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بسم اهلل الرمحن الرحيم
أخواتي الفاضالت ،إليكم سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي حفظها اهلل ،وفّق اهلل بعض األخوات
لتفريغها ،ونسأل اهلل أن ينفع هبا ،وهي تنزل يف مدونة (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ بِــهِ)
/!#/http://tafaregdroos.blogspot.com
تنبيهات هامة:
 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل. هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل ،أما الدروس املعتمدة من األستاذة فهي موجودة يفشبكة مسلمات قسم (شذرات من دروس األستاذة أناهيد)
/http://www.muslimat.net
 الكمال هلل عز وجل ،فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ ،فما ظهر لكم من صواب فمن اهلل وحده ،وما ظهرلكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان ،ونستغفر اهلل..
واهلل املوفق ملا حيب ويرضى.
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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
نسأل هللا مبنه وكرمه أن جيعل القرآن الكرمي ربيع قلوبنا ونور صدوران ،وجالء أحزاننا ومهومنا ،اللهم آمني.
نتدارس اليوم آايت من هذه السورة العظيمة سورة النمل اليت ورد فيها أخبار عن األنبياء وأقوامهم ،وكيف أن قوما استجابوا
لآلايت فانتفعوا ،وأقوام مل تنتفع ،وكان فرعون من أظهر النماذج اليت عرضت عليه اآلايت فلم ينتفع ،وكانت ملكة سبأ من
أظهر األقوام الذين عرضت عليهم اآلايت فانتفعوا ،وبعد ما عرضت هذه األحوال لبعض األمم واستوىف مفهوم االعتبار واإلنذار
فيما مضى وكيف تكون عواقب بعض األمم اليت كذبت الرسل ،وكيف عاقبة من آمن وقبل ،أتى اخلاطاب للنيب صلى هللا عليه
وسلم ،خصوصا وأن أحوال قومه أشبه أحواال أبحوال املكذبني من األمم السابقة.
ففي اآلايت اليت سبقت بيان احلال الذي يشبه حال قوم النيب صلى هللا عليه وسلم ،ويف ذلك تصبري له صلى هللا عليه وسلم
على ما يلقاه من قومه.
وأيضا تعليم يف أن يقول بعد تلك القصص واملواعظ السالفة :احلمدهلل ،ولذلك أمر نبيه فقال{ :قُل ا حْلَ حم ُد هّلِل}.

ويف هذا شكر هللا على كمال صفاته وعلى ظهور ذلك يف كل شيء.
إذن تبني لنا هنا أن هذا أمر للرسول صلى هللا عليه وسلم ابحلمد على ما احتوت عليه القصص السابقة من جناة الرسل من
العذاب احلال بقومهم ،وكيف أعقبهم هللا على صربهم نصرا ورفعة درجة ،أمر النيب صلى هللا عليه وسلم أن حيمد هللا عز وجل
أنه أهلك األعداء الظاملني.
هبذا فهمنا مناسبة احلمد هنا ،وعرفنا أن إنشاء احلمد مرتبط بظهور آاثر صفات هللا عز وجل ،قال الشيخ السعدي يف ذلك:
ه
اصطََفى ه
آّلِلُ َخ حي ر أ حَم َما يُ حشرُكو َن} أي :قل احلمد هلل الذي يستحق كمال احلمد
ين ح
"{قُل ا حْلَ حم ُد هّلِل َو َسالم َعلَى عبَاده الذ َ
واملدح والثناء لكمال أوصافه ومجيل معروفه وهباته وعدله وحكمته يف عقوبته املكذبني وتعذيب الظاملني".
إذن كلما ظهر آاثر كمال صفات هللا ،ثبت يف قلوب اخللق املؤمنني استحقاق هللا للحمد ،ولذلك كل يوم يزيد علينا وتزيد
العرب ،كل يوم املفروض تكون كلمة (احلمدهلل) منا يف قراءتنا للفاحتة أو يف أذكاران يكون وراءها يقني جديد مبا يظهر للعبد
الناظر لكل شيء حوله بنظرة االعتبار مبا يظهر هلذا العبد من يقني ،مبا يظهر للعبد من كمال صفات هلل ،لكن هذا العبد
املؤمن املتيقن البد أن يكون معترب.
ولذلك مما ورد عن السلف أهنم كانوا يقولون :ال أرى شيئا إذا خرجت من بييت إال ويل فيه عربة وهلل فيه حكمة.
وهكذا عني املعترب هناية هذا االعتبار يف كل وقت أن يقول احلمدهلل الذي ظهر كمال صفاته يف هذا الذي أراه.

وأمر أيضا أمرا آخرا{ :قُل ا حْلَ حم ُد هّلِل َو َسالم} يعين قل أيضا سالم على عباده الذين اصاطفى ،واملقصود ابلعباد الذين اصاطفى
األنبياء.
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ومعىن السالم سؤال هللا عز وجل هلم السالمة واألمان ،ومن أمسائه سبحانه وتعاىل السالم ،فهو سبحانه وتعاىل سامل من كل
عيب ونقص وصفات كماله ساملة من النقص ،وأثر هذا من هللا على اخللق أن يسلمهم سبحانه وتعاىل.
والسالم على العباد املصاطفني يكون أبن يكون هلم ذكر حسنا يف املأل األعلى ،وذكرا حسنا عند هؤالء اخللق ،فالذي يسلم
على املرسلني يسأل هللا عز وجل أن يكرم عباده هؤالء الذين اصاطفاهم ،يكرمهم ابلثناء عليهم يف املأل األعلى وحسن الذكر
ومثله يف األرض ،فيكون هلؤالء ذكرا حسنا عند أهل اإلميان.
قال الشيخ السعدي" :وسلم أيضا على عباده الذين ختريهم واصاطفاهم على العاملني من األنبياء واملرسلني وصفوة هللا من
العاملني –كيف يكون ذلك؟ -وذلك لرفع ذكرهم وتنويها بقدرهم وسالمتهم من الشر واألدانس ،وسالمة ما قالوه يف رهبم من
النقائص والعيوب".
معناها أن من سلم على األنبياء واملرسلني الذين اصاطفاهم هللا عز وجل فقد مجع بني ثالثة أمور:
اعتقاد أهنم صفوة هللا من العاملني ،وأن هلم منزلتهم العالية عند ربنا ،وياطلب من هللا الثناء عليهم يف املأل األعلى فريتفع شأهنم
عند هللا ،ويرفع هللا ذكرهم يف هذه الدنيا.
إذن هللا اصاطفاهم ،هللا رفع ذكرهم يف املأل األعلى ،هللا رفع ذكرهم عند اخللق.
وهذا ألي شيء؟ لكوهنم ساملني من الشر واألدانس ولسالمة ما قالوه عن رب العاملني ،يعين نسلم عليهم ألهنم ساملني من
الشر ،ونسلم عليهم لسالمة ما قالوه عن هللا عز وجل.

مث ختمت اآلية بقوله { :ه
آّلِلُ َخ حي ر َأما يُ حشرُكو َن} وهنا أييت االستفهام ،وهذا االستفهام شروع يف االستدالل على حقيقة
التوحيد ،واالستفهام من أجل إجلائهم وإلزامهم ابإلقرار ابحلق ،وفيه التنبيه على اخلاطأ.
وابتدأت هذه اآلية بذكر األمرين :ثناء على هللا وثناء على املرسلني ملا قالوه ،مث يف مقابل ذلك كأنه يقال هللا كامل الصفات
خري أم ما يشركون؟ فاهلل ظهر كماله ودعا األنبياء إىل كماله وهؤالء الذين تشركون ما هلم إال صفات النقص.

ويف ذلك دليل إمجايل كأنه يراد اآلن أن نبتدئ النظر ،كأن السؤال من أجل ابتداء النظر { ه
آّلِلُ َخ حي ر َأما يُ حشرُكو َن} ،يراد
التفكري.
قال" :وهذا استفهام قد تقرر وعرف ،أي :هللا الرب العظيم كامل األوصاف عظيم األلاطاف خري أم األصنام واألواثن اليت
عبدوها معه" وسنرى بعد ذلك يف اآلايت كمال أوصافه وعظيم ألاطافه ،هللا الذي له وصف الكمال خري "أم هذه األصنام
واألواثن اليت عبدوها معه وهي انقصة من كل وجه ،ال تنفع وال تضر وال متلك ألنفسها وال لعابديها مثقال ذرة من اخلري فاهلل
خري مما يشركون".
فكأننا نبحث يف األدلة العقلية اليت تدل على أن هللا يستحق أن يكون إهلنا ،وهنا ننبه وننوه على أمر :أن األلوهية وهي حمبة
هللا وتعظيمه املستلزمة للعبودية إمنا أتيت يف أصلها من معرفة كمال هللا وكمال أفعال هللا ،فإذا عرف اخللق ما هلل من أمساء
وصفات وعرفوا كيف رابهم أبفعاله ،فاطرهتم اليت خلقها هللا فيهم ال تقبل إال أن يكون هو إهلهم الذي حيبونه ويعظمونه.
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ولذلك كما مسعتم يف اآلايت سيأيت خرب عن أفعال هللا وسيأيت بعدها سؤال{ :أَإلَه َم َع ه
اّلِل} ،وال أييت جواب ،ملاذا؟ ألن
اجلواب تشهد به الفاطر السوية.
الفاطر السوية اليت خلقها هللا فيها من املسلمات وفيها املستحسنات وفيها من املستقبحات ما هو يف غاية الوضوح ،فإن الفاطر
السوية تعلم أن كل فعل البد له من فاعل ،وأن عظمة الفعل يدل على عظمة الفاعل ،وأن من فعل فهو كامل ومن ال يستاطيع
أن يفعل فهو انقص ،والفاطرة السوية فيها من املستحسنات العجيبة اليت حتكم حياة اخللق ،فإن اخللق كلهم حيبون من أحسن
إليهم ،واخللق كلهم حيبون الكامل ويكرهون الناقص ،واخللق كلهم ال يساوون بني من يفعل ومن ال يفعل ،واخللق كلهم
يستحسنون شكر من أحسن ،فال يساوون بني من أحسن ومن مل حيسن ،ويعلمون أنه جيب عليهم شكر من أحسن ،ويرون
أن شكر من مل حيسن ظلم ،وضع للشكر يف غري مكانه.
هذا وغريها من املسلمات جتعل هذه اآلايت اليت نتدارسها اآلن ال حتتاج إىل جواب؛ ألن كل سؤال من هذه األسئلة إجابتها
فاطرية ،ال حتتاج إىل إقامة أدلة أبدا ،الذي يسلم من اهلوى ويسلم من ختليط الفاطرة تسأله هذه األسئلة تكون إجابتها واضحة
يف ذهنه.
قال" :مث ذكر تفاصيل ما به يعرف ويتعني أنه اإلله املعبود وأن عبادته هي احلق وعبادة ما سواه هي الباطل".
إذن انظر إىل صفاته انظر إىل أفعاله البد أن تعرف أنه حمسن فتحبه ،والبد أن تعرف أنه عظيم فتعظمه ،وإذا أحببته وعظمته
وعلمت أن ال أحد مثله لعظمته وجالله ومجاله ستجد نفسك البد سيكون حمبوبك الذي ترغب أن يرضا ،وختاف أن يسخط،
وترجو أن تكون قريبا منه ،وترجو أن تكون من املذكورين ابخلري عنده ،وترجو أن تلقاه وهو راض عنك ،فتسعى وراء مراضيه
وتسأل عنها ،فتكون عابدا صادقا نظر إىل أفعال ربه فرأى حسنها ،ونظر إىل أفعال ربه فرأى عظمتها ،وعلم أنه يستحق أن
يكون إهله الذي حيبه ويعظمه ويرجوه ويسأله وخياف من سخاطه.
وأييت اآلن استعراض هلذه األفعال العظيمة كما نسمعها يف اآلايت ،فتأيت معروضة علينا بصيغة السؤال والزلنا نقول هذه
األسئلة ال إجابة عليها بسبب أن الفاطرة السوية جتيب عليها ،فيأيت أول سؤال ابخللق العظيم:
ات بَ حه ََجٍ َما َكا َن لَ ُك حم أَ حن تُ حنبتُوا َش ََج َرَها}
ض َوأَنح َز َل لَ ُك حم م َن ال ه
{أَ هم حن َخلَ َق ال ه
س َماء َماء فَأَنحبَ حت نَا به َح َدائ َق َذ َ
األر َ
س َم َاوات َو ح

هذه احلقيقة مث أييت السؤال{ :أَإلَه َم َع ه
اّلِل بَ حل ُه حم قَ حوم يَ حعدلُو َن}.

وأنيت نالحظ هذه اآلية العظيمة ،خلق السماوات واألرض وإنزال املاء من السماء وإنبات احلدائق مث تسمع أهنا ذات هبجة،

فتعلم كيف يعاملنا هللا عز وجل وكيف أنه سبحانه وتعاىل خيلق لنا خملوقات تتحقق فيها املصاحل العظيمة ،فإن ما من خملوق
إال وهللا خيلقه ووراءه املصاحل.
ومن أعظم املصاحل وراء هذه املخلوقات أن تكون اعتبارا للمخلوقني وأن تكون انتفاعا هلم ،يعين هبا ينتفعون وهبا يعتربون وأيضا
هبا يستمتعون ،فلننظر إىل كل املخلوقات فنجد حقيقة فيها االنتفاع وفيها االعتبار وفيها االستمتاع ،جتتمع وتنفرد لكن يف
احلقيقة املتأمل ملا يقلبها حقًّا جيدها جتمع الثالثة.
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فلما نرى مثال السماء ،جند فيها االنتفاع (الشمس والقمر وكون األرض مهادا تسري فيها ،وكون السماء تظلك سقف العامل،
وكون فيها النجوم وأتيت يف هذه السماء السحب وجتتمع وينزل املاطر) هذا االنتفاع ،واالعتبار حدث وال حرج يف كوهنا (مرفوعة
بال عمد ،ويف عظمتها إن نظران إىل السماء ،ويف انبساط األرض وجباهلا وسهوهلا ،وانظر إىل االستمتاع ابلشروق والغروب،
وانظر إىل االستمتاع يف ابتدار القمر ،وانظر لصفحة السماء والنجوم فيها آللئ تضيء ،وترى كيف خلقنا وخلق لنا ما يقول

لنا{ :أَإلَه َم َع ه
اّلِل} ،ما جيعلنا البد أن نكون عابدين منكسرين ذليلني لرب العاملني.

س َماء َماء} وانظر للخلق كيف ينتفعون من املاء وكيف يعتربون به وكيف يستمتعون به ،وحلظات
مث مثله { َوأَنح َز َل لَ ُك حم م َن ال ه
املاطر ملا أتمن أن ال تكون عذااب وتراها نزلت ونزل معها اخلري كيف هي حلظات استمتاع!
ومثلها احلدائق ذات هبجة.
فإذن ربنا الذي خلق هذه األشياء وجعل فيها هذه املنافع ،البد أن يعرتف اخلايل من الشبهة اخلايل من اهلوى بعظمته.

وملا نرى هؤالء القوم جندهم قوم يعدلون ،مبعىن أهنم يعدلون عن احلق إىل الباطل ،ومبعىن أهنم يعدلون فيساوون غري هللا ابهلل
فيجعلونه عدله ومثيله ،وكيف يكون عدله ومثيله وهللا وحده الذي خلق السماوات وأنزل املاء الذي ينبت هذا الشجر الذي
فيه رزقنا ،وال أحد يظن أن هذا ينزل وقت ما يشاء وهذا ينبت وقت ما يشاء ،فإن هللا هو الذي ينشئ السحاب الثقال ،وهو
الذي يسبب أسباب إنزال املاطر ،وهو الذي يسبب أسباب إخراج الثمر ،فهو خالق املسببات ،مزيل املوانع والعوارض ،وهو
الذي يقدر األمور لتنفع األسباب.
وهذا األمر بتفكري بسيط واضح ،قد ينزل املاء فيصبح سيال فيجري يف الزرع والشجر ويقتل اخللق ،فلو ما سبب هللا عز وجل
سبب حفظ اخللق وإنزال املاطر بقدر كان كل ماطر نزل أزال الزرع بدال من أن ينبته ،إذن خلق األسباب وأزال املوانع ،فال
تنظر كما ينظر قليلي الداينة ينظرون إىل األسباب أهنا تفعل.
وللنظر أيضا يف اإلنبات وكيف {فَأَنحبَ حت نَا} لكي يرد هذا للمنبت احلقيقي ،هللا هو الذي أنبت ،هذا فعله ،كيف يكون هذا؟!

هو الذي خلق األسباب ،واإلنبات يعين تكوين النبات ،فالذي خلق األسباب إليه يعود حقيقة الفعل ،مث هذه احلدائق
والبساتني اليت فيها خنل وعنب ،ألن حدائق معناها بستان فيه خنل وعنب ،كيف يكون هذا خنل وهذا عنب!
وكيف مع االختالف الشديد بني النخل والعنب يكون أيضا النخل نفسه بينه اختالف والعنب نفسه بينه اختالف!

ولتنظروا كيف جعل هللا هذه احلدائق ذات هبجة ،يعين منظر للناظر يبتهج به ،ويقول هللا عز وجل { َما َكا َن لَ ُك حم أَ حن تُ حنبتُوا
َش ََج َرَها} ليس أمرا يف ملككم ،فال تظنوا أنكم حرثتم وبذرمت أنكم أصحابه! وهذا دليل غاية يف الوضوح لكن مع وضوحه
هؤالء القوم يعبدون مع هللا إله غريه!
يقول الشيخ السعدي" :أي :أمن خلق السماوات وما فيها من الشمس والقمر والنجوم واملالئكة واألرض وما فيها من جبال
وحبار وأهنار وأشجار وغري ذلك.
س َماء َماء فَأَنح بَ حت نَا به َح َدائ َق} أي :بساتني" واحلدائق كما اتفقنا أهنا البساتني اليت يكون
{ َوأ َ
َنزل لَ ُك حم} أي :ألجلكم {م َن ال ه
فيها عنب وخنل ،غريها ما يقال عنها حدائق يف لغة العرب وهللا أعلم.
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ات بَ حه ََجٍ} أي :حسن منظر من كثرة أشجارها وتنوعها وحسن مثارهاَ { ،ما َكا َن لَ ُك حم أَ حن تُ حنبتُوا َش ََج َرَها} لوال منة هللا
"{ذَ َ
عليكم إبنزال املاطر.

{أَإلَه َم َع ه
اّلِل} فعل هذه األفعال حىت يعبد معه ويشرك به؟!" إذن الفاطرة تقول :من فعل ليس كمن مل يفعل { أَفَ َم حن ََيحلُ ُق
َك َم حن َل ََيحلُ ُق} ،1والفاطرة تقول من كان خلقه عظيما كان هو عظيما ،والفاطرة تقول من أحسن حيب ،فيقال{" :بَ حل ُه حم قَ حوم
يَ حعدلُو َن} به غريه ويسوون به سواه ،مع علمهم أنه وحده خالق العامل العلوي والسفلي ومنزل الرزق".

وهذا أمر غاية يف الوضوح إال أننا يف يومنا هذا ابتلينا مبن جترأ على إنكار أن هللا خالق كل شيء وجعل كل شيء خملوق بنفسه
أو مبا يسمونه بنظرية االنفجار الكوين ويكفينا إزعاجا يف هذا األمر أن نقول (انفجار)! ،فإن ما نراه موجودا يف كل مكان
موضوع حبكمة وإتقان ال نستاطيع أن نقابله بكلمة (انفجار) أبدا ،وبعض املهووسني كالعادة أتوا يستشهدون بقوله تعاىل الذي
اُهَا} ،2وقالوا ابالنفجار ،وغري ذلك من اللف والدوران حول
ض َكانَتَا َرتح قا فَ َفتَ حقنَ ُ
فيه داللة يف نظرهم{ :ال ه
األر َ
س َم َاوات َو ح

س َماء َماء فَأَنح بَ حت نَا
ض َوأَنح َز َل لَ ُك حم م َن ال ه
األدلة وهللا يقول لنا يف كتابه كما ندرس يف هذه اآلايت{ :أَ هم حن َخلَ َق ال ه
س َم َاوات َو حاأل حَر َ
ات بَ حه ََجٍ} كلها أفعال مسندة إىل هللا ،خلق السماوات واألرض ،أنزل من السماء ماء ،..كيف بعد هذا كله
به َح َدائ َق َذ َ
واألفعال مسندة إىل هللا عز وجل وأييت أحد من املسلمني فيقول ويقبل بنظرية االنفجار الكوين وأنه نظرية ال مانع منها وتدل
على أن هللا هكذا خلق الكون!
وهذا ما هو إال جري وراء اخليال وضرب من ضروب املحال أن تستاطيع أن جتمع بني كالم هللا وكالم املفتونني بدنياهم أصحاب
اهلوى ،واحلقيقة احملزن ليس أن ياطرح هؤالء الكفار الذين امتألت قلوهبم شهوات هذا الكالم ،لكن احملزن أن يتلقفه أهل
اإلسالم فيتقبلوه أو يبحثوا له عن استدالالت ،واألفعال اتمة الوضوح يف أن هللا خالق كل شيء.
مث أتتينا بعد هذه اآلية العظيمة خرب آخر يتبني فيه أيضا عظمة هللا وجالله وينتهي بنفس السؤال فيقول هللا عز وجل{ :أَ هم حن
ي الحبَ حح َريحن َحاجزا أَإلَه َم َع ه
اّلِل بَ حل أَ حكثَ ُرُه حم ل يَ حعلَ ُمو َن}
ض قَ َرارا َو َج َع َل خال ََلَا أَنح َهارا َو َج َع َل ََلَا َرَواس َي َو َج َع َل بَ ح َ
األر َ
َج َع َل ح
وهذا أيضا انتقال من االستدالل الذي فيه امتنان على اخللق ابألمور األوىل اليت تناقشنا فيها إىل االستدالل بدالئل قدرة هللا
وعلم هللا وخلق هللا وتدبري النظام ،حىت أنه ال ياطغى بعضها على بعض فيختل نظام اجلميع ،وهذه الزالت منة ،فانظر كيف
جعل األرض قرارا.
يقول الشيخ السعدي" :أي :هل األصنام واألواثن الناقصة من كل وجه اليت ال فعل منها وال رزق وال نفع خري؟ أم هللا الذي
ض قَ َرارا} يستقر عليها العباد ويتمكنون من السكىن واحلرث والبناء والذهاب واإلايب".
األر َ
{ َج َع َل ح

قرارا من كلمة قر إذا ثبت وسكن ،ووصفت األرض أبهنا ذات قرار مبعىن أهنا غري مضاطربة ،وهذا تدبري عجيب وال يدرك متام
هذا الصنع العجيب إال من عرف كيف أن هذه األرض أصال ساحبة يف اهلواء متحركة يف كل حلظة ،وهي مع ذلك عند أهلها
 1النحل17 :
 2األنبياء30:
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قارة! ال يشعر أبدا سكاهنا أبدا حبركتها يف الفضاء ،فهذا تدبري عجيب وفيه من الرمحة والنعمة ما فيه ،ولوال قرارها كان الناس
أصبحوا متزلزلني مضاطربني وكان الناس ال يستاطيعون ال حرث وال بناء وال ذهاب وال إايب ،وهو مع قرارها:
"{ َو َج َع َل خال ََلَا أَنح َهارا} أي :جعل يف خالل األرض أهنارا ينتفع هبا العباد يف زروعهم وأشجارهم ،وشرهبم وشرب مواشيهم".

مع كوهنا قرار شق فيها األهنار فجعل خالهلا ،خالهلا مبعىن تكون فيها فرج ما بني أجزائها األهنار جتري فيها ،مبعىن األرض
يصبح فيها أخاديد فتجري األهنار خالل األرض ،فلما جتري خالل األرض فيصبح املاء قريب يف متناول من حيتاجه.
"{ َو َج َع َل ََلَا َرَواس َي} أي :جباال ترسيها وتثبتها لئال متيد وتكون أواتدا هلا لئال تضاطرب".

والرواسي املقصود هبا كما هو متبني هنا اجلبال ،وأتيت رواسي من الثباتَ { ،و َج َع َل ََلَا َرَواس َي} يعين ألجلها ،لفائدة األرض،
فهنا خرب عن حكمة اجلبال ،فهذه الكرة اليت تدور يف اهلواء أتيت اجلبال ترسيها ،وهذا أمر يتصل بسرعتها ،وهو كالم كثري

ذكره املتخصصني لكن الذي يهمنا هنا أننا نعرف اخلرب عن رب العاملني.
ي الحبَ حح َريحن} البحر املاحل والبحر العذب { َحاجزا}" وهذا من بديع احلكمة ،بني البحر املاحل والبحر العذب
مث قالَ {" :و َج َع َل بَ ح َ

حاجز ،وهو حاجز ليس كما نظن مبين بناء وإمنا حاجز ال يرى حاصل من دفع كال املائني ،مبعىن أنه حيصل عدم اختالط
بسبب أمور جعلها هللا عز وجل يف املائني ،وهم كما يعربون عنه ابلثقل النسيب ،يعين هذا املاء املاحل ثقله غري املاء احللو بسبب
أن هللا جعل يف هذا العذوبة ويف هذا امللوحة ،فاحلاجز حاجز جعله هللا عز وجل يف خلقة هذا املاء حبيث أن اخللق جيدون املاء
احللو حمفوظا يف داخل املاء املاحل.
ومن يعرف من أهل اخلليج الكبار يف السن الذين يغوصون من أجل اللؤلؤ وخصوصا يف جهة البحرين يعرفون منابع للماء
احللو يف داخل اخلليج حمفوظة من املاء املاحل ،ملا يغوصون يشربون منها ،وهذا من عجيب صنع هللا! ال يدركه إال من شغل
نفسه أبفعال هللا ورآها وقلبها وجعلها آية دالة على هللا.
"{ َحاجزا} مينع من اختالطهما فتفوت املنفعة املقصودة من كل منهما بل جعل بينهما حاجزا من األرض ،جعل جمرى األهنار

يف األرض مبعدة عن البحار فيحصل منها مقاصدها ومصاحلها" هذا ما رآه الشيخ السعدي يف كون أن البحر منفصل عن
النهر ،لكن الظاهر وهللا أعلم ما هو متبني عند أهل اخلربة وما هو متبني علميًّا أن املياه احللوة تكون يف البحار املاحلة ،ويكون
بينهم برزخ ال يبغيان ،هذا ال يبغي هذا ،وهذا ال يبغي على هذا ،والناس ينتفعون هبذا وينتفعون هبذا.

مث أييت السؤال اإلنكاري{ :أَإلَه َم َع ه
اّلِل} وهذا يعيد علينا نفس األمر هل من هؤالء من فعل؟ هل من هؤالء من يستحق أن
حتبوه وتعظموه؟! ال إحسان أحسن وال أفعال تدل على العظمة وال تدبري لشيء فكيف يكون إهلكم!
"{بَ حل أَ حكثَ ُرُه حم َل يَ حعلَ ُمو َن} فيشركون ابهلل تقليدا لرؤوسهم وإال فلو علموا حق العلم مل يشركوا به"

وهنا أمر غاية يف األمهية :أن انتقاالت الشرك والبعد عن طريق هللا ،إمنا بسبب اجلهل بدين هللا ،فلما نفيت صفة العلم عن

أكثر املشركني ،علم أنه ال علم أاتهم من عند هللا وال نظر يف دقائق هذه املصنوعات وخصائصها ،والعلة أن اعتياد مشاهدة
األمور العظيمة متيت القلب جتاهها ،لكن ملا أتتيه هذه الدالئل وينظر هلا أول مرة ،تدله على بديع الصنع.
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حنن كلنا نشرتك يف هذا يف كون أن هذه األدلة متكررة علينا ،نقول القرآن نبهنا إىل ذلك ،فنقرأ القرآن ونستدل مبا يف األكوان،
والبد أن نكرر على نفسنا أن كل هذه الدالئل ال ختلو من نعمة من ورائها ،فهي سيقت لالستدالل وسيقت لالمتنان ،يعين
انظر هلا كيف وراءها املنافع ،وانظر هلا كيف يكون وراءها الدليل على هللا.
األرض أَإلَه َم َع ه
اّلِل قَليال
ف ُّ
يب ال ُحم ح
ضطَهر إ َذا َد َعاهُ َويَ حكش ُ
اء ح
وء َوَحُي َعلُ ُك حم ُخلَ َف َ
الس َ
مث أييت هذا الشأن املهم وهو { :أَ هم حن ُُي ُ
َما تَ َذ هك ُرو َن} ونرى أين سيكونوا خلفاء؟! يف األرض.
وأنيت هنا إىل أمر يشعر به كل أحد وهذا من تربية هللا عز وجل خللقه ،فإنه سبحانه وتعاىل البد أن ميرر على اخللق من
االضاطرار قليل كان أو كثري فيسألون فيكشف عنهم ،فبعدما أخرب هللا عز وجل عن تدبريه يف املخلوقات ،ذكر تصريفه يف
أحوال الناس اليت ال خيلو عنها أحد أبدا ،البد يف شأن من شؤون حياتنا أن نكون دخلنا حالة من االضاطرار ،ندخل االضاطرار
فنحصل اخلري ،أيتينا السوء مث نصرف على احلسن.
فنحن يف هذه األحوال حالة االحتياج ،وحال البؤس ،وحال االنتفاع.

ضطَهر إذَا َد َعاهُ} املضاطر صاحب الضرورة وهي احلالة احملوجة اليت يكون فيها العبد يف حالة
يب ال ُحم ح
فاألوىل االحتياج{ :أَ هم حن ُُي ُ

عسرة حاجيات حيتاجها وال تكون حياته إال هبا ،وتتعسر هنا وتتعسر هنا ،فاهلل أييت هبا بعزته ،إذن هذا املضاطر حالته االحتياج،
ضطَهر} ،يعين يعاطي كل امرئ سؤله ،فإن املضاطر إذا
يب ال ُحم ح
واملضاطر اضاطرارا يسريا أو عظيما يدخل فيه وهللا يقول{ :أَ هم حن ُُي ُ

دعا لتحصيل ما أضاطر إليه فال جييبه إال هللا ،سواء كان فورا أو بعد زمن ،لكن كل حاجة يف احلقيقة ما أصبحت حاجة إال
ملا أغلقت أبواهبا ،إذا توفرت فهي من عاطية هللا ،وإذا مل تكن موجودة فال أييت هبا إال هللا ،فيضاطر فيسأله فيعاطيه هللا.
وء} ويرفعه ،فكأن السوء غشاء أو غاطاء حيول دون املرء ودون االهتداء
ف ُّ
وأتتينا احلالة الثانية حالة البؤسَ { :ويَ حكش ُ
الس َ
للخالص ،ال يدري أين يذهب ،فيأيت السوء يعميه ،يصبح ال يدري أين يذهب! فاهلل يكشف السوء مبعىن يزيل هذا احلجاب،
وغالبا أن هذا السوء يتصل حبفظ الدين أو حبفظ أو النفس أو العقل أو النسب أو املال ،األشياء اليت يكون فيها إساءة.
إذن حالتني :يكون اإلنسان يف حال حاجة فيكون مضاطرا فيجيبه هللا ،ويكون اإلنسان يف حال بؤس فيكشف هللا عنه السوء.
األرض} فيعقب بعضكم بعضا ،اآلابء يلحقهم األبناء واألجيال
اء ح
مث أتيت احلالة الثالثة اليت هي حالة االنتفاعَ { :وَحُي َعلُ ُك حم ُخلَ َف َ
بعد األجيال ،تعمرون وتنتفعون.

األرض} يعين مالكني يف األرض تنتفعون هبا ،فيورث
اء ح
وهنا إشارة إىل امللك ،فتكونوا مالكني يف األرض { َوَحُي َعلُ ُك حم ُخلَ َف َ
بعضكم بعضا ،فكل حي له خلف ومن بعده سلف ،وهذه مرتبة أعلى من املرتبتني اللتني مضت.
كأننا نقول :هكذا هللا عز وجل يدبر عباده وهكذا يشهد على كماله ،يشهد اخللق كلهم على الكمال ،فأتت هذه اآلية تشري
إىل مراتب جلب النفع ودفع الضر ،فبدأان ابالحتياجات فهو جييب املضاطر ،مث البؤس هللا عز وجل يكشف السوء ،مث أن
ميلك اخللق وحيصل هلم مراداهتم يف األرض.
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وختمت هذه اآلية بقوله{ :قَليال َما تَ َذ هك ُرو َن} والتذكر ضد النسيان ،مبعىن أن يستحضر اإلنسان دائما هذا املعلوم ،وهذا
التذكر يفيد استمرار أثر اآلية ،والذين ال يتذكرون وال يتدبرون معناه أهنم يغفلون.

فقال الشيخ السعدي" :أي :هل جييب املضاطرب الذي أقلقته الكروب وتعسر عليه املاطلوب واضاطر للخالص مما هو فيه إال
هللا وحده؟
ومن يكشف السوء أي :البالء والشر والنقمة إال هللا وحده؟
ومن جيعلكم خلفاء األرض ميكنكم منها وميد لكم ابلرزق ويوصل إليكم نعمه وتكونون خلفاء من قبلكم كما أنه سيميتكم
وأييت بقوم بعدكم أإله مع هللا يفعل هذه األفعال؟"
هذه كلها أحوال الناس يف الدنيا ،حاجات دائما يضاطرون إليها ،يكون عقيم مضاطر إىل ولد ،يكون جائع مضاطر إىل طعام،
يكون عاري مضاطر إىل لباس ،فيسأل هللا ،مث أييت األسوأ من ذلك ملا يكون يف حال من البؤس فيجيبه ،مث أييت بعد ذلك
االنتفاع العام ..
قال" :ال أحد يفعل مع هللا شيئا من ذلك حىت إبقراركم أيها املشركون ،وهلذا كانوا إذا مسهم الضر دعوا هللا خملصني له الدين"
يعين هذا الضر والسوء يكشفه عنهم وهم يف البحر فريدهم.
"لعلمهم أنه وحده املقتدر على دفعه وإزالته{ ،قَليال َما تَ َذ هك ُرو َن} أي :قليل تذكركم وتدبركم لألمور اليت إذا تذكرمتوها َّادكرمت
ورجعتم إىل اهلدى ،ولكن الغفلة واإلعراض شامل لكم فلذلك ما ارعويتم وال اهتديتم".

ستأيت اآلايت بعد ذلك بنفس طريقة العرض سؤال يسألوهم واإلجابة تكون يف قلوهبم مستقرة {أَإلَه َم َع ه
اّلِل}..

ولضيق الوقت ننتقل إىل ختام هذا املقاطع لنرى ما السبب الذي جيعلهم ال ينتفعون من هذا كله فنصل عند آية { : 66بَل
حم ُه حم ف حاْلخ َرة بَ حل ُه حم ف َشك م حن َها بَ حل ُه حم م حن َها َع ُمو َن}.
هار َك عل ُ
اد َ
وهذه مراحل خاطرية مير هبا من خياطب ابحلق.
حم ُه حم ف اْلخ َرة} أي :بل ضعف ،وقل ومل يكن يقينا ،وال علما واصال إىل القلب وهذا أقل وأدىن درجة
هار َك عل ُ
"قال{ :بَل اد َ

للعلم ضعفه ووهاؤه ،بل ليس عندهم علم قوي وال ضعيف".

حم ُه حم ف حاْلخ َرة} مبعىن احلقيقة اليت أوصلتهم لرتك احلق واإلعراض
هار َك عل ُ
حاهلم الذي سبب هلم هذا قال هللا عز وجل{ :بَل اد َ
عنه وعدم العناية به هو موقفهم من اآلخرة ،فهم ال يشعرون أاين يبعثون وال ينتفعون ابآلايت اليت تدهلم على رهبم العظيم،
فهم تدارك علمهم ،يعين ضعف علمهم ،والتدارك أيضا هنا مبعىن التالحق ،فهم خلف عن سلف ،ضعف علمهم يف اآلخرة،
وقلد بعضهم بعض عن غري بصرية وال نظر ،ولذلك أنكروا البعث ،فالسبب يف ضعف علمهم ألهنم أيخذون علمهم عن اآلخرة

من أسالفهم اجلهال ،فإذا كان هذا حاهلم أكيد أن علمهم سيضعف ويضعف ،وهذا ما يوجهه أبناءان يف أن احلقائق اليقينية
يضعف وجودها يف قلوهبم ألهنم أخذوا من ضعفاء ،فنحن ضعفاء وهم أخذوا منا احلقائق فازدادوا ضعفا!
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واحلق أننا حباجة إىل قوة يف العلم ليكونوا هم أهل قوة يف العلم ،لكن أن يتدارك علم اخللف من علم السلف ويدرك القليل
الذي عنده وهو ضعيف فيضعف يوما بعد يوم.
مث يزيد األمر خاطورة{ :بَ حل ُه حم ف َشك م حن َها} معناها ليس فقط تقليد اخللف ما لقنه السلف بل زاد على ذلك أهنم بسبب
هذا الضعف أصبح عندهم شك ،وهذا ما نراه اليوم آابء وأمهات ضعفاء يف الدين ،ضعفاء يف االستعداد لآلخرة ،ضعفاء يف
تصور احلقائق اليت سيقبلون عليها ،نقلوا هذا الضعف ألبنائهم ،وأبنائهم انتقلوا من الضعف إىل الشك!

"وإمنا { ُه حم ف َشك م حن َها} أي :من اآلخرة ،والشك زال به العلم ألن العلم جبميع مراتبه ال جيامع الشك.

{بَ حل ُه حم م حن َها} أي :من اآلخرة { َع ُمو َن} قد عميت عنها بصائرهم ،ومل يكن يف قلوهبم من وقوعها وال احتمال بل أنكروها
واستبعدوها".

وهذا الكالم نقوله وحنن نرى من أبناء املسلمني املصلني الصائمني من يشك يف اآلخرة ويصل حدهم إلنكار وجود هللا عز
وجل وإنكار لقاء هللا!
هذه اآلايت احلقيقة حتتاج منا جلسة أخرى للتأمل فيها ومناقشتها ،لكن يكفينا اإلشارة وإن مل نستاطيع أن ندرك كل اخلري
الذي فيها ،ونلفت نظران ونظر أبناءان إىل التأمل يف آايت هللا ،فإهنا هادية للفاطرة السوية متأل القلب إمياان ملن انتفع هبا.
سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.

انتهى اللقاء بفضل هللا..

