضحى الغد

 .فمذا من شؤم اإلعراض عن سامع الناصحني، فإذا وجدت ناصحا ف يده وشجعه وأعنه 

ا ُكنَّا َظاملنِِيَ } اُلوا ُسْبَحاَن َرَبنَا إِنَّ لعل من اخلري الذي أريد هبىلم أهنىلم كىلانوا َسيعىلي  {َْ

ألن الظلم هىلو الىلنق ، فقىلد  ؛وبالفعل كانوا ظاملني روا باالعرتاف بخ يئتممالفيئة، فباد

قىلد جعىلل اغهل  .ظلموا أنفسمم ب ن ارتكبوا هذه املعصية وظلموا الفقري بىل ن منعىلوه حقىله 

ُ  َيْوَم َحَصةاِد ِ }: تعاىل يف اخلارج من األرض حقا، قال تعاىل ، [141:األنعىلام] {َوآُتوْا َحقَّ

عىل امر  بخارج من األرض من الزروع أو مىلن الىلثامر األشىلجار فللىله  فإذا أنعم اغهل 

َ  }تعاىل فيه ح  وللفقري فيه ح ، فيجب أن يؤدي حىل  اغهل فيىله،  ْم َحة
ِِِ يَن ِي َأْمةَوا ِِ َوالَّة
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ْعُلوم  اِِِل َوامْلَْحُروم* مَّ فمم يف الواقع مل يقدروا اغهل حىل  قىلدره ، [33-34:املعارج] {َللسَّ

 .عوا عىل منع ح  الفقريحينام أزم

ةل لَُّكةْم َلةْوَلَ ُتَسةَبُحون}: واستنبط بع  العلامء أن معنى قوله ُْ اَل َأْوَسُطُ ْم َأََلْ َأ َْ* 

اُلوا ُسْبَحاَن َرَبنَا عىلىل  أهنم أرادوا أن ينزهوا اغهل تعاىل عن الظلم، وأن مىلا أجىلراه اغهل  {َْ

، لكن يشوش عىل هىلذا االسىلتنباأ أنىله قىلد بستاهنم مل يكن ظلام منه سبحانه بل كان عدال

ل لَُّكْم َلْوَلَ ُتَسَبُحون}: ذكر ذلك بصيغة املايض، وقال ُْ وما قالوه بعىلد ذلىلك قىلالوه  {َأََلْ َأ

ا ُكنَّا َظاملنِِي}بعد وقوع املحذور،  اُلوا ُسْبَحاَن َرَبنَا إِنَّ َْ}. 

َبَل َبْعُضُ ْم َعََل َبْعٍض َيَتََلَوُمونَ }  ْْ اُلوا َيةا}يلوم بع مم بع ا،  {َفَأ ، وهىلذا {َوْيَلنَةا َْ

 .نداء عىل النفس بام يسوء

ا ُكنَّا َطاِغنَي } ا إََِل َرَبنَا َراِغُبونَ * إِنَّ ا ِمنَْ ا إِنَّ نَا َأْن ُيْبِدَلنَا َخرْيً  أقروا عىل  {َعَسى َربُّ

أن   أنفسمم بال غيان وبتجاوز اِلد، وأبدوا األسف والنىلدم، ثىلم رضعىلوا إىل اغهل

 .تائبون، غبون إليهامنما، وأهنم ر يبدهلم خريا  

وجه الشبه بينه وبني حال املرشكني يف مكة أن و ،يف كتابه هذا مثل الذي حكاه اغهل 

 كىلام أنفقىلابلوا هىلذه الىلنعامء بىلالنكران وبالتكىلذيب،  ببعثة حممد يمم اغهل تعاىل أنعم عل

ذا البستان الذي يغل هلم كل عام ما يكفىليمم اغهل عليمم هبذه النعمة، هب أصحاب اْلنة منَّ 

ويكفي سواهم ثم تآمروا وتواطؤوا عىل منع حىل  اغهل تعىلاىل وحىل  الفقىلري فقوبلىلوا هبىلذه 

فاعرتفوا بظلممم ألنفسمم وظلممىلم إلخىلواهنم الفقىلراء، فينبغىلي لننسىلان أن  .العقوبة

ىص ربه تىلاب فتىلاب فإنه ملا ع يكون رجاعا إىل اِل ، وهذا هو الذي جرى ألبينا آدم 

َمةا َمنََعةَك َأن }: اغهل عليه، ولو أرص هللك كام هو حال إبليس، فإن إبليس ملا قىلال لىله ربىله
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َْ ِمَن اْلَعالنِي َت َأْم ُكن ُْ بَِيَديَّ َأْسَتْكََبْ َا َخَلْق
أبى أن يرجع إىل اِلىل   [73:ص] {َتْسُجَد ملِ

اٍر َوَخَلْقَتُ  ِمن طنِي}: وقال اَل َأَنا َخرْي  َمنُْ  َخَلْقَتنِي ِمن نَّ  . [77:ص] {َْ

فشؤم كربيائه وعدم رجوعه إىل اِل  أودى بىله وحىل  عليىله اللعنىلة إىل يىلوم الىلدين، 

فينبغي دوما أن يعود اإلنسان نفسه إىل الرجوع إىل اِل ، وإذا استبان له الدليل أن ي  طئ 

 .فإن هذا أدعى لنجاته رأسه وأن خي ع له،

 .أعاضمم عن جنتمم تلك بعد ذلك بخري منما: ويقال أن اغهل 

اُب }:  تعاىلفألجل ذلك قال اغهل َِ لَِك اْلَع َِ ، فثم وجه شبه بني حال أصحاب اْلنة {َك

وحال مرشكي العرب، فجنوا العاقبة املرة، وهذا من متثيل األدنىلى بىلاألعىل، أي أن حىلال 

 .لغ الكفر لكن جيوز متثيل األدنى باألعىل واألعىل باألدنى ْلامع بينمامهؤالء مل يبلغمم مب

اُب اْْلِخَرِة َأْكََبُ َلةْو َكةاُنوا َيْعَلُوةونَ }: قال اغهل َِ اُب َوَلَع َِ لَِك اْلَع َِ ومىلن شىلواهد  .{َك

كىلان مىلع أصىلحابه فمىلروا بشىلجرة يقىلال هلىلا ذات  ذلك حديث ذات أنواأ، أن النبي 

رسول اغهل اجعل لنا ذات أنواأ كام هلم ذات أنواأ، وقد كىلان املرشىلكون يا : أنواأ، فقال

، َهَذا َكاَم َقاَلىلْت َبنىُلو  »: يعلقون أسلحتمم بشجرة يف اْلاهلية يبتغون بركتما فقال اغهلُ َأْكرَبُ

اِئيَل ملُِوَسى ُكْم تَ [ 132: األعراف] {اْجَعْل َلنَا إهَِل ا َكاَم هَلُْم آهِلَة  }: إَِْسَ ِذيَن إِنَّ ْرَكُبوَن ُسنََن الَّ

رشكىلا  ، فمثل األدنى باألعىل، فلم يكن الذي صدر مىلن أصىلحاب النبىلي 1«ِمْن َقْبلُِكمْ 

أكرب، بل كان أصغر، إذ اعتقدوا سببا مل ينصبه اغهل سببا، فتربكوا بام مل جيعله اغهل سببا للربكة 

متثيىلل األدنىلى بىلاألعىل والعكىلس  بينام بنو إَسائيل قالوا اجعل لنا إهلا كام هلم آهلة، فيص 

 .لوصف جامع بينمام

ا متثيل من وجه آخر ونقل للذهن إىل صورة أخرى، أي أن هذا العذاب   وهذا أي  

                                                           
 
 هذا حديث حسن صحيح: وقال الترمذي, (322 8) -وأحمد, ( 8   ) -في الكبرى والنسائي, (22 8) -أخرجه الترمذي 
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الدنيوي يكون بفوات بع  األموال واألنفس والثمرات، لكن العىلذاب األخىلروي 

املرشىلكون شد وأبلغ، فمو العذاب املصريي الذي ال نجاة بعده، فتف نىلوا وتيقظىلوا أهيىلا أ

 .واحتاطوا ألنفسكم

املخاطبني عىل أمهية  لتنبيهأسدل الستار عىل هذه القصة وهذا املثل املرضوب وهكذا 

 .شكر النعمة وعدم االغرتار بزخرف الدنيا وتسويغ النفس وتسويل الشي ان

ِة}: قىلالف حال املعذبني ذكر حال املنعمنيوملا ذكر اغهل  َّ ْم َ نَّةاِت إِنَّ لِْلُوتَِّقةنَي ِعنْةَد َر

املتقون هم الذين جيعلون بينمم وبني عذاب اغهل وقاية، بامتثال أوامىلره واجتنىلاب  {النَِّعيمِ 

إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اَّللَِّ َأْتَقاُكْم }: لقول اغهل تعاىل نواهيه، واملتقون هم أكرم الناس عند اغهل 

 [.13:اِلجرات] {إِنَّ اَّللََّ َعلِيم  َخبرِي

ى حالة تقوم بالقلب، توجب لصاحبما حساسية مرهفة من تقحم معايص اغهل والتقو

 : وتبعث فيه حافزا عىل طاعة اغهل، وقد وصفما بع مم بقوله

 خىلىلىلىلل الىلىلىلىلذنوب صىلىلىلىلغريها

 

 وكبريهىلىلىلىلىلا ذاك التقىلىلىلىلىلى 

 

 

 

 فىلىلىلوق أرض واصىلىلىلنع كىلىلىلامشٍ 

 

 الشوك، حيذر ما يرى 

 

 

 ال حتقىلىلىلىلىلىلىلىلرن صىلىلىلىلىلىلىلىلغرية

 

 إن اْلبىلىلىلال مىلىلىلن اِلىصىلىلىل 

 

 

وهىلذه  ،هذا ملىلم :يقولال رمات اغهل ف  يتجاوزها ومن حاإلنسان  رزيتحأن  :التقوى

لىلذلك مىلث   السيئات، وقىلد رضب النبىلي  حمقرات يستكثر منو ،وهذا سمل ،صغرية

ُنوِب َكَمَثِل َقْوٍم َنَزُلوا َبْ َن »ألصحابه  َراِت الذُّ اَم َمَثُل حُمَقَّ ُنوِب، َفإِنَّ َراِت الذُّ اُكْم َوحُمَقَّ َواٍد، إِيَّ

ُنوِب  ىلَراِت الىلذُّ َفَجاَء َذا بُِعوٍد، َوَجاَء َذا بُِعوٍد، َحتَّى مَحَُلوا َما َأْنَ ُجوا بىِلِه ُخْبىلَزُهْم، َوإِنَّ حُمَقَّ

لِْكهُ  ، وأن حمقىلرات الىلذنوب مىلن جنسىلما، فعىلىل اإلنسىلان أن  1«َمَتى َيْ ُخْذ هِبَا َصاِحُبَما هُتْ

                                                           
 
 (.4288) -أخرجه الطبراني في الكبير 
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 غهلا هظفح خيشلا ىلع عجارت مل ةداملا هذه

الوقوع يف هىلذه املعىلايص ألهنىلا إذا أحاطىلت بىله  واِلذر من يستنبت يف قلبه تقوى اغهل 

 .خ يئته أهلكته

ََم َيَتَقبَُّل اَّللهُ ِمَن امْلُتَِّقني}والثناء عىل املتقني يف القرآن عظيم كثري،  إِنَّ }، [37:املائدة] {إِنَّ

ِْسةنُون يَن ُهةم َمُّ
ِِ الَّة َقوْا وَّ يَن اتَّ

ِِ َأْولَِيةاَء اَّللَِّ ََل َخةْوف  َأََل إِنَّ } ،[132:النحىلل] {اَّللهَ َمَع الَّ

َزُنوَن  يَن آَمنُوا َوَكاُنوا َيتَُّقوَن ( 26)َعَلْيِ ْم َوََل ُهْم ََيْ ِِ ْنَيا ( 26)الَّ َيةاِة الةدُّ ى ِي اْْلَ ُم اْلُبْرَ َُِ

لَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِيمُ  َْ ، فمن اتقىلى [74 - 73: يونس] {َوِي اْْلِخَرِة ََل َتْبِديَل لَِكلََِمِت اَّللَِّ 

 .اغهل تعاىل بامتثال أوامره واجتناب مناهيه فمو اِلقي  هبذا الثواب، له جنات النعيم

زائلىلة وت مل التعبري بجنات النعيم بعد ذكر جنة هىلؤالء، فمىلذه اْلنىلة جنىلة دنيويىلة، 

 اغهل اْلنة األخروية الدائمة الباقية التي ال تفنى وال تبيىلد هىلي موعىلود بإزاءليست بيشء، 

إِ ِّ ُأِريىلُت اْلَنَّىلَة، »: يف حديث الكسوف ملا رأوه تقىلدم قىلال ؤمنني، حتى قال النبي لمل

ْنَيا ا، َوَلْو َأَخْذُتُه أَلََكْلُتْم ِمنُْه َما َبِقَيِت الدُّ  .1«َفَتنَاَوْلُت ِمنَْما ُعنُْقود 

 

                                                           
 
 (.8848) -ومسلم, (882) -أخرجه البخاري 


