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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
نسأل هللا عز وجل أن جيعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدوران وجالء أحزاننا ومهومنا اللهم آمني.
مر علينا بتكرار أهنا تُظهر رمحة هللا ،فإن السورة
يف جملسنا هذا نتدارس آايت من آخر سورة مرمي ،وهذه السورة العظيمة كما ّ
قد تكرر فيها اسم الرمحن إشارة إىل رمحة هللا عز وجل من وجه ،وهذه الرمحة ذُكرت صور منها يف استجابة الدعاء للداعني،
ويف إعاذة املستعيذين ،فإن زكراي عليه السالم دعا فنزلت عليه رمحات هللا فاستجاب له ،وإن مرمي استعاذت ابهلل عز وجل من
قومها ومن شرهم ،حىت أهنا متنّت املوت فأعاذها هللا ورفع مقامها.
وهكذا يظهر يف السورة صور لرمحة هللا ،إىل أن أتيت آخر السورة من خطاب إبراهيم عليه السالم ألبيه وختويهه له من الشرك،
الش ْيطَا َن إ َّن َّ
وأييت الكالم حول الشيطان والرمحن ،فيقول لهَ { :ي أَبَت َل تَ ْعبُد َّ
لر ْمحَن َعصيًّا} ،وكأنّه يُقال
الش ْيطَا َن َكا َن ل َّ

مع سعة رمحة هللا وظهور آاثرها يف كل شيء لكنه عصا وكان الواجب أ ّن من رأى رمحة هللا ورأى آاثرها يف كل شيء أن يكون
قبال عليها.
متمس ًكا حببائل الرمحة ُم ً
ّ
الر ْمحَن
َخ ُ
ك َع ََذاٌ م َن َّ
اف} ،وهذا اخلوف يف مكانه ،خياف على أبيه من أي شيء؟ {أَ ْن َيََ َّ
سَ
ولذا قال لهَ { :ي أَبَت إ ّن أ َ
فَتَ ُكو َن ل َّ
ميسه العذاب ،فإذا
لش ْيطَان َوليًّا} ،يعين من خرج من رمحة هللا وهو اختار أبفعاله أن خيرج من هذه الرمحة الواسعةّ ،

ول.
ّ
مسه العذاب كان أول وأهم آاثر العذاب أن يكون هذا اإلنسان للشيطان ّ

ويعمهم
وهذا نوع من العذاب خيهى على كثري من اخللق ،أ ّن الرمحن الرحيم الذي رمحته وسعت كل شيء ينادي عباده لرمحتهّ ،
يتعجل
ابلرمحة ،ويعطيهم ويغ ّذيهم وحيهظهم وحيميهم ،وهم ال يقبلون رمحته وال يُقبلون على واليته ،فيعاملهم برمحته وحلمه فال ّ
عليهم ،وهم ال زالوا على حاهلم!
ميسهم على
مسهم عذاب من الرمحن وهذا العذاب الذي ّ
فإذا طال مقامهم وكثرت عليهم اآلايت واألدلة وهم على حاهلمّ ،

حسب قوة بعدهم عن رهبم ،ما هو العذاب؟ أن يكون هذا اإلنسان للشيطان وليا ،فإذا كان ول لن يتعب معه الشيطان ،بل
ميكن أن أيخذ عن الشيطان الوكالة يف مواقف كثرية فيدعو إىل ما يدعو إليه الشيطان.
إذن هذا مزيد البيان إىل أ ّن الشيطان له أولياء ،وهؤالء األولياء هم الذين يُسلّط عليهم الشيطان ،لكن الذين آمنوا وعلى رهبم
يتوّكلون حمهوظني من هذا التسلّط.
خصوصا
السورة فيها من الكالم حول رمحة هللا الشيء الكثري وكلها تدور حول نهس املههوم الذي حنتاج أن منأل قلوبنا به
ً
اليوم ،ال يهلك على هللا إال هالك ،ال يهلك على هللا إال عبد ذاق رمحة هللا مث عتا!
ولذلك يف اآلايت ملا يوصف يوم القيامة ُُن َب وهللا عز وجل يقسم أنه سيحشرهم والشياطني مث حيضرهم حول جهنم جثيا مث
ينزع من كل شيعة ،ينزع منهم هم أشد على الرمحن عتيا ،فيكون هؤالء قد أعطاهم وأغناهم ومع ذلك بدالً من أن يشكروا من

أنعم عليهم ويروا آاثر رمحته ،فإنك جتدهم قد تركوا ذلك وكهروا بنعمة هللا ،ولذا هللا عز وجل يقول يف حقهمَ { :وَك ْم أ َْهلَ ْكنَا
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َح َس ُن أ َََث ًَث َورئْ يًا} 1يعين أنعم هللا عز وجل عليهم نعم حىت أن أتثيثهم لبيوهتم وتهاصيل ذلك حىت الرؤاي
قَ ْب لَ ُه ْم م ْن قَ ْرن ُه ْم أ ْ
تراهم أهل خري وأهل نعيم ،فما علموا أن هذا كله من آاثر رمحة هللا عز وجل ،ما علموا أن ما يتمتّعون به من آاثر رمحة هللا

العتو على أمر هللا.
فكان منهم ّ

يستحق؛ أل ّن رمحة هللا أتته وعاشها مث أنه مل
على كل حال {من كان يف الضاللة فليمدد له الرمحن مدا} ،من يف الضاللة
ّ
ينتهع منها.

ويقول هللا عز وجل{ :ويزيد هللا الَذين اهتدوا هدى والباقيات الصاحلات خري عند ربك ثوااب وخري مردا} ،وكل هذا يردان

إىل سورة الكهف وكيف هؤالء الهتية الذين آمنوا برهبم وزادهم هدى ،وهذا الرجل الذي كانت رمحة هللا عليه فأنت له وأعطاه
وسقى زرعه ،فكان رده أن يكهر برمحة هللا عز وجل.
حي ،وعباده كلهم يف آاثر رمحته ،ومن رمحة
املقصود أ ّن هللا عز وجل رمحن رمحته واسعة ،وسعت رمحته كل شيء وعمت كل ّ
هللا رمحة تتصل ابلدنيا ورمحة تتصل ابآلخرة:
فأما رمحة الدنيا :فهو ما يرى اخللق من رغد العيش الذي يعيشونه ،وكيف متُطر عليهم السماء وكيف تُنبت األرض ،وكل هذا

رب
الر ْمحَن َّ
ي (َّ )2
ٌ ال َْعالَم َ
رب العاملني يريب خلقه برمحته ،وحنن يف الهاحتة نقولَ { :ر ّ
الرحيم} ،الذي ّ
من آاثر رمحته ،ولذا ّ
بعيدا عن هللا كان
خلقه ابلرمحة ،ومادام أ ّن العبد ُمقبل على هللا يريد رضاه فإ ّن رمحة هللا قريب من احملسنني ،وإذا ّ
توىل العبد ً
ميسه
أثر هذا ما سنسمعه يف اآلايت ،ال ننسى أ ّن إبراهيم عليه السالم خاف على أبيه خوفًا يف مكانه ،خاف إن عصى أن ّ
عذاب من الرمحن وأثر هذا العذاب أن يكون للشيطان وليا.
فعلى قدر ما يكون هناك تول عن طاعة هللا ،على قدر ما يكون هناك والية للشيطان.
ويف اآلايت اليت هي موضوع الدراسة يقول هللا عز وجل{ :أَ َلْ تَ َر أ ََّّن أ َْر َسلْنَا َّ
ين تَ ُؤزُُّه ْم أَزًّا} هذا
الشيَاط َ
ي َعلَى الْ َكافر َ
ترسل الشياطني على الكافرين ،وهذا ليعلّل قوة
خطاب للنيب صلى هللا عليه وسلم وكأن األمر للتعجيب ،يعين انظر كيف َ
الكهار واملنافقني يف عداوة الدين ،كيف هم أقوايء إىل هذه الدرجة ،كيف هم يكيدون هذا الكيد ،كيف ميكرون هذا املكر،
كيف خيطر على ابهلم هذه اخلطط!
فيقال اجلواب{ :أَ َلْ تَ َر أ ََّّن أ َْر َسلْنَا َّ
ين تَ ُؤزُُّه ْم أَزًّا} مبعىن ال تتعجب ،أمل تر ذلك؟! وكأن هذا نزل منزلة
الشيَاط َ
ي َعلَى الْ َكافر َ
املشاهد الذي أي فطني يراه ،فيُلهت النظر إىل هذا وبه يُهسر أحوال كثرية هلؤالء الكهار من عداوهتم للدين ومن
الشيء املرئي َ

مكرهم فإ ّهنم مع الشياطني يعقدون جمالس وجمالس حلرب الدين.

اهلز ،وفيه استهزاز ابطين ،مأخوذ من أزيز القدر إذا اشت ّد غليانه ،فكأنه يقال:
مث أتيت كلمة{ :تؤزهم أزا} ّ
األز أقوى من ّ
تؤز قلوهبم أزا ،مبعىن جتعل اعتقاداهتم مضطربة ،متناقضني يف أقواهلم ،خيتلقون األكاذيب ،مثل
الشياطني مسلّطة على قلوهبم ّ
الغليان يف صعود واُنهاض ،وترى فيهم قوة وطيش ،فماذا تهعل هلم الشياطني؟ تهعل هلم مثل النار اليت توقد حتت قلوهبم
 1مريم74:
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فتؤزهم ،ومعناه أن الشياطني هؤالء مبثابة املستشارينُ ،س ّخروا هلم فلما مل ينتهعوا ابإلرشاد النبوي وأعرضوا عن استماع الوحي
ّ
ذهبت قواهم هلؤالء ،فأصبح الشياطني هي اليت تشري عليهم وهي اليت تد ّهلم.
ويف مقابل هذا هللا عز وجل حيهظ املؤمنني من كيد الشياطني على حسب قوة اإلميان وصالح العمل ،هذا األمر مهم قدر ما
يكون هناك قوة إميان وصالح للعمل قدر ما يكون هناك حهظ من الشياطني.

ولذلك هللا عز وجل يقول لنبيه{ :فَ َال تَ ْع َج ْل َعلَْيه ْم} ،مبعىن أهنم هالكني البد ،وأهنم مهما مكروا ومكروا ألنه سيجتمع
اجلن وميكرون لل ّدين وميكرون ألهله ويلقوا بني أهله العداوة والبغضاء ويهّرقون أهل ال ّدين ،فالشياطني
شياطني اإلنس مع شياطني ّ
يرد
انهلتت على هؤالء ّ
تؤزهم أزا وهم والشيطان ميكرون ألهل ال ّدين ،وترى مكرهم يكب ويكب واملسلمني يدعون ويدعون أن ّ
هللا كيد هؤالء الكافرين ،لكن يقال لنا ومع ذلك ال نعجل.
ستمر عليهم أايم وليال وشهور وسنني إىل
ال نستعجل يف العقوابت اليت ستقع عليهم؛ أل ّن هللا عز وجل يع ّد هلم عدا ،مبعىن ّ
ويؤخرهم
ويؤخرهم هللا فيزدادوا إثًاّ ،
أن أييت أجلهم ،فهذه أنهاسهم يف الدنيا وخطواهتم وساعاهتم وأعماهلم كلها معلومة عند هللاّ ،
هللا فريفع منزلة املؤمنني الذين جياهدون كيدهم.
وإذا كانت األنهاس ابلعدد ومل يكن هلا مدد فما أسرع ما تنهد!
يرد مكرهم عن املؤمنني
املقصود أننا ال جنزع من اجتماع الشياطني مع الكافرين ونعلم أ ّن مكرهم ليس بشديد ،وأ ّن هللا عز وجل ّ
نشغاال ،تنشغل أوقاهتم مبا ينهعهم؛ أل ّن أولئك
فهما وا ً
لكن املطلوب أمام هذا أن يزداد املؤمنني ً
متس ًكا ويزدادوا ً
إمياان ،ويزدادوا ّ
يُ َعد عليهم أنهاسهم عدا يف الباطل ،وأهل اإلميان يُ َعد عليهم أنهاسهم عدا يف احلق ،واإلنسان إمنا هو أنهاس بني اليوم والليلة.
هذا يف حق هؤالء الكافرين.
نقرأ كالم الشيخ السعدي يف اآلية مث نكمل املعاين:
تؤزهم أزا.
يقول" :وهذا من عقوبة الكافرين" أن هللا يرسل الشياطني على الكافرين ّ
يتمسكوا حببل هللا ،بل أشركوا به ووالوا أعداءه من الشياطني" هذه عقوبة ألهنم فعلوا هذا الهعل.
"ملا مل يعتصموا ابهلل ،ومل ّ
تؤزهم إىل املعاصي أزا" إذن من عقوبة الكافرين أن سلّط عليهم الشياطني.
"سلطهم عليهم ،وقيضهم هلم ،فجعلت الشياطني ّ

فتؤزهم إىل املعاصي أزا.
حتول قلوهبم قدورهم ّ
كما تصوران كأهنا انر ّ
إزعاجا" يعين جالسني هادئني فما يروا ضعف عند املسلمني أو يروا حالة من حاالت املسلمني دخلوا
" وتزعجهم إىل الكهر ً
فيها إىل قوة إال والشياطني تزعجهم من أماكنهم كأهنا تقول هلم ال جتلسوا حترّكوا! أو يريدوا أن يعملوا خ ًريا فتزعجهم عن هذا
اخلري وتبعدهم.
كيف يكون اإلزعاج؟ "فيوسوسون هلم ،ويوحون إليهم ،ويزيّنون هلم الباطل ،ويقبّحون هلم احلق"
يعين مبدأ املسألة الوسواس والوحي ،والعمل الذي يعملوه يف الوسواس والوحي أهنم يزيّنون الباطل هلؤالء الكهرة ويقبّحون هلم
احلق.
أيضا بدرجاهتا ،كلما زاد اإلميان زادت العصمة من الشيطان.
الكهرة العاصني الهاسقني املنافقني ..كل بدرجته ،والعصمة ً
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املرحلة األوىل أهنم يوسوسون فيزيّنون الباطل ويقبحون احلق ،ماذا حيصل بعد ذلك؟ قال" :فيدخل حب الباطل يف قلوهبم
ويتشرهبا".
ّ

تتشرب القلوب الباطل ،فإذا تشربت الباطل ال حيتاج إىل وسواس.
تبدأ الشياطني ابلتزيني إىل أن ّ
اجتهادا ملا تنظر إليه تقول هذا اجتهاد ال جيتهده إال
احملق يف ح ّقه" جيتهدون وجيتهدون
ً
يقول الشيخ" :فيسعى فيه سعي ّ
أصحاب احلق!
ولذا ملا ننظر إىل اإلحلاد اجلديد اليوم نرى عجبًا ،ترون يف داير اإلسالم كيف يضعون كلمة ال إله إال هللا ،جتدهم يف الطرق
كثريا ،وملا أييت احلج تضع الوزارة يف اللوحات اإلعالنية أفكار
يكتبون اذكر هللا ،وهكذا ،السائر يف طرق اململكة يرى هذا ً
نتصوره يف دايران أضعافه اليوم يهعله املالحدة يف دايرهم! فإهنم يستأجرون اللوحات اإلعالنية الضخمة الغالية
وهكذا ،هذا ما ّ
ويكتبون عليها كلمات أنه (ال إله)! وغري ذلك من الكلمات اليت نسأل هللا أن حيهظنا وحيهظ ذرايتنا منها ،حىت أهنم يستأجرون

واجهات الباصات للدعاية عن اإلحلاد!
مسجل وموجود ليس افرتاءً وال ختمينًا ،فلما ترى سعيهم كأنه سعي احملق يف حقه يقول " :فينصره جبهده وحيارب
وهذا كله ّ
عنه ،وجياهد أهل احلق يف سبيل الباطل" ،تستعجب وكأن هنا أتى العجب! ملاذا يهعلون هذا كله كأهنم يدعون إىل احلق!
فيقال{ :أَ َلْ تَ َر أ ََّّن أ َْر َسلْنَا َّ
ين تَ ُؤزُُّه ْم أَزًّا} فهذه العلة ،أهنم حىت ملا تسكن نهوسهم هناك شيطان ال
الشيَاط َ
ي َعلَى الْ َكافر َ

يضحوا أبنهسهم وأوقاهتم من أجلها!
يسكن عنهم يف كون يوسوس ويوحي ،فلما تتشرب قلوهبم وتصبح رسالتهم اليت ّ
"فينصره جبهده وحيارب عنه ،وجياهد أهل احلق يف سبيل الباطل" واحلقيقة كما قال الشيخ" :وهذا كله ،جزاء له على توليه من
وليه وتوليه لعدوه ،جعل له عليه سلطان" ،وإال فلو آمن ابهلل ،وتوكل عليه ،مل يكن له عليه سلطان ،وقد مسعنا هذا بوضوح يف
أيضا يف سورة النحل كما استشهد الشيخ ابآلية:
وتبني ً
وتبني يف احلجر ً
أيضا أنه ليس له سلطانّ ،
سورة إبراهيم ّ
َّ َّ
َّ
َّ
ين ُه ْم
ين َ
ين يَتَ َول ْونَهُ َوالَذ َ
آمنُوا َو َعلَى َرّّب ْم يَتَ َوَّكلُو َن * إ َّّنَا ُس ْلطَانُهُ َعلَى الَذ َ
س لَهُ ُس ْلطَان َعلَى الَذ َ
"كما قال تعاىل{ :إنَّهُ لَْي َ
به ُم ْشرُكو َن}" .
فإذن البد أن نكون على حذر من تول الشيطان ،والشيطان ال يتوىل اإلنسان إال ملا هو يتواله ،وتول الشيطان إمنا يكون
آمنُوا َو َعلَى َرّّب ْم يَتَ َوَّكلُو َن}.
س لَهُ ُس ْلطَان َعلَى الََّذي َن َ
ابملعاصي ،وتول الرمحن إمنا يكون ابلطاعة والتوّكل واالعتماد {إنَّهُ لَْي َ
قال{" :فَال تَ ْع َج ْل َعلَْيه ْم} أي على هؤالء الكهار املستعجلني ابلعذاب
{إ َّّنَا نَعُ ُّد ََلُ ْم َع ًّدا} أي أن هلم أايما معدودة ال يتقدمون عنها وال يتأخرون منهلهم وحنلم عنهم مدة لرياجعوا أمر هللا فإذا مل
ينجع فيهم ذلك أخذانهم أخذ عزيز مقتدر".
فإذن الزال آاثر الرمحة عليهم أن هللا ال يعاجلهم.

وهللا عز وجل على كل شيء قدير ،لكن يبقى مسلكان نستهيد من اآليتني أننا ملا نرى جهد أهل الكهر نعرف أن هذه
تؤزهم أزا ،تراهم يف رمضان يعرضون من اجلهود واألموال ،يعرضون عن اإلميان ويص ّدون املؤمنني عن اإلميان ،هم
الشياطني ّ
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يعرضون بنهسهم عن اإلميان ويص ّدوا املؤمنني عن اإلميان مبا حيشون هذه القنوات مبا هو معلوم ،مل يهعلون هذا الهعل؟! مل هذه
اجلهود؟! مل هذه األموال؟! من أين أتتيهم هذه األفكار؟! كيف يهعلون أفعال تشد الناس؟!
الشياطني تؤزهم أزا.
ما موفقنا؟ ال نيأس من رمحة هللا وال نعجل عليهم ،ونعلم أن هللا يع ّد هلم عدا ،ستكون هلم أنهاس وتنتهي ،ويسلّط عليهم مبا
فعلوا.
وأما هؤالء البد أن نعرف أن املؤمنني يدخلون يف جهاد يف املنع من هذا كله وقطعها عن هذا اهلراء وعن هذه األفعال الشيطانية
وسيجدون أثر ذلك يوم احلشر كما سنسمع يف هذه اآلايت العظيمة.
َّم وْر ًدا} مع أهنا كلمات قليلة لكن معاين
ي إ َل َّ
قال تعاىل{ :يَ ْو َم ََْن ُ
سو ُق ال ُْم ْجرم َ
ش ُر ال ُْمتَّق َ
ي إ َل َج َهن َ
الر ْمحَن َوفْ ًدا * َونَ ُ
أوال على ما حيبّون،
عظيمة جدا ،فإ ّن العرب تعرف ما هي الوفود وكيف تكون مكانتهم ،وكيف يُ َكرمون ،فإن الوفود تهد ً
والوفود أتيت غالبًا يف أحسن حال ،والوفود أتيت على من حتب من امللوك ،وأتيت غالباً ركباان.
نتصورها يف السنة كيف كان هذا عام الوفود وكيف كان يقال للنيب صلى هللا عليه وسلم
وكلمة وفود ووفد حتتاج قراءة متكررةّ ،
اشرتي هذه املالبس لكي تستقبل الوفود ،فإن الوفود هلا مكانتها ،عند العرب أهنم يقدموا ابلبشارات وينتظرون اجلوائز ،ينتظرون
اخلري ،ومن يقدم يف الوفود يكون من أعيان العرب ،ولذلك اتبعت العرب هذه السنة فوفدوا على النيب صلى هللا عليه وسلم
وأتوا أبشرافهم ،وكانت السنة التاسعة سنة الوفود أيتون ابخلري وينتظرون اخلري ،وأيتون يف أحسن حال ملن حيبون ويكونوا غالباً
راكبني ،وعلى رحاهلم ما يدل على أهنم أهل خري وينتظرون اخلري.
أوال يف الواقع كيف تكون ،فيوم القيامة هؤالء املتقني الذين سنسمع وصههم أيتون هبذه الصورة،
فهذه الكلمة حتتاج تصور ً
وفدا ،ولذلك فيما ُروي من آاثر أن علي
ُحيشروا إىل الرمحن إىل من حيبون إىل من عرفوا آاثر رمحته يف كل شيء ،حيشرون إليه ً
ال َر ُس ُ
اان فَ َما َوف ُد اَّلل؟ فَ َق َ
ت ال ُملُ َ
ود ُهم فَلَم أ ََر َوف ًدا إال ُركبَ ً
وك َوُوفُ َ
رضي هللا عنه قال :اي رسول هللا إ ّين قَد َرأَي ُ
ول اَّلل َ
صلى اَّللُ
َّه ْم يُ ْؤتَ ْو َن بنُوق م ْن نُوق ا ْْلَنَّة َلْ يَ ْنظُر ْ
اْلََالئ ُق
َعلَيه َو َسل َم(( :أما إنَّ ُه ْم َل ُُْي َ
ساقُو َن َس ْوقًا َولَكن ُ
ش ُرو َن َعلَى أَقْ َدامه ْم َوَل يُ َ
إ َل مثْل َها ر َحا َُلَا َّ
ٌ ا ْْلَنَّة)).2
ب َوزَم ُام َها َّ
الزبَ ْر َج ُد فَ يَ ْرَكبُونَ َها َح َّّت يَ ْق َرعُوا َاب َ
الَذ َه ُ
فاملقصود أن هؤالء يف كرامة الوفد ،وهم يركبون ويلبسون وهللا أعلم أهنم إذا خرجوا من القبور فيكونون حها ًة عرا ًة غرًال إىل
املوقف ،مث يكون هذا ملا حتصل هلم السعادة ،هذا مضامني كلمة وفد ،وهذه آاثر وردت حتتاج حتقق من صحتها وقد ذُكر يف
أيضا أقسم أهنم ال حيشرون وهللا على أرجلهم ولكن على نوق.3
أيضا وأن علي ً
تهسري هذا املعىن من كالم ابن عباس ً
 2تفسير القرطبي.
علي بْن أَبي َ
الرحْ َمن َو ْفدًا} [مريم]85 :
ي َّ
طال ٍ
ع ْنهُ ،فَقَ َرأ َ{ :يَ ْو َم نَحْ ش ُُر ْال ُمتَّقينَ إلَى َّ
اّللُ َ
س ْعدٍ ،قَا َلُ :كنَّا ُجلُو ًسا ع ْندَ َ
َ 3
عن النُّ ْع َمان بْن َ
ب َرض َ
ق َم ْن نُوق ْال َج َّنة لَ ْم تَ ْن ُ
قَا َلَ :ل َو َّ
ظر ْالخ َََلئقُ إلَى مثْل َها ،ر َحالُ ُه ُم الذَّهَبُ
اّلل َما َ
ساقُونَ َ
علَى أ َ ْر ُجله ْم يُحْ ش َُرونَ َ ،و َل يُ َ
س ْوقًاَ ،ولَكنَّ ُه ْم يُؤْ ت َْونَ بنُو ٍ
َوأَز َّمت ُ َها َّ
صحي ُح ْاْل ْسنَادَ ،ولَ ْم ي ُْخر َجاهُ "
علَ ْي َها َحتَّى يَ ْق َرعُوا بَ َ
الزبَ ْرجدُ َفيَ ْقعُدُونَ َ
اب ْال َجنَّة» َهذَا َحديث َ
المستدرك على الصحيحين

7

سو ُق
تدل على املكانةّ ،
تدل على الكرامةّ ،
على كل حال املقصود أن كلمة "وفد" ّ
تدل على البشرى ،ويف مقابل ذلكَ { :ونَ ُ
َّم وْر ًدا}.
ال ُْم ْجرم َ
ي إ َل َج َهن َ

حق األنعام ،السوق أصالً تسيري األنعام
والهرق بني هذين الوصهني كالهرق بني السماء واألرض ،فإن السوق ال يقال إال يف ّ
أمام رعاهتا ،جيعلوهنا أمامهم من أجل أن يضربوها بسياطهم فال تنهلت منهم ،فال يكون السوق إال خوف وحذر ،فأولئك
أضل ،كانوا يف دنياهم على هذه احلال ،مث يُردوا إىل جهنم
حيشرون املتقني إىل الرمحن وفدا ،وهؤالء يُساقون كاألنعام بل هم ّ

وردا.
وردا ،فكأ ّن هؤالء يساقوا مثل األنعام إىل
وردا ،األنعام ملا تريد املاء تسمى ً
وأصل الورد السري إىل املاء ،وتسمى األنعام الواردة ً
جهنم ،وملا يقبلون على املاء وهم عطشى ،ال جيدون إال النار فيُلقوا فيها!
من أين أتينا مبعىن العطش؟ ملا قال هللا عز وجل ورًدا؛ ألن الوارد على املاء ال يرد إال إذا كان هناك عطش ،والبهائم ملا تُساق
غالبًا يكون سوقهم للماء ملا يبلغ عطشهم ،ملا تنقطع أعناقهم من العطش يسوقوهم للماء لكي تبقى الناقة خهيهة وال يثقلها
املاء فيبقوها عطشى إىل أن تنقطع أعناقها مث يسوقوها إىل املاء.
ويتبني لنا أهنم يستحقون ذلك ،ال
رب العاملنيّ ،
املعىن أن هذا الهرق العظيم بني املتقني وبني اجملرمني ،يوم أن ُحيشروا عند ّ
ميلكون الشهاعة ،هؤالء مع إجرامهم ال ميلكون الشهاعة ،من حيق له الشهاعة؟ {ل َيَْل ُكو َن َّ
الر ْمحَن
اعةَ إل َمن َّاَّتَ ََذ ع ْن َد َّ
الش َف َ

عهدا ،فنرى أن هؤالء
َع ْه ًدا} كأنه إشارة من جديد للمؤمنني املتقني ،ليس ألحد أن يشهع إال أن يكون اختذ عند الرمحن ً
اجملرمني ال أحد يشهع هلم ،يف مقابل أن املتقني يكونون ُش ّه ًعا يف أهلهم ،يف أصحاهبم ،وهكذا ،ولكن اجملرمني ليس هلم شهاعة،

صديق َمحيم}.
كما يف الشعراء {فَ َما لَنَا م ْن َشافع َ
ي (َ )100وَل َ
معتمدا على
الر ْمحَن َع ْه ًدا}؟ العهد هو التوحيد ،مبعىن أن من كان يف الدنيا متي ّقنًا بال إله إال هللا ،
ما معىن {إ َّل َمن َّاَّتَ ََذ ع ْن َد َّ
ً
عهدا.
هللا ،واث ًقا يف رمحة هللا فإ ّن هذا العبد قد اختذ عند الرمحن ً

ومن كالم ابن مسعود يف هذه اآلية أنه قرأها وقال" :اختذوا عند هللا عهدا" فسألوه ما العهد اي عبدالرمحن؟ فد ّهلم على التوحيد،
قال هلم" :قولوا فاطر السماوات واألرض عامل الغيب والشهادة ،" ..فإين أعهد إليك يف هذه احلياة الدنيا أنك إن تكلين إىل
وتبأ من احلول والقوة.
تقربين من الشر وتباعدين من اخلري  ،وإين ال أثق إال برمحتك .فهذا عبد ّ
وحد ّ
عمل ّ
املقصود أن هؤالء اجملرمني مع حاهلم الشديدة ال ميلكون الشهاعة وليس هلم شهيع وال صديق محيم وأيتون إىل رهبم فرادى ال
ميلكون شيئًا ،ملاذا؟ ألهنم من أهل الشرك.
قال الشيخ السعدي" :خيب تعاىل عن تهاوت الهريقني املتقني ،واجملرمني ،وأن املتقني له -ابتقاء الشرك والبدع واملعاصي-
حيشرهم إىل موقف القيامة مكرمني ،مبجلني معظمني ،وأن مآهلم الرمحن ،وقصدهم املنان وفودا إليه" ألن الوفد يصري له مقصد.
"والوافد ال بد أن يكون يف قلبه من الرجاء ،وحسن الظن ابلوافد إليه ما هو معلوم" طامع يعين.
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"فاملتقون يهدون إىل الرمحن ،راجني منه رمحته وعميم إحسانه ،والهوز بعطاايه يف دار رضوانه ،وذلك بسبب" البد لكل شيء
من سبب ،والسبب شيء وأن اجلنة تكافئ العمل شيء آخر ،أنت تعال ابلسبب مث هللا عز وجل غهور شكور يغهر لك
النقائص ويشكر لك عملك.
فتوجهوا إىل
قال" :وذلك بسبب ما قدموه من العمل بتقواه ،واتباع مراضيه ،وأن هللا عهد إليهم بذلك الثواب على ألسنة رسله ّ
رهبم مطمئنني به ،واثقني بهضله".
فتوجهوا وهم مطمئنني.
إذن هم وصلوا إىل هذا بسبب أهنم عملوا األعمال ،هذه األعمال دلّتهم الرسل على هذه األعمال ّ
قال" :وأما اجملرمون ،فإهنم يساقون إىل جهنم وردا ،أي :عطاشا" وتبني لنا كيف أن الورد البد أن يدل على العطش
وتبني لنا كيف أن الورد البد أن يدل على العطش.
"وهذا أبشع ما يكون من احلاالت ،سوقهم على وجه الذل والصغار إىل أعظم سجن وأفظع عقوبة ،وهو جهنم ،يف حال

ظمئهم ونصبهم يستغيثون فال يُغاثون ،ويدعون فال يستجاب هلم ،ويستشهعون فال يشهع هلم ،وهلذا قال{ :ل َيَْل ُكو َن
َّ
اعةَ}" يعين أهنم يف هذه احلال وهم يف الدنيا تعودوا أن هذا يشهع هلم وهذا يدفع عنهم وهذا عزوهتم مينعهم وهذا ملكهم
الش َف َ
تعودوا يف الدنيا لكنّهم ملا أيتوا يوم القيامة يكون حاهلم خمتلف ،ولذلك يف اآلايت السابقة نسمع عن أولئك
ينهعهم ،هكذا ّ

ي َم ًال َوَولَ ًدا} ،فقيل له { َو ََيْتينَا فَ ْر ًدا} ،أييت يوم القيامة فردا وال أحد يشهع له.
القوم الذين كهروا آبايتنا وقالوا { ََلُوتَ َ َّ
اعةَ} أي :ليست الشهاعة ملكهم ،وال هلم منها شيء ،وإمنا هي هلل تعاىل {قُ ْل َّلِل َّ
"وهلذا قال{ :ل َيَْل ُكو َن َّ
اعةُ
الش َف َ
الش َف َ
عهدا
عهدا ابإلميان به وبرسله ،وإال فمن ّاختذ عنده ً
ََج ًيعا} وقد أخب أنه ال تنهعهم شهاعة الشافعني ،ألهنم مل يتخذوا عنده ً
ضى} ومسى هللا
فآمن به وبرسله واتبعهم ،فإنه ممن ارتضاه هللا ،وحتصل له الشهاعة كما قال تعاىلَ { :ول يَ ْش َفعُو َن إل ل َمن ْارتَ َ
اإلميان به واتباع رسله عهدا ،ألنه عهد يف كتبه وعلى ألسنة رسله ،ابجلزاء اجلميل ملن اتبعهم".

ت))
استَطَ ْع ُ
مسي عهد ألنه عهد هبذا األمر ووعد ،ولذلك حنن يف سيد االستغهار نقول (( َوأ ََّن َعلَى َع ْهد َك َوَو ْعد َك َما ْ
وعهده سبحانه وتعاىل أن من أطاعه دخل اجلنة ومن عصاه دخل النار ،والعهد هذا نقوله ونكرره يف قولنا {إ َّي َك نَ ْعبُ ُد َوإ َّي َك
ي} فنحن نعاهد هللا ،نعبدك وال نعبد غريك ،ونستعينك وال نستعني بغريك.
نَ ْستَع ُ
وردا
مث يقول سبحانه وتعاىلَ { :وقَالُوا َّاَّتَ ََذ َّ
الر ْمحَ ُن َولَ ًدا} وهنا أييت اخلب عن بعض أفعاهلم اليت سبّبت هلم أن يُساقوا إىل جهنم ً
وأن يوصهوا أبهنم جمرمني ،وهو الشرك ،وهذه الدعوى والكالم حول الولد تكرر يف هذه السورة وهي مناسبة لتسمية السورة
ابسم مرمي ،فكأنه يقال :هذا الولد الذي ت ّدعونه إّمنا هو ولد ملرمي وقد خلقه هللا كما مسعتم وليس كما ت ّدعون أنه أب له -
كبريا.-
تعاىل هللا عما يقولون علوا ً
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وهذه الدعوى اليت يدعوهنا اليهود والنصارى فالنصارى يقولون عيسى ابن هللا واليهود يقولون عزير ابن هللا ،هذا كله لو تعلموا
عظمه وأثره على السماوات واألرض ،فال ميكن لو عرفتم هذا أن يكون منكم هذا القول.
 4رواه البخاري في صحيحه.
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شنيعا ،وهذا اخلطاب ملن ادعى هذه الدعوى الهظيعة؛ ألن من رأى ما يف السماوات
فيقول هلم {لََق ْد ج ْئ تُ ْم َش ْي ئًا إدًّا} شيئًا ً

اإلد أعظم الدواهي ،فمن نظر إىل السماوات واألرض علم أهنا
وما يف األرض ال ميكن أن يعتقد هذا االعتقاد! والعرب تقولّ :

عظيمة من العظائم أن يقال عن من خلقها أنه حمتاج!
"وهذا تقبيح وتشنيع لقول املعاندين اجلاحدين ،الذين زعموا أن الرمحن اختذ و ًلدا ،كقول النصارى :املسيح ابن هللا ،واليهود:
كبريا.
عزير ابن هللا ،واملشركني :املالئكة بنات هللا ،تعاىل هللا عن قوهلم علوا ً
وخيما.
عظيما ً
{لََق ْد ج ْئ تُ ْم َش ْي ئًا إدًّا} أيً :

ات} على عظمتها وصالبتها {يَتَ َفطَّْر َن م ْنهُ} أي :من هذا القول" التهطّر مبعىن التشقق.
اد َّ
الس َم َاو ُ
من عظيم أمره أنه {تَ َك ُ
ال َه ًّدا} أي :تندك اجلبال".
ض} منه ،أي :تتصدع وتنهطر { َوََّت ُّر ا ْْلبَ ُ
"{ َوتَ ْن َ
اَلر ُ
ش ُّق ْ

وهذا دليل على عظمة هذه املقولة يكاد يكون ذلك عند قول هذه املقولة من فجرة بين آدم ،هذه املخلوقات إعظ ًاما للرب
وإجالالً له وألهنا خملوقات ومؤسسات على توحيده ملا حيصل هذا الكالم من فجرة بين آدم يكون سببًا لهزع من يف السماوات
واألرض واجلبال ومجيع اخلالئق إال الثقلني ،تكاد السماوات أن تزول من هذا القول لعظم قول جرمه.
عامل اخللق حبلمه فهو الذي ميسك السماوات أن تزول ولو مل ميسكها لزالت من ذنوب هؤالء اخللق ومن
فلذلك هللا ّ
وجل َ
عز ّ

عظيم ما يقولون ،فالسماوات يتهطّرن تتش ّقق من عظمة هللا وتنشق األرض وختر اجلبال هذا كله غضبًا هلل.

لر ْمحَن} أي :من أجل هذه الدعوى القبيحة تكاد هذه املخلوقات ،أن يكون منها ما ذُكر من التهطّر واالنشقاق
"{أَ ْن َد َع ْوا ل َّ
ذاكرا هلل عز وجل؟ فيقول نعم ويستبشر!
واخلرور ،ويف بعض اآلاثر إن اجلبل لينادي اجلبل فيقول اي فالن هل ّ
مر بك اليوم ً
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ولذا هذا األثر أتى عن ابن عون فقال :هلي إىل اخلري أمسع ،فإذا كانت للخري أمسع فماذا ننتظر منها؟ أيسمعون الزور والباطل
إذا قيل وال يسمعن غريه؟! كأنه يقول السماوات واجلبال واألرض تسمع الزور يف يكون أهنم يدعون للرمحن ولدا وتكاد تنهطر
غضبًا هلل ،فهو يرى أن هذا األثر صحيح وأهنا تسمع الذاكرين هلل ،وهللا أعلم.
املقصود أننا نتنبه لعظم التوحيد وخطورة الشرك ،فلما نسمع الشرك أبلوانه البد أن ننزعج ،فال ميكن أن تكون السماوات
مير عليهم ما خيدش التوحيد وال
واجلبال واألرض منزعجة هذا االنزعاج الذي تكاد تزول منها ،وأهل اإلميان والتقوى الصادقني ّ
ترى قلوهبم ابردة ما ينزعجون!
موحد قد امتأل قلبه توحيد مث يرتضى عن كهار يسبون هللا ليل وهنار ويقولون له صاحبة
نتعجب جدا من أن يكون ّ
وهذا جيعلنا ّ
لر ْمحَن َولَ ًدا (َ )91وَما
ض َوََّت ُّر ا ْْلبَ ُ
ال َه ًّدا ( )90أَ ْن َد َع ْوا ل َّ
اد َّ
الس َم َاو ُ
وله ولد! قول {تَ َك ُ
ات يَتَ َفطَّْر َن م ْنهُ َوتَ ْن َش ُّق ْاَل َْر ُ
لر ْمحَن أَ ْن يَتَّخ ََذ َولَ ًدا} ،وال تتحرك قلوبنا به بل حنب ونرضى ونوال من يقوله! مث نقول هذا ليس له عالقة هبذا!
يَ ْن بَغي ل َّ

يسب الرمحن! هذه مهارقة عجيبة ،فإ ّن الواحد منا ال
ب من ّ
وهذا من عظيم املهارقات أن يُ ّدعى اإلميان وحب الرمحن مث ُحيَ ّ

سب هللا فقال أن له ولد يُالم من أبغضه! وهذا ما هو إال من
سب والديه ،ال ّ
ّ
يتحمل أن يراه! فكيف من ّ
يتحمل أن يرى من ّ
ضعف اإلميان واليقني أسأل هللا عز وجل أن يرفع عن األمة هذه الغمة.
5
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واملعىن هنا البغض والكراهية وليس العدوان؛ ألن هناك من تطرف وحتول األمر عنده إىل عدوان ،حنن نتكلم عن القلب الذي
مهزوما يف نهسه ،لكن هذا ال يعين أن نعتدي على خلق هللا
حيب أهله وال يتملّق عندهم وال يكون ً
البد أن يبغض الشرك وال ّ

ألننا مأمورين أبمر هللا ،لو كان صهني وقتال شرعي كما أمر هللا كان هذا شأن آخر  ،لكن أن يعتدى على خلق هللا هذا ليس
مسموح فإن هللا الذي أمران أن نبغضهم أمران أن حنهظ دماءهم املعاهدين واملستأمنني و من هم يف دايرهم واحلريب له شأن
آخر.
لر ْمحَن أَ ْن يَتَّخ ََذ َولَ ًدا} وذلك ألن اختاذه الولد ،يدل على نقصه
قال" :واحلال أنهَ { :ما يَ ْن بَغي} أي :ال يليق وال يكون {ل َّ
واحتياجه ،وهو الغين احلميد .والولد أيضا ،من جنس والده ،وهللا تعاىل ال شبيه له وال مثل وال مسي".
فإذن كيف نقول هللا ليس كمثله شيء وهو وحده العظيم مث نقول أن له ولد؟! وكيف نقول أن هللا غين محيد ويقولون أن له
كبريا.
ولد؟! تعاىل هللا عن ذلك علوا ً

منقادا ،غري متعاص وال ممتنع ،املالئكة ،واإلنس،
اَلرض إل آت َّ
"{إ ْن ُك ُّل َم ْن يف َّ
الر ْمحَن َع ْب ًدا} أيً :
ذليال ً
الس َم َاوات َو ْ
واجلن وغريهم ،اجلميع مماليك ،متصرف فيهم ،ليس هلم من امللك شيء ،وال من التدبري شيء ،فكيف يكون له ولد ،وهذا
شأنه وعظمة ملكه؟".
تدل أنه ال ميكن أن يكون له ولد:
إذن حنن أمام ثالثة أسباب على األقل ّ
 .1فاهلل عز وجل ليس كمثله شيء ،فكيف يكون هناك ولد ،البد أن يكون مثيل وشبيه.
 .2هللا غين محيد فكيف حيتاج للولد.
 .3كل شيء عبد هلل فكيف يكون هلل ولد!
اه ْم َو َع َّد ُه ْم َع ًّدا} أي :لقد أحاط علمه ابخلالئق كلهم ،أهل السماوات واألرض ،وأحصاهم وأحصى أعماهلم،
صُ
"{لََق ْد أ ْ
َح َ
يضل وال ينسى ،وال ختهى عليه خافية".
فال ّ

فهؤالء الذين سيحاسبون كيف يشاركون ،مث أهنم يوم القيامة "{ َوُكلُّ ُه ْم آتيه يَ ْو َم الْقيَ َامة فَ ْر ًدا} أي ال أوالد وال مال وال أنصار،

ليس معه إال عمله" فهذا أكثر ما ننشغل به ،أعمالنا اليت سنقبل هبا على هللا ،سنأيت وحدان ،ال ينهعنا إال أن أنيت ابلسبب إىل
رب العاملني وهو العمل.
وّن فُ َرا َدى َك َما َخلَ ْقنَا ُك ْم أ ََّو َل َم َّرة}"
"فيجازيه هللا ويوفيه حسابه ،إن خريا فخري ،وإن شرا فشر ،كما قال تعاىلَ { :ولََق ْد ج ْئ تُ ُم َ

وهذا األمر البد أن يكون منا على ابل وهو أ ّن العبد سيلحق ربه ليس معه إال عمله.
َّ
الر ْمحَ ُن ُودًّا} وهذا الوّد من آاثر رمحته.
آمنُوا َو َعملُوا َّ
الصاحلَات َسيَ ْج َع ُل ََلُ ُم َّ
ين َ
مث ُختمت السورة بقوله { :إ َّن الَذ َ

ودادا يف قلوب
"هذا من نعمه على عباده ،الذين مجعوا بني اإلميان والعمل الصاحل ،أن وعدهم أنه جيعل هلم ودا ،أي :حمبةً و ً
أوليائه" وليس يف قلوب الهساق ،ألن الهساق هلم وّد عند أمثاهلم ،لكن املقصود أولياء هللا يكون هلم وّد عند أوليائه وعند أهل
السماء واألرض ،وهذا الو ّد ما املصلحة من ورائه؟
ود تيسر هلم كثري من أمورهم ،ليس أمور الدنيا إمنا األمور اليت تتصل ابخلريات.
وإذا كان هلم يف القلوب ّ
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ولذا قال" :وحصل هلم من اخلريات والدعوات واإلرشاد والقبول واإلمامة ما حصل ،وهلذا ورد يف احلديث الصحيح(( :إ َّن هللاَ
ب
الس َماء فَ يَ ُق ُ
ب فَُال ًّن فَأَحبَّهُ ،قَ َ
يل فَ َق َ
ول :إ َّن هللاَ ُُي ُّ
ال :إ ّن أُح ُّ
َح َّ
يلُ ،ثَّ يُنَادي يف َّ
إذَا أ َ
ال :فَ يُحبُّهُ ج ْْب ُ
ب َع ْب ًدا َد َعا ج ْْب َ
ول يف ْاَل َْرض)).6
وض ُع لَهُ الْ َقبُ ُ
الس َماء ،قَ َ
فَُال ًّن فَأَحبُّوهُ ،فَ يُحبُّهُ أ َْه ُل َّ
ال ُثَّ يُ َ
يدل على أن هللا وضع للعبد ودا ألن من بالاي اإلنسان أن
وهنا نؤكد أن هذا يكون بني أولياء هللا ،ليس حب الناس إطالقًا ّ
مرشدا للحق فيكون مقبوًال عند الناس فتأيت عليه البالاي من هذه اجلهة.
حمبواب وهو ليس على طاعة وال ً
يكون ً

لكن املقصود هؤالء أولياء هلل وحيبهم األولياء وينتهعون هبذا احلب يف طاعة هللا والدعوة ويكونون للمتقني إما ًما.
تيسر ذكره من هذه اآلايت املباركات ،نسأل هللا أن جيعلنا من أهل اإلميان.
هذا ما ّ
سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغهرك وأتوب إليك.

انتهى اللقاء بهضل هللا..

 6رواه مسلم في صحيحه.

