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أن يكون البحث جديداً؛ مل يسبق نشره.
أن يتّسم ابألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أن يشتمل البحث على:
صفحة عنوان البحث ابللغة العربية
صفحة عنوان البحث ابللغة اإلجنليزية
مستخلص البحث ابللغة العربيّة
مستخلص البحث ابللغة اإلجنليزيّة
مق ّدمة
صلب البحث
تتضمن النّتائج والتّوصيات
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع ابللغة العربية
رومنة املصادر العربية ابحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

فـي حال (نشر البحث ورقياً) مينح الباحث نسخة جمانية واحدة من
عدد اجمللة الذي نشر حبثه فيه ،و ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البياانت احمللّيّة
تعيد نشره ورقيّاً أو إلكرتونيّاًّ ،
والعاملية  -مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html

حمتويات العدد
م

البحث

)1

د .يلع بن إبراهيم بن يلع طوهري

)2

)3

)4

)5

)6

رقم
الصفحة
9

132

د .عبد الرمحن بن سعد ُ
الـج َهنـي

265

يم يلع بن عبدالعزيز السديس

386

د .عبداهلل بن عيدان بن أمحد الزهراين

511

د .سهيلة بنت حسني حريري
الصــالـح بن سعيــد عــومــــار

أ.د.

637

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء األول

دعاءُ الكافرين ربَّ العاملني يف القرآن الكريم
دراسة موضوعية
Prayer of the disbelievers to God Lord of
the worlds in the Holy Quran
A Subjective Study
إعداد:
د .عبداهلل بن عيدان بن أمحد الزهراني
األتساذ املاسذد بقاسم الافاسري ودلوم القرآن بكلية الشريعة واألنظمة
جبذمعة الطذئف
البريد اإللكترونيDr.Ab.Eidan@gmail.com :

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء األول

املستخلص
يعاين هذا البحث ب راتسة أددية الكذفرين للاه  اليت كرت
يف القرآن الكرمي.
وأه اف هذا البحث :دراتسة اآلايت اليت ُكِرت فيهذ أددية
الكذفرين للاه تعذىل يف القرآن الكرمي ،تسواء مذ كذن منهذ يف ال نيذ ،أو يف
اآلخرة ،وال دوات اليت جييبهذ للا منهذ ،واحلِكم اليت ألجلهذ ُُتذب
بعض أددية الكذفرين.
وق ادام منهج البحث :دلى ال راتسة املوضودية لآلايت اليت
ُكِرت فيهذ أددية الكذفرين للاه تعذىل يف القرآن الكرمي ،و لك جبمع
اآلايت مث توزيعهذ دلى مطذلب البحث ،والنظر بع لك يف أقوال
املفاسرين حوهلذ ،مث اخلروج بناذئج حول هذه األددية املذكورة.
وأهم الناذئج اليت مت الاوصل إليهذ يف البحث :أ ّن ددذء الكذفرين
للاه تعذىل أكرب ٍ
دليل دلى ضعفهم وش ة حذجاهم وافاقذرهم لعنذياه
لرب العذملني إقرارا منهم بربوبية للا هج ّل ود،ا،
تسبحذنه ،وأ ّن يف ددذئهم ّ
وهذا اإلقرار يفرض دليهم اإلقرار أبلوهياه ،وأ ّن الكذفرين إمنذ خيلصون
للِ ال دذء وقت حصول دذاب مفذجئ وتسريعّ ،أمذ حني تعرض هلم
صنوف العذاب ال نيوي واالبا،اء أبنواع املصذئب فإهنم ال ياضردون
إىل للا وال ي دونه ،بل ياسامرون يف إدراضهم وغفلاهم وغرورهم ،وأ ّن
للا تعذىل ق جييب بعض أددية الكذفرين يف ال نيذ إ ا شذءّ ،أمذ يف
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اآلخرة ف،ا ياساجيب ل دذئهم ،وأ ّن إجذبة بعض أددية الكذفرين يف
ِ
ب للا هلم أو رضذه بكفرهم ،وإمنذ يكون
دليل دلى ُح ّ
ال نيذ ليس فيهذ ٌ
معج ٌل يف ال نيذ.
نعيم ّ
يف إجذباه ل دذئهم فانةٌ هلم ،أو دقوبةٌ ،أو ٌ
الكلمات الدالة (املفاذحية) :القرآن  -ال دذء -الكفر.
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Abstract
This research deals with the study of the
supplication of the disbelievers, which have been
mentioned in the Holy Quran.
It aimed to study the Quranic verses in which the
supplications of the disbelievers are mentioned, whether
these supplications are in life, or in the afterlife, and the
supplications that responded by Allah Al-Mighty.
The methodology of the research is based on the
objective study of the verses in which the supplications of
the disbelievers were mentioned in the Holy Quran, by
collecting the verses and then distributing it to the sections
of the research, and then reviewing the comments of the
scholars on such supplications .
The most important results that have been reached in
the search are that the supplications of the disbelievers is
the greatest evidence of their weakness, the severity of
their need and lack of the care of Allah Al-Mighty, (2)
their supplication considers to a recognition of Allah's
Lordship, (3) the unbelievers are only supplicating and
praying to Allah sincerely only at the time of a sudden
and swift punishment (4) Allah Almighty may answer
some of the supplications of the disbelievers in life if he
wishes, but this didn't mean that he loves them or to be
satisfied with their religion and deeds, and the responding
to their supplication may be a punishment for them or a
bliss in the world.
Keywords:
the Holy Quran- Infidelity- Supplication
.
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مقدمة
احلم لل رب العذملني ،الرمحن الرحيم ،مذلك يوم ال ين ،والص،اة
الاس،ام دلى تسي املرتسلني ،وإمذم املاقني ،نبينذ حمم ودلى آله وصحبه
أمجعني .أمذ بع :
فإ ّن شأن ددذء للا  دظيم ،ومنزلاه كبرية ،وللا تعذىل جواد
كرمي ،يعطي الاسذئلني ،ويغيث امللهوفني ،وينجي املكروبني ،وجييب
ٍ
إبخ،اص ويقني.
ددوة املضطرين ،ويقضي حوائج احملاذجني ،إ ا تسألوه
وال شك أ ّن مجيع اخللق مفاقرون إىل للا تعذىل يف جلب املنذفع
إليهم ودفع املضذر دنهم ،وال تسبيل إىل لك إال باسؤال للا تعذىل
وحث
وددذئه ،وق أوىل القرآن الكرمي أمر ال دذء دنذية كبرية ،فأمر بهَّ ،
وبني فضله ،وأثىن دلى أهله ،وح ّذر ِمن تركه ،وأشذر إىل بعض
دليهّ ،
آدابه ،وود إبجذباه ،و كر منذ ج منه ،ومن لك أنه اتساعرض أددية
الرتسل دليهم الص،اة والاس،ام ،وأددية املؤمنني ،بل ومل ي ِ
غفل ِكر أددية
ُ
الكذفرين.
وله ّمذ كذن موضوع أددية الرتسل وأددية املؤمنني يف القرآن الكرمي
ق أخذ نصيبه من البحث وال راتسة أحببت أن أتساعرض أددية
الكذفرين رّّبم اليت وردت يف القرآن الكرمي ،وأدرس هذا املوضوع دراتسة
تفاسريية موضودية ،و لك جبمع اآلايت اليت جذء فيهذ ِك ُر بعض أددية
الكذفرين للاه تعذىل ،مث النظر يف تفاسري تلك اآلايت اليت وردت فيهذ،
- 390 -
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و لك ضمن تسيذقذهتذ اليت وردت فيهذ تلك األددية ،راجيذ أن يام
اتساخ،اص فوائ انفعة من اتساعراض تلك األددية اليت كر للا تعذىل
يف كاذبه أ ّن الكذفرين تسألوه إايهذ يف ال نيذ ،أو إ ا أقبلوا دلى اآلخرة،
أو تسي دونه ّبذ يف اآلخرة ،وق جعلت هذا البحث بعنوان :ددذء
رب العذملني يف القرآن الكرمي دراتسة موضودية.
الكذفرين َّ
سؤال البحث:
كيف اتساعرض القرآ ُن الكرمي أددية الكذفرين للاه تعذىل يف ال نيذ
واآلخرة ،ومذ الفوائ واألحكذم املاسانبطة من اآلايت اليت ُكِرت فيهذ
بعض أددية الكذفرين لرب العذملني؟.
أهمية املوضوع:
تظهر أمهية هذا البحث يف النقذط الاذلية:
ِ ِ
تقررت مكذناه الكربى يف
 -1دظهم ُماعلّقه ،وهو ددذء للا تعذىل ،الذي ّ
ال ين ،وأ ّن مجيع اخل،ائق ال تاساغين دنه ،حىت الكذفرين من
دبذده.
 -2كثرة اتساعراض القرآن ألددية الكذفرين للاه تعذىل ،ممذ يوجب
الوقوف مع اآلايت اليت كرت تلك األددية ،التسانبذط دالالهتذ
وفوائ هذ.
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 -3فانة بعض النذس بع م معرفاهم لِ ِ
لح هك ِم اليت ق ُُتذب ألجلهذ
ِ
الاعرف دلى تلك احلِكم.
بعض أددية الكذفرين ،ممذ يُوجب ّ
 -4وجود مذ يوهم ظذهره الاعذرض بني اآلايت اليت ورد فيهذ أ ّن للا
أجذب ددذء الكذفرين ،واآلايت اليت ّقررت ض،ال ددذئهم ،ممذ
يوجب درء هذا الاعذرض الظذهري املوهوم.
أهداف البحث:
ميكن إجيذز أه اف هذا البحث فيمذ يلي:
الاعرف دلى أددية الكذفرين اليت كر للا يف كاذبه أهنم ياسألونه
ّ -1
إايهذ يف ال نيذ أو اآلخرة.
 -2بيذن األحوال اليت يلجأ الكذفرون فيهذ إىل رِّّبم في دونه ،واألحوال
اليت يعرضون فيهذ دن ماسألاه.
 -3توضيح أه اف الكذفرين من ددذئهم للا ،واملطذلب اليت يرجون
إجذباهذ.
الاعرف دلى األددية اليت ق ُتذب لبعض الكذفرين إ ا ددوا ّبذ
ّ -4
للا تعذىل ،واألددية اليت ال ميكن أن جييبهم للا إليهذ.
 -5كر احلِ هكم اليت ِمن أجلهذ ق جييب للا  بعض أددية
الكذفرين.
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أسباب اختيار املوضوع:
إ ّن األتسبذب اليت دداين إىل اخايذر هذا املوضوع تالخص فيمذ

يلي:
 -1كون موضوع ددذء الكذفرين للاه تعذىل ممذ جذء كره يف القرآن
الكرمي يف مواضع مافرقة ،وهذا يُ ِلفت االنابذه ،ويوجب ت بّر
اآلايت اليت اتساعرضت هذا املوضوع ،واتسانبذط دالالهتذ حاسب
الطذقة.
تعرضت ملوضوع
 -2د م وجود كاذبة ماخصصة –حاسب دلميّ -
ددذء الكذفرين للاه تعذىل يف القرآن الكرمي ابل راتسة املوضودية
لآلايت اليت ُكِر فيهذ بعض أددياهم.
أددية للكذفرين يف ال نيذ ،و ٍ
 -3ورود كر ٍ
أددية هلم إ ا أقبلوا دلى
اآلخرة ،و ٍ
أددية هلم يف النذر ،ممذ يوجب معرفة مذ الذي جيذب
منهذ من غريه ،حىت يام تبيني لك للكذفرين وغريهم.
 -4رغبة املاسذمهة يف ددوة الكذفرين إىل اإلتس،ام ،و لك ببيذن فضل
للا دليهم إن أجذب شيئذ من ددذئهم ،وحتذيرهم من االغرتار
بكفرهم ،وبيذن أ ّن هنذك أوقذات وأحواال ال ُتذب فيهذ ددواهتم
أب ا.
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الدراسات السابقة:
ال توج دراتسة موضودية ل دذء الكذفرين للاه تعذىل يف القرآن
الكرمي ،كمذ أتسلفت ،وقصذرى مذ هنذلك حبوث حول ال دذء يف القرآن
الكرمي وآايته ،أو حبوث فيهذ دراتسة موضودية لل دذء يف القرآن الكرمي
دمومذ؛ ولكنهذ مل تعط آايت أددية الكذفرين يف القرآن الكرمي حقهذ من
البحث وال راتسة ،ومن تلك البحوث وال راتسذت مذ يلي:
 .1ال دذء يف ضوء الكاذب والاسنة ،وهو حبث مق م لنيل درجة
املذجاساري يف ختصص الكاذب والاسنة جبذمعة أم القرى مبكة
املكرمة ،من إد اد البذحث :جهذد حمم بوجنذ تنجونج،
إبشراف ال كاور :العجمي دمنهوري خليفة ،دذم 1401هــ.
 .2األددية يف القرآن الكرمي ،صيغهذ وخصذئصهذ ودالالهتذ ،موازنة مبذ
ورد يف الاسنة النبوية ،وهو حبث مق م لنيل درجة املذجاساري يف
ختصص الافاسري ودلوم القرآن ،من جذمعة أم القرى مبكة
املكرمة ،من إد اد البذحث :مرش دذمل مفيض الرمحن ،إبشراف
ال كاور :دب العزيز بن دب للا احلمي ي ،دذم 1416هــ.
وق حت ث البذحث يف الفصل الثذلث من البذب الرابع من هذا
البحث دن أددية الكفذر يف ال نيذ واآلخرة ،إال أ ّن ح يثه كذن مقاصرا
دلى ِكر صيغ أددية الكذفرين الواردة يف القرآن الكرمي وآاثرهذ
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وفوائ هذ ،ومل ياعرض ملوضوع ددذء الكذفرين يف القرآن الكرمي ابل راتسة
املوضودية.
 .3ال دذء يف القرآن الكرمي أتسذليبه ومقذص ه وأتسراره ،حبث مق م لنيل
درجة املذجاساري يف ختصص الب،اغة والنق من كلية اللغة العربية
جبذمعة أم القرى مبكة املكرمة ،من إد اد البذحثةّ :بية حذم
اللحيذين ،إبشراف ال كاور :يوتسف دب للا األنصذري ،دذم
1422ه ـ.
 .4الصور الب،اغية يف األددية القرآنية ،وهو حبث مق م لنيل درجة
ال كاوراه يف ختصص اللغة العربية وآداّبذ من اجلذمعة الوطنية
للغذت احل يثة إبتس،ام آابد ،من إد اد البذحث :نور زمذن
م ين ،إبشراف ال كاور :كفذية للا مه اين ،دذم 2011م.
 .5املفذهيم املاسام ة من آايت ال دذء يف القرآن الكرمي ودالالهتذ
الرتبوية ،وهو حبث مق م لنيل درجة املذجاساري يف ختصص أصول
بغزة ،من إد اد البذحثة:
الرتبية اإلتس،امية من اجلذمعة اإلتس،امية ّ
روضة تسليم امل هون ،إبشراف ال كاور :مح ان دب للا الصويف،
دذم 1430هــ.
 .6آايت ال دذء يف القرآن الكرمي ،ددذء الصذحني أهل اجلنة األبرار،
ويليه ددذء الكذفرين األشرار أهل النذر من اإلنس واجلن ،أتليف
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كل من :د .حمم حممود أمح  ،ود .موتسى اخلطيب ،طبذدة
مركز الكاذب للنشر ،الطبعة األوىل ،دذم 1425هـ 2005 -م.
عرض لذكر بعض أددية الكذفرين الوارد كرهذ يف القرآن
وهذا الكاذب ت ّ
العظيم ،ولكن يف الكاذب نقص كبري ،فق اقاصر فيه مؤلّفذه
دلى كر بعض أددية الكفذر يف ال نيذ؛ ك دذء كفذر تسبأ،
وكفذر مكة ،وددذء إبليس ،كمذ أهنمذ د ّ ا من ضمن أددية
الكفذر مذ ليس منهذ؛ كذكرهم ددذء ألصحذب األيكة ،والذي
يظهر بع النظر والا ّأمل أنه مل يرد كر ددذء هلم يف القرآن
الكرمي( ،)1وممذ يؤخذ دلى هذا الكاذب أيضذ أنه مل يُذكر فيه
شيء من أددية الكذفرين يف اآلخرة ،ومل تُبني فيه حقيقة إجذبة
أددية الكفذر ،أو غري لك ممذ تسياضمنه هذا البحث إب ن للا
تعذىل.
( )1كر مؤلفذ الكاذب يف ص( )153منه ،حتت الفصل األول من البذب الثذين:
"ال دذء األول :ألصحذب األيكة ،قذل للا تعذىل يف تسورة الشعراء:
ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [الشعراء ،"]١٨٧ :فذداربا
هذا ددذء ،وظذهر اآلية ي ل أنه تسؤال لنبيهم شعيب  أن ي دو هو
ٍ
وتكذيب منهم لنبيهم" ،واملعىن:
طلب حت ٍّ وتعجي ٍز
للاه تعذىل مبذ طلبوا ،وهو ُ
ِ
ِ
نب ،فذدع للا أن ياسقط دلينذ ك هاسفذ من الاسمذء".
إن كنت صذدقذ أنك ّ
الزخمشري" ،الكشذف دن حقذئق غوامض الانزيل"( .ط ،3بريوت :دار
الكاذب العريب1407 ،هـ ـ).333/3 ،
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منهج البحث وإجراءاته:
البحث دراتسةٌ موضوديةٌ لآلايت اليت وردت فيهذ
مبذ أ ّن هذا
ه
بعض أددية الكذفرين للاه تعذىل يف القرآن الكرمي ،فق قذم هذا البحث
دلى منهج الافاسري املوضودي ،و لك ابتبذع اخلطوات الاذلية:
 -1اقاصر هذا البحث دلى دراتسة أددية الكذفرين للاه  اليت وردت
يف القرآن الكرمي ،ومل يام الاعرض ل دذئهم غري للا  تسواء
كذن ددذء ماسألة أم ددذء دبذدة ،لع م قص لك ّبذا البحث.
 -2مت مجع اآلايت اليت ُكِر فيهذ ددذء الكذفرين رّّبم  ،مثّ حمذولة
ومؤداه حتت مطلب يف أح
ضم املاشذبه منهذ يف صيغة ال دذء ّ
مبذحث اخلطة.
 -3جرت دراتسة تفاسري هذه اآلايت ابلرجوع إىل كاب الافاسري ،مث
ِ
كر لبعض أددية
بيذن املعىن اإلمجذيل لآلايت اليت ورد فيهذ ٌ
الكذفرين ،مع اإلشذرة إىل دالالت ألفذظ تلك اآلايت
واتساعمذالهتذ ،وه اايهتذ ،يف ضوء تسيذقذهتذ.
ومن اإلجراءات املتّبعة يف هذا البحث أيضا:
ِ
بنصه ،فإين أضعه بني د،اميت
-1إ ا نقلت ك،امذ من أح املصذدر ّ
تنصيص هكذا " ،"...مث أشري يف احلذشية إىل مص ر هذا النص
ابتسم الكاذب ومكذن ورود النص منه ابجلزء والصفحةّ ،أمذ إ ا
تصرفت يف النص مبذ
اتساف ت الفكرة من بعض املصذدر ولكين ّ
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أراه منذتسبذ ،فإين أشري يف احلذشية إىل مص ر الفكرة والفذئ ة
بقويل (ينظر) ،أي أ ّن النقل كذن للمعىن دون احلرفية.
-2حرصت دلى إيراد اآلايت القرآنية برتسم املصحف ،مث الاسورة ورقم
اآلية ،وإ ا ورد يف بعض اآلايت أكثر من قراءة فإين أشري يف
احلذشية إىل تلك القراءات ومن قرأ ّبذ ،إن كذنت ممذ يرتتب
دليهذ اخا،اف يف املعىن.
-3إ ا ورد ح يث نبوي يف منت البحث فإن كذن يف الصحيحني أو
أح مهذ اكافيت بعزوه ،نظرا لصحاهمذ وتلقي األمة هلمذ
ابلقبول ،وإن كذن يف غريمهذ دزوته إىل مصذدره ،مث نقلت احلكم
دليه وبيذن درجاه دن أهل العلم ابحل يث ،وكذا فإين أشرح
بعض الكلمذت الغريبة إن ُوج ت يف احل يث.
-4إ ا نقلت ك،امذ من أح املصذدر مث حذفت بعضه اخاصذرا فإين
أضع ث،اث نقذط أثنذء النص املنقول هكذا" ،"...داللة دلى أ ّن
هنذك جزءا ُح ِذف اخاصذرا ،وإ ا دزوت ملص ر فإين أ كر رقم
اجلزء إن وج  ،ورقم الصفحة اليت ب أ االقابذس منهذ حىت ولو
اما لك االقابذس إىل صفحذت بع هذ.
-5مل أترجم ألح من األد،ام خشية إثقذل احلواشي بذلك ،ال تسيمذ
أ ّن أكثر األد،ام الواردة أمسذؤهم يف صلب البحث هم من
املشهورين.
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-6اكافيت من الفهذرس جبعل فهرس للمراجع -فقط -يف هنذية
البحث ،حىت ال يثقل البحث بكثرة الفهذرس.
خطة البحث:
تاكون خطة البحث من متهي  ،وث،اثة مبذحث ،وخذمتة،
وتفصيل لك دلى النحو الاذيل:
التمهيد :وفيه ث،اثة مطذلب:
املطلب األول :تعريف ال دذء.
املطلب الثذين :تعريف الكفر.
املطلب الثذلث :حذجة الكذفرين ل دذء للا .
املبحث األول :دعاء الكافرين يف احلياة الدنيا.
وفيه تساة مطذلب:
املطلب األول :ددذء الكذفرين لطلب ال نيذ.
املطلب الثذين :ددذء الكذفرين إ ا ماسهم الضر.
املطلب الثذلث :ددذء الكذفرين يف مواجهة األنبيذء.
املطلب الرابع :ددذء الكذفرين دلى أنفاسهم.
املطلب اخلذمس :ددذء الكذفرين إ ا رأوا بعض الع،امذت الكربى
لقيذم الاسذدة.
املطلب الاسذدس :ددذء الكذفرين دن املوت.
املبحث الثاين :دعاء الكافرين يف اآلخرة .وفيه مطلبذن:
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املطلب األول :ددذء الكذفرين دن قيذم الاسذدة.
املطلب الثذين :ددذء الكذفرين يف النذر.
املبحث الثالث :إجابة دعاء الكافرين .وفيه ث،اثة مطذلب:
املطلب األول :أهمر الكذفرين ب دذء للا تعذىل.
املطلب الثذينُ :حكم القرآن دلى ددذء الكذفرين.
املطلب الثذلث :احلِكم اليت ألجلهذ ق جييب للا  بعض
ددذء الكذفرين.
مث اخلذمتة ،وفيهذ :أهم الناذئج والاوصيذت.

- 400 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء األول

وفيه مطلبذن:

التمهيد

املطلب األول :تعريف الدعاء.
اَّلل أددوه ددذء:
الدعاء لغة :الطلب واالباهذل :يُقذل:
ددوت َّ
ُ
()1
اَّلل :طلب
اباهلت إليه ابلاسؤال ،ورغبت فيمذ دن ه من اخلري  ،وددذ َّ
منه اخلري ،ورجذه منه ،وددذ لف،ان :طلب اخلري له ،وددذ دلى ف،ان:
طلب له الشر(.)2
وال دذء يف اللغة مأخو من مذدة (ددو) ،اليت ت ّل يف األصل
دلى إمذلة الشيء إليك بصوت وك،ام يكون منك(.)3
الدعاء يف االطصلالح:

( )1ينظر :الفيومي ،أمح بن حمم " .املصبذح املنري يف غريب الشرح الكبري".
(ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية ،غري حم د لاسنة الطبع).194/1 ،
( )2ينظر :جممع اللغة العربية ،إبراهيم مصطفى ،وآخرون" .املعجم الوتسيط".
(ط ،1القذهرة :دار ال دوة ،غري حم د لاسنة الطبع).268 :1 ،
( )3ينظر :ابن فذرس ،أمح بن فذرس" .معجم مقذييس اللغة" .حتقيق :دب
الاس،ام حمم هذرون( .ط ،1القذهرة :دار الفكر1979 ،م).279/2 ،
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تنودت تعريفذت العلمذء لل دذء ،ومن هذه الاعريفذت مذ قذله
اخلطذيب أب ّن ال دذء" :هو اتسا دذء العب ربه  العنذية ،واتسام اده
إايه املعونة ،وحقيقاه إظهذر االفاقذر إليه ،والاربؤ من احلول والقوة"(.)1
وقذل شيخ اإلتس،ام ابن تيمية" :ددذء املاسألة :هو طلب مذ ينفع
ال ادي ،وطلب كشف مذ يضره ودفعه"(.)2
الاضرع إىل للا واالفاقذر إليه
"والاعريف املخاذر :أ ّن ال دذء هو ّ
بطلب حتقيق املطلوب أو دفع املكروه بصيغ الاسؤال واخلرب"(.)3

( )1اخلطذيب ،مح بن حمم " .شأن ال دذء" .حتقيق :أمح يوتسف ال ّ قذق.
(ط ،3دمشق :دار الثقذفة العربية1992 ،م).4 :
( )2ابن تيمية ،أمح بن دب احلليم" .جمموع الفاذوى" .حتقيق :دب الرمحن بن
حمم بن قذتسم( .ط ،1امل ينة املنورة :جممع امللك فه لطبذدة املصحف
الشريف1995 ،م).10 :15 ،
( )3املهيزع ،خلود بنت دب الرمحن" .ال دذء وأحكذمه الفقهية"( .حبث مق م
لنيل درجة املذجاساري من قاسم الفقه بكلية الشريعة جبذمعة اإلمذم حمم بن
تسعود اإلتس،امية ابلرايض ،دذم 1424ه ـ).40:
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املطلب الثاني :تعريف الكفر.
الكفر يف اللغة :الاسرت والاغطية ،ويطلق الكفر دلى اجلحود ،وهذا
املعىن أيضذ مأخو من معىن الكفر يف اللغة ،وهو الاسرت والاغطية ،قذل ابن
فذرس ":وكذلك كفران النعمة :جحودهذ وتسرتهذ"( ،)1و"ال ُكفر :تهـغ ِطيهة
احلق ِابلب ِ
ذط ِل"( ،)2والكذفر إ ا أُطلِق يراد به من ال يؤمن ابلل ،فكل هشيء
ه
()3
ِ
ِ
ِ
غطى هشيئذ فق كفره ،هومنه مسي الكذفر ألهنَّهُ ياسرت نعم للا  ،وإمنذ "مسّي
الكذفر كذفرا أل ّن الكفر غطّى قلبه كله ،وإيضذحه أ ّن الكفر يف اللغة معنذه
الاغطية ،والكذفر و كفر ،أهي و تغطية لِهقلبِ ِه بكفره ،كمذ يُقذل ل،ابِس
ِ
قول آخر...:و لك أه ّن
كذفر ،وهو الذي غطّذه الاس،اح ،...وفيه ٌ
الاس،احٌ :
ّ
ودز إِىل توحي ه فق ددذه إِىل نعمة يُنعِم ّبذ دليه
جل ّ
الكذفر له ّمذ ددذه للا ّ
( )1ابن فذرس ،أمح بن فذرس" .معجم مقذييس اللغة" .حتقيق :دب الاس،ام
حمم هذرون( .ط ،1القذهرة :دار الفكر1979 ،م).191/5 ،
( )2الاسيوطي ،دب الرمحن بن أيب بكر" .اإلكليل يف اتسانبذط الانزيل" .حتقيق:
تسيف ال ين دب القذدر الكذتب( .ط ،1بريوت :دار الكاب
العلمية1981،م).74 :
( )3ينظر :الكفوي ،أيوب بن موتسى" .الكليذت" .حتقيق :د انن درويش،
وحمم املصري( .ط ،1بريوت :مؤتساسة الرتسذلة ،غري حم د لاسنة الطبع):
 ،742واملنذوي ،زين ال ين حمم امل دو بعب الرؤوف بن اتج العذرفني.
"الاوقيف دلى مهمذت الاعذريف"( .ط ،1القذهرة :دذمل الكاب،
1990م).282 :
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إِ ا قهبِلهذ ،فلمذ ّرد مذ ددذه إليه ِمن توحي ه كذن كذفِرا نعم هة للا أهي ُمغه ِطّيذ
هلذ إبابئه ،حذجبذ هلذ دنه"(.)1
والكفر اطصلالحا :هو نقيض اإلميذن .واإلميذن دن أهل الاسنة:
اداقذد ابلقلب ،وقول ابللاسذن ،ودمل ابجلوارح ،يزي ابلطذدة وينقص
ابملعصية.
فيحصل الكفر أبي شيء ينذقض اإلميذن ،تسواء كذن ابلقلب أو
ابللاسذن أو ابألفعذل فع،ا أو تركذ ،فيكون ابلقلب؛ كذداقذد إله مع للا،
أو ببغض النب  أو بغض اإلتس،ام أو القرآن ،ويكون ابللاسذن؛
كذلالفظ ِ
باسب للا تعذىل أو رتسوله ،أو االتساهزاء ب ينه ،ويكون
ّ
ابلفعل؛ كذلاسجود لغري للا .
درفه شيخ اإلتس،ام
وق تنودت تعريفذت العلمذء للكفر ،فق ّ
ابن تيمية أبنه" :د م اإلميذن ابلل ورتسله ،تسواء كذن معه تكذيب أو مل
يكن معه تكذيب ،بل شك وريب أو إدراض دن هذا كله ،حاس ا أو
كربا أو اتبذدذ لبعض األهواء الصذرفة دن اتبذع الرتسذلة"(.)2
وقذل ابن القيم" :الكذفر من جح توحي للا وك ّذب رتسولهّ ،إمذ
وإمذ جه،ا وتقلي ا ألهل العنذد"(.)3
دنذداّ ،
( )1األزهري ،حمم بن أمح " .هتذيب اللغة" .حتقيق :حمم دوض مردب.
(ط ،1بريوت :دار إحيذء الرتاث العريب2001 ،م).112 :10 ،
( )2ابن تيمية" ،جمموع الفاذوى".335 :12 ،
( )3ابن القيم ،حمم بن أيب بكر" .طريق اهلجرتني وابب الاسعذدتني"( .ط،2
القذهرة :دار الاسلفية1394 ،ه ــ).411 :1 ،
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وجذء يف املوتسودة الفقهية" :والكفر شردذ :هو إنكذر مذ دلم
ضرورة أنه من دين حمم  ،كإنكذر وجود الصذنع ،ونبوته دليه
الص،اة والاس،ام ،وحرمة الزان ،وحنو لك"(.)1
رب العاملني يف القرآن :األددية اليت
واملقصود بدعاء الكافرين َّ
كر للا  يف القرآن الكرمي أ ّن الكذفرين ي دون ّبذ رّّبم يف ال نيذ أو
تسي دونه ّبذ يف اآلخرة.
وي خل يف قولنذ( :الكذفرين) مجيع أصنذف أهل الكفر من
املشركني ،واملنذفقني ،وغريهم ممن يص ق وصفه ابلكفر الذي هو نقيض
اإلميذن.
املطلب الثالث :حاجة الكافرين لدعاء اهلل .
خلق للا تعذىل اخللق وفهطههرهم دلى دبذدته ،والاعلّق به ،وإخ،اص
ددذئه ومنذجذته؛ كمذ قذل تعذىل :ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﭼ [الروم ،]٣٠ :فثبت املؤمنون دلى تلك الفطرة بفضل
وضل الكذفرون فخذلفوا تلك الفطرة ،واتسانكفوا دن دبذدة للا
للاّ ،
يضطرون للرجوع إىل تلك الفطرة حذل
وح ه ،وتعلّقوا بغريه؛ لكنهم
ّ
ضعفهم وحذجاهم ،فهم يعلمون أنه ال قذضي للحذجذت دلى احلقيقة
(" )1املوتسودة الفقهية الكوياية"( .ط ،1الكويت :وزارة األوقذف والشؤون
اإلتس،امية1427 ،هـ).14 :35 ،
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إال للا ،وال ُمنجي هلم من الكرابت ح ّقذ إال للا ،وال قذدر دلى إجذبة
وز يف
ددذء من ي دو وإدطذء من ياسأل إال للا" ،واالدرتاف ابلل همرُك ٌ
ِّ
املاصرف يف األشيذء ،ولذلك إ ا
ط،ائع العذ همل ،وهم جمبولون دلى أنه
ح ّقت احلقذئق رجعوا إليه كلهم مؤمنهم وكذفرهم"( ،)1فوقت ح وث
انزلة ،وحلول كرب ،فإ ّن النفوس تاّجه إىل للا الق ير الاسميع البصري؛
ليكشف الاسوء ،وجييب ددوة املضطر ،وينجي من الكرب ،ويعذيف من
االبا،اء ،ف،ا غريه جييب داديذ ،أو ينصر مظلومذ ،أو يغيث ملهوفذ ،أو
ِ
يياسر داسريا ،أو ين ِّفس كراب ،ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ [الرعد.]١١ :
ّ
واإلناسذن خصوصذ خملوق ضعيف؛ كمذ قذل للا تعذىل :ﭽ ﭥ
ﭦ ﭧﭼ [النساء ،]٢٨ :وهذا الضعف حياذج باسببه صذحبه إىل
همن مي ّ ه ابلقوة ،ويؤي ه ابلق رة ،وخيلِّصه من اآلفذت ،وجيلب له
ِ
فيؤمنه ،ويفزع إليه
اخلريات ،ينذجيه فيجيبه ،وياسأله فيعطيه ،ويعو به ّ
فيغيثه.
والكذفرون يزي هم كفرهم ضعفذ فوق ضعف اخلِلقة ،فإ ا نزل
ضر ،وظنوا حصول ه،اكهم به ،فزدوا أش ّ
باسذحاهم دذاب ،أو أصذّبم ّ
وتربؤوا من كل املعبودات ،وناسوا كل
كل الذهولّ ،
الفزع ،و هلوا ّ
املوجودات ،وأمهّاهم أنفاسهم ،فقذدهتم الضرورة إىل الرجوع إىل مذ فُ ِطروا
( )1أبو حيذن ،حمم بن يوتسف" .البحر احمليط يف الافاسري"( .ط ،1بريوت :دار
الكاب العلمية1993 ،م).34 :6 ،
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جل ود،ا هو القذدر وح ه أن يكشف مذ نزل
دليه من اليقني أب ّن للا ّ
ّبم ،فأه هحلوا يف الاسؤال ،وأخلصوا يف ال دذء ،وود وا ابلاوبة ،ولكن للا -
مع دلمه مبذ تسيؤول إليه حذهلم من العودة للكفر -جييبهم إن شذء؛ كمذ
قذل تسبحذنه :ﭽﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢ ﮣﮤﮥﭼ [األنعام.]٦٤ :
فاقرر ّبذا ش ة حذجة الكذفرين ل دذء للا  يف كل حذل،
ّ
ويف وقت الضراء ،وحصول الب،اء ،دلى وجه اخلصوص.
املبحث األول :دعاء الكافرين يف احلياة الدنيا
وفيه تساة مطذلب:
املطلب األول :دعاء الكافرين لطلب الدنيا
ق ي دوا الكذفرون للاه تعذىل حذل الرخذء أبددية ياسألونه فيهذ
شيئذ من أمور ال نيذ ،ومن هذه األددية اليت ي دوا ّبذ الكذفرون للاه 
لطلب ٍ
شيء من أمور ال نيذ مذ كره للا تعذىل يف قوله تعذىل :ﭽ ﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦ
ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ [البقرة .]٢٠٠ :وهذه اآلية جذءت يف معرض
الاوجيه للمؤمنني أبن ياسألوا للا خريي ال نيذ واآلخرة ،وال يكونوا مثل
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()1

املشركني الذين إمنذ ياسألونه ال نيذ فقط  ،فق "كذنت دذدهتم يف
اجلذهلية أن ي دوا يف مصذحل ال نيذ فقط إ كذنوا ال يعرفون اآلخرة،
فنهوا دن لك ال دذء املخصوص أبمر ال نيذ ،وجذء النهي يف صيغة
()2
حجوا البيت احلرام ،ووقفوا يف
اخلرب دنهم"  ،فكذن املشركون إ ا ّ
املشذدر املق ّ تسة ددوا للا بقوهلم" :اللهم ارزقنذ إب،ا وبقرا وغنمذ ودبي ا
وإمذء وأمواال ،ومل يكونوا ياسألون ألنفاسهم الاوبة وال املغفرة"(،)3
( )1ولذا فق اخالف املفاسرون يف تعيني الذين حكى للا دنهم أهنم يقاصرون يف
ال دذء دلى طلب ال نيذ همن هم؟ ،فقذل قوم :هم الكفذر ،وقذل آخرون:
هؤالء ق يكونون مؤمنني ولكنهم ياسألون للا ل نيذهم ،ال ألُخراهم،
ويكون تسؤاهلم هذا من مجلة الذنوب ،حيث تسألوا للا تعذىل يف أدظم
املواقف ،وأشرف املشذه حطذم ال نيذ ودرضهذ الفذين ،معرضني دن تسؤال
النعيم ال ائم يف اآلخرة ،وق يقذل ملن فعل لك إنه ال خ،اق له يف
اآلخرة ،وإن كذن الفذدل ماسلمذ ،كمذ روي يف قوله تعذىل :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ [آل عمران ،]٧٧ :أهنذ
نزلت فيمن أخذ مذال بيمني فذجرة .ينظر :الرازي ،حمم بن دمر" .تفاسري
الرازي"( .ط ،3بريوت :دار إحيذء الرتاث العريب1420 ،هـ ـ).335 :5 ،
( )2ابن دطية ،حمم دب احلق بن غذلب" .احملرر الوجيز يف تفاسري الكاذب
العزيز" .حتقيق :دب الاس،ام دب الشذيف حمم ( .ط ،1بريوت :دار الكاب
العلمية1422 ،ه ـ ـ) .276 :1 ،وينظر :ابن دذشور ،حمم الطذهر.
"الاحرير والانوير"( .ط ،1تونس :دار تسحنون1997 ،م).247 :2 ،
( )3الطربي ،حمم بن جرير" .جذمع البيذن دن أتويل آي القرآن"( .ط،3
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فكذنت أدمذهلم لل نيذ وزيناهذ ،ف،ا ياسألون رّبم إال ماذدهذ( ،)1وقوله
ٍ
ونصيب؛ القاصذر ِمهّه دلى ال نيذ،
ظ
تعذىل :ﭽ ﯖ ﯗﭼ" :أي ِمن ح ه
ِ
طلب خ ٍ
،اق) ،فهو بيذ ٌن حلذله يف
فهو بيذ ٌن حلذله يف اآلخرة ،أو (من ِ ه
ال نيذ ،وأتكي ٌ لقصر ددذئه دلى املطذلب ال نيوية"(.)2
"فذملقصود من اآلية الاعريض بذم حذلة املشركني ،فإهنم ال
يؤمنون ابحليذة اآلخرة"( ،)3وددذء الكذفرين املذكور يف هذه اآلية هو
أمنو ٌج ألددياهم يف ال نيذ ،فهم إن ددوا للا يف ال نيذ وقت الرخذء فإمنذ
القذهرة :ش مطبعة دياسى البذيب احللب وشركذه1968 ،م)،201 :4 ،
وينظر :الاسمرقن ي ،نصر بن حمم " .حبر العلوم" .حتقيق :دلي حمم
معوض ،وآخرون( .ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية ،غري حم د لاسنة
ّ
الطبع) ،134 :1 ،وينظر :القرطب ،حمم بن أمح " .اجلذمع ألحكذم
القرآن"( .ط ،1القذهرة :دار احل يث1994 ،م).432 :2 ،
( )1ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،201 :4 ،والكلب ،حمم بن أمح .
"الااسهيل لعلوم الانزيل" .حتقيق :حمم تسذمل هذشم( .ط ،1بريوت :دار
الكاب العلمية1995 ،م).116 :1 ،
( )2ينظر :أبو الاسعود ،حمم بن حمم " .إرشذد العقل الاسليم إىل مزااي القرآن
الكرمي"( .ط ،2بريوت :دار إحيذء الرتاث العريب1411 ،هـ ـ)،209 :1 ،
وينظر :رضذ ،حمم رشي " .تفاسري املنذر"( .ط ،1القذهرة :اهليئة املصرية
العذمة للكاذب1990 ،م).189 :2 ،
( )3ابن دذشور" ،الاحرير والانوير".247 :2 ،
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ي دونه بطلب ال نيذ فقط ،وال ياسألون شيئذ من نعيم اآلخرة والنجذة
من دذاّبذ ،كمذ أهنم يف ددذئهم هذا حذل الرخذء مل يذكر للا دنهم
إخ،اصذ يف ال دذء ،ومل يعِ وا برتك الكفر ،كمذ حيصل منهم دن
لش ّ ة والضراء يف ال نيذ ،ومل ياوتسلوا حذل ددذئهم يف الرخذء
إصذباهم اب ِّ
إبميذن ،كمذ حيصل منهم يف اآلخرة.
ويظهر من ددذئهم بقوهلم :ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ أهنم إمنذ
ياسألون أي ٍ
شيء يكون فيه تنعيمهم يف ال نيذ ،فلم يذكر للا تعذىل أهنم
ّ
تسألوه حاسنة كمذ أخرب دن املؤمنني ،وإمنذ كذن ددذؤهم لطلب أن يُعطوا
من درض ال نيذ الزائل ياماعون به كمذ تاماع األنعذم ،فلذلك ّم للا
وتضمن هذا َّ
الذم الاّنفري دن الاشبه ِمبهن هو
حذل ددذئهم هذاَّ " ،
()1
وبني أنه هو
كذلك"  ،وق أثىن للا دلى املؤمنني يف ددذئهم إايهّ ،
ال دذء النذفع الذي ينبغي أن يُاسأل للاُ به ،وود هم إبجذباه ،حيث
قذل تعذىل :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ البقرة.]٢٠٢ - ٢٠١[ :

( )1ابن كثري ،إمسذديل بن دمر" .تفاسري القرآن العظيم"( .ط ،2دمشق :مكابة
دار الفيحذء1998 ،م).558 :1 ،
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املطلب الثاني :دعاء الكافرين إذا مسهم الضر
من أددية الكذفرين لرب العذملني اليت كثُر ِك ُرهذ يف القرآن الكرمي
وحيل ّبم اهل،اك ،وحتصل هلم املشقة
ُ
ددذؤهم دن مذ مياسهم الضرّ ،
الش ي ة ،وينزل ّبم الكرب العظيم ،فإهنم واحلذلة هذه يفزدون إىل
ال دذء ،وينذدون رب األرض والاسمذء ،وياسألونه كشف الضر ودفع
البأتسذء.
الضراء ّبم مذ كره للا يف
ومن أمثلة ددذء الكذفرين حذل نزول ّ

قوله :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

مس هؤالء
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ [الروم ،]٣٣ :أي :وإ ا ّ
ضر ،فأصذباهم ِش ّ ة
املشركني -الذين جيعلون مع للا إهلذ آخرُ -

الاضرع إليه،
وج ب وحنو لك ،ﭽ ﭕ ﭖﭼ ،أي :أفردوه ابل دذء و ّ

واتساغذثوا به ﭽﭗ ﭘﭼ ،أي :راجعني إليه تعذىل من ددذء غريه
 من األصنذم وغريهذ؛ لِيهـن ُجوا ِمن لك الضِّر ،وتركوا أصنذمهم
()1
لِعلمهم أنه ال يكشف الض َّر إال هو تعذىل .
( )1ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،101 :20 ،والقياسي ،مكي بن أيب طذلب.
"اهل اية إىل بلوغ النهذية يف دلم معذين القرآن وتفاسريه ،وأحكذمه ،ومجل من
فنون دلومه" .حتقيق :جممودة ابحثني يف رتسذئل جذمعية بكلية ال راتسذت العليذ
والبحث العلمي -جذمعة الشذرقة ،إبشراف أ.د :الشذه البوشيخي( .ط،1:
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و كر للا تعذىل أ ّن اإلناسذن الكذفر حني تصيبه الضراء ي دو للا

إايه كشف الضر ،فقذل تسبحذنه :ﭽ ﮞ ﮟ
دلى كل أحواله تسذئ،ا ّ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﭼ [يونس" ،]١٢ :وال دذء هنذ :الطلب والاسؤال باضرع"( ،)1ومعىن
اآلية :أ ّن اإلناسذن إ ا أصذبه من الضر مذ يشعر فيه بش ة أمل أو خطر
دلى نفاسه؛ كغرق وماسغبة وداء دضذل ،ددذ للا ُملِ ّحذ يف كشفه طهذلِبذ
اَّلل تهـ هع هذىل إزالة تلك احملنة ،وتب يلهذ ابلنعمة واحملنة ،في دو يف تسذئر
ِم هن َّ
أحواله إبحلذح وتضرع أن يكشف للا دنه لك الاسوء ،فإ ا كشف
تعذىل دنه لك أدرض دن الشكر ،ومل ياذكر الضر الذي أصذبه،
الشذرقة :جممودة حبوث الكاذب والاسنة  -كلية الشريعة وال راتسذت اإلتس،امية،
2008م) ،5690 :9 ،وينظر :الاسمعذين ،منصور بن حمم " .تفاسري
الاسمعذين"( .ط ،1امل ينة املنورة :دار البخذري1992 ،م)،214 :4 ،
والقرطب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن" ،33 :14 ،والبيضذوي ،دب للا بن دمر.
"أنوار الانزيل وأتسرار الاأويل"( .ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية2003 ،م)،
 ،207 :4وينظر :أبو حيذن" ،البحر احمليط" ،391 :8 ،وينظر :األلوتسي،
حممود أبو الفضل" .روح املعذين يف تفاسري القرآن والاسبع املثذين"( .ط،1
بريوت :دار الكاب العلمية1994 ،م).42 :11 ،
( )1ابن دذشور" ،الاحرير والانوير".110 :11 ،
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تفضل للا به دليه ،ودذد إىل مذ كذن دليه من
وناسي اإلنعذم الذي ّ
الشرك ابلل تعذىل واإلدراض دن دبذدته ،وإمنذ كر للا لك تنبيهذ إىل
أ ّن هذه احلذلة مذمومة ،فينبغي للمؤمن أن يكون دائم اللجوء إىل للا
تعذىل ،دائم ال دذء يف الرخذء ووقت الضراء ،حىت يكون دذب ا لل
()1

حقذ  .مث يقول للا تعذىل يف خاذم هذه اآلية :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚﭼ أي :كمذ ُزيِّن هلذا اإلناسذن الذي وصف للا 
صفاهه اتسامر ُاره دلى كفره بع كشف للا دنه مذ كذن فيه من الضر،
كذلك زين للذين أتسرفوا يف ِ
الكذب دلى للا ،فاجذوزوا إىل غري مذ أ ن
ُّ
()2
جل ود،ا .
للا هلم ،ووقعوا يف الشرك به ّ

( )1ينظر :الرازي" ،تفاسري الرازي" ،220 :17 ،وينظر :اخلذزن ،دلي بن حمم .
"لبذب الاأويل يف معذين الانزيل" .تصحيح :حمم دلي شذهني( .ط،1
بريوت :دار الكاب العلمية1415 ،هـ).431 :2 ،
( )2ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،37 :15 ،والقياسي" ،اهل اية إىل بلوغ
النهذية" ،3231 :5 ،وينظر :البغوي ،احلاسني بن ماسعود" .معذمل الانزيل
يف تفاسري القرآن" .حتقيق :دب الرزاق امله ي( .ط ،1بريوت :دار إحيذء
الرتاث العريب1420 ،هـ) ،413 :2 ،وينظر :املراغي ،أمح بن مصطفى.
"تفاسري املراغي"( .ط ،1القذهرة :مطبعة دياسى البذيب احللب وشركذه،
1946م).47 :11 ،
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وقوله تعذىل :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ[يونس،]١٢ :
ذل أهل الاـَّف ِاسري :هه هذا حياهمل همعنيني:
قه ه
الضر جلنبه أهو قه ِ
أهح مههذ :إِ ا همس ِ
ذان،
ذد ا أهو قهذئِمذ هد هد ه
اإلن هاسذ هن ّ
ّ
وق اتسابع هذا املعىن بعض املفاسرين ،وحكم بضعفه(.)1
س ا ِإلناسذ هن الضّر ددذان جلنبه أهو قذ ِد ا أهو قذئمذ،
واآلخر :إِ ا هم
ّ
يعين :دلى هذه األحوال كلِّهذ(.)2
وهذا األخري هو الذي ي ّل دليه تسيذق اآلية ،فذملراد أن الكذفر
ياوجه يف مجيع أحواله إىل للا تعذىل ابل دذء" ،ف،ا يزال
ماسه الضر ّ
إا ّ
( )1ينظر :الواح ي ،دلي بن أمح " .الافاسري الباسيط" .حتقيق :أصل حتقيقه يف
( )15رتسذلة دكاوراه جبذمعة اإلمذم حمم بن تسعود ،مث قذمت جلنة دلمية
من اجلذمعة باسبكه وتناسيقه( .ط ،1الرايض :دمذدة البحث العلمي جبذمعة
اإلمذم حمم بن تسعود اإلتس،امية1430 ،هـ ــ) ،138 :11 ،وينظر:
العكربي ،دب للا بن احلاسني" .الابيذن يف إدراب القرآن" .حتقيق :دلي
حمم البجذوي( .ط ،1القذهرة :مطبعة دياسى البذيب احللب وشركذه،
1976م).667 :2 ،
( )2ينظر :الزجذّج ،إبراهيم بن الاسري" .معذين القرآن وإدرابه" .حتقيق :دب
اجلليل دب ه شلب( ،ط ،1بريوت :دذمل الكاب1988 ،م)،9 :3 ،
والواح ي" ،الافاسري الباسيط" ،137 :11 ،والاسمعذين" ،تفاسري
الاسمعذين" ،369 :2 ،والبغوي" ،معذمل الانزيل".413 :2 ،
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داديذ ال يفرت دن ال دذء حىت يزول دنه الضر"( ،)1فيكون حذل
اضطجذده ي دو للا ،وحذل قعوده ي دو للا ،وحذل قيذمه ي دو للا،
و لك لعلمه أنه ال ياساطيع أح ٌ كشف الضر دلى احلقيقة غري للا
تعذىل؛ كمذ قذل تسبحذنه :ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ

ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ [الزمر.]٣٨ :

وق ّبني للا تعذىل حذل الكفذر حني يلجؤون إليه دن حصول
الضرر هلم ،وأ ّن لك اللجوء وال دذء إمنذ يكون دن غري يقني منهم وال
إميذن ،فلذلك ليس ِمبُعاه ٍّ به ،فيقول تسبحذنه :ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﭼ [الزمر.]٨ :
وا ِإلناسذن يف هذه اآلية وأمثذهلذ –كمذ تق ّ م -يراد به الكذفر،
وياساشه لذلك يف هذا املوضع ب اللة مذ وصفه به يف اآلية من اختذ
س الكذفر ب،اء يف جاس ه من مرض ،أو
األن اد لل تعذىل ،أي :وإ ا هم َّ
دذهة ،أو ش ّ ة يف معيشاه ،وجه وضيق ،ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ ،أي
( )1الزخمشري" ،الكشذف".332 :2 ،
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أخلص ددذء للا تعذىل ،مقب،ا إليه ب دذئه ،ال ِّ
يعول دلى غريه ،ﭽ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬﭼ ،هخ َّولههُ معنذه :ملّكه وح ّكمه فيهذ هوأهدطهذهُ بهـع ه
هكش ِ ِ
ك الضِّر هدنهُ ،فذملعىن :ب ّ له مكذن الب،اء دذفية وفرجذ ممذ نزل
ف هل ه
به ،ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ أي :ترك ددذء للا ،وقيل :ناسي
للا الذي كذن ي دوه من قبل ،وقيل :ناسي الضر الذي كذن ي دو للا
إىل كشفه ،ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ ،أي :شركذء ،يطيعهم يف معذصي للا
ض ّم اليذء يف
تعذىل ،وقيل :األن اد :األواثن ،ﭽﯘ ﯙ ﯚﯛ ﭼ ،همن ه
ﭽﯘﭼ ،فمعنذه :فعل لك ليزيل النذس دن توحي للا تسبحذنه
واإلقرار به وال خول يف دينه ،ومن فهـاهح اليذء ،فمعنذه( :لي ِ
ض َّل) يف نفاسه
ه
ه
()1

دن دين للا تسبحذنه  .مث يقول للا تعذىل :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ

ض َّل دن تسبيله} ،بفاح اليذء ،أهي لِ ِ
ِ
يض ّل هو،
( )1قرأ ابن كثري وأبو دمرو{ :ليه ه ه
ض َّل} بِضم اليذء أهي لِي ِ
وقرا البذقون {لِي ِ
ض َّل هغريه .ينظر :ابن زجنلة ،دب
ُ
ه ه
ُ
الرمحن بن حمم " .حجة القراءات" حتقيق :تسعي األفغذين( .ط ،1بريوت:
مؤتساسة الرتسذلة ،غري حم د لاسنة الطبع) ،619 :وينظر :ال اين ،دثمذن بن
تسعي " .الاياسري يف القراءات الاسبع" .حتقيق :اوتو تريزل( .ط ،2بريوت:
دار الكاذب العريب1984 ،م) ،134 :وينظر :ابن اجلزري ،حمم بن
حمم " .حتبري الاياسري يف القراءات العشر" .احملقق :د .أمح حمم مفلح
دمذن :دار الفرقذن2000 ،م) ،425 :وينظر :ال ميذطي،
القضذة( .طّ ،1
أمح بن حمم " .إحتذف فض،اء البشر يف القراءات األربع دشر" .حتقيق:
أنس مهرة( .ط ،3بريوت :دار الكاب العلمية2006 ،م).343 :
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ﯢ ﯣ ﯤﭼ ،أي :قل اي أيهذ الرتسول هلذا الكذفر :متاع بكفرك
تاساويف أجلك ،فإنك يف اآلخرة من املذكثني يف النذر ،وهذا لفظ
إىل أن
ه

معنذه الاه د والودي  ،مثل قوله تعذىل :ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [إبراهيم،]٣٠ :

الزجر وأن
ف هقولُهُ ﭽ ﯝ ﯞﭼ ،ليس املراد منه األمر ،بل املراد منه ُ
يعرفه قلة متههاعِ ِه يف ال نيذ مث مصريه إىل النذر ،وفيه من م الكفر مذ ال
خيفى كأنه قيل :إ ق أبيت مذ أمرت به من اإلميذن والطذدة فمن
حقك أن تؤمر برتكه لاذوق دقوباه ،وهي اخللود يف النذر(.)1
توضح
وهذه اآلية وأمثذهلذ من اآلايت اليت ه هكرت أدديةه الكذفرين ِّ
الضراء ّبم يف ال نيذ ،فإ ّن "طريقة هؤالء الكفذر الذين
حذ ههلم حني نزول ّ
يعب ون األصنذم مانذقضة ،و لك ألهنم إ ا ماسهم نوع من أنواع ِّ
الضر مل
ّ
( )1ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،262 :21 ،والاسمرقن ي" ،حبر العلوم"،
 ،179 :3والقياسي" ،اهل اية إىل بلوغ النهذية"،6303 :10 ،
والاسمعذين" ،تفاسري الاسمعذين" ،460 :4 ،والزخمشري" ،الكشذف":4 ،
 ،116وابن دطية" ،احملرر الوجيز" ،521 :4 ،والقرطب" ،اجلذمع ألحكذم
القرآن" ،238 :5 ،وابن دذدل ،دمر بن دلي احلنبلي" .اللبذب يف دلوم
الكاذب" .حتقيق :دذدل أمح دب املوجود ،ودلي حمم معوض( .ط،1
بريوت :دار الكاب العلمية1998 ،م) ،481 :16 ،واأللوتسي" ،روح
املعذين" ،236 :12 ،وابن دذشور" ،الاحرير والانوير".342 :23 ،
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يرجعوا يف طلب دفعه إال إىل للا ،وإ ا زال لك الضر دنهم رجعوا إىل
اَّلل تعذىل دن حصول ِّ
الضر،
دبذدة األصنذم،
ومعلوم أهنم إمنذ رجعوا إىل َّ
ٌ
ألنه هو القذدر دلى إيصذل اخلري ودف ِع ِّ
الضر ،وإ ا درفوا أ ّن األمر
كل
كذلك يف بعض األحوال كذن الواجب دليهم (أن )1يعرتفوا به يف ِّ
األحوال فثبت أ ّن طريقاهم يف هذا البذب ُمانذقِضةٌ" .
و ه هكهر للا تعذىل أ ّن الكذفر بع مذ جييب للا ددوته وينجيه من املهذلك
تفضل دليه وأدطذه
ومي ّ ه ابلنعم ،فإنه يناسب الفضل لنفاسه ،ويناسى أ ّن للا ّ
تسؤله ،ودذفذه بع أن ابا،اه ،قذل تعذىل :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭼ [الزمر .]٤9 :أي :فإ ا أصذب اإلناسذن الكذفر بؤس وش ّ ة

الضر ،ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ددذان ماساغيثذ بنذ من جهة مذ أصذبه من ّ

ابلضر رخذء
الضر ،أبن أب لنذه ّ
ﭼ أي :إ ا أدطينذه فرجذ ممذ كذن فيه من ّ
وتسعة ،وابلاسقم صحة ودذفية ،ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭼ أي :قذل:
إمنذ أدطيت الذي أدطيت من الرخذء والاسعة يف املعيشة ،والصحة يف الب ن
والعذفية ،دلى دلم ،يعين دلى دلم من للا أبين له أهل لشريف ورضذه بعملي،
وقيل :يعينَّ :إمنذ حصل لك بِكاسبِه وباسبب جه ه ِ
وج ِّه ،فإن كذن مذال
ُ
( )1الرازي" ،تفاسري الرازي".427 :26 ،
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قذل :إّمنذ حصل بِكاسب ،وإِن كذن ِص ّحة قذل :إّمنذ حصل لك باسبب
ادا دلى همن يناسب الفضل لنفاسه :ﭽﭭ ﭮ
الع،اج الف،اينّ ،قذل للا تعذىل ر ّ
الضر الذي كذنوا فيه فانة
ﭯ ﭼأي :بل دطَّيـاُنذ إايهم تلك النعمة من بع ّ
هلم ،يعين ب،اء ابالينذهم به ،واخابذرا اخاربانهم به،ﭽﭰ ﭱﭼ جلهلهم
وتسوء رأيهم ﭽ ﭲ ﭳ ﭼ ألي تسبب أُدطوا لك ،فلهذا يفرتون
الكذب ،ويناسبون النعمة ألنفاسهم(.)1
ومن ددذء الكذفرين حذل خوفهم من وقوع ِّ
الضر ّبم يف ال نيذ :مذ
احركت الريح وهذجت األمواج وكذدت تسفنهم
يكون منهم إ ا ركبوا البحر ف ّ
أن تغرق ،فهنذلك خيلصون لل ال دذء ،وياسألونه النجذة ،وق كر للا
تعذىل يف د ة مواضع من كاذبه حذهلم لك ،ومن تلك املواضع مذ يبيّنه
قوله :ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂ ﮃ

( )1ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،303 :21 ،والقياسي" ،اهل اية إىل بلوغ
النهذية" ،6352 :10 ،والاسمعذين" ،تفاسري الاسمعذين" ،473 :4 ،وابن
دطية" ،احملرر الوجيز" ،536 :4 ،والرازي" ،تفاسري الرازي"،458 :26 ،
والقرطب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن" ،266 :15 ،وابن كثري" :تفاسري القرآن
العظيم" ،105 :7 ،والشوكذين ،حمم بن دلي" .فاح الق ير اجلذمع بني
فين الرواية وال راية يف دلم الافاسري"( .ط ،1بريوت :دار ابن كثري ،دار
الكلم الطيب1414 ،ه) ،735 :4 ،وابن دذشور" ،الاحرير والانوير"،
.36 :24
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ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ [يونس ،]٢٢ :فقوله تعذىل :ﭽ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭼ ،يعين :حيملكم وياسهل لكم الاسري يف الرب دلى
ال واب ،ويف البحر دلى الاسفن ،فهو الذي حيفظكم إ ا تسذفرمت يف بر أو
()1
شرُكم) ابلنون والشني من النشر ،أي :يهـبُـثكم  ،ﭽﭱ ﭲ
حبر ،وقُرئ (يـهن ُ ُ
ﭳ ﭴ ﭵﭼ ،يعين :يف الاسفن ،ﭽﭶ ﭷﭼ ،أي :مضت
الاسفن مبن فيهذ ،و هد ه ل دن اخلطذب إىل الغيبة للمبذلغة ،كأنه تذكرة لغريهم
لياعجب من حذهلم وينكر دليهم ،ﭽ ﭸ ﭹﭼ يعين :لينة تسذكنة،
ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ابلريح الطيبة ،ﭽﭼﭼ يعين :الاسفينة ،ﭽﭽ
ٍ
دصف ،ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ
ﭾﭼ أي :ش ي ة ات
يعين :من كل انحية ،ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ ،أي :دلموا وأيقنوا أنه
وتس ّ ت دليهم ماسذلك اخل،اص ،هنذلك ﭽ ﮉ ﮊ
ق دان ه،اكهمُ ،
ﮋ ﮌ ﮍﭼ ،أي :إ ا دان ه،اكهم أخلصوا لل تعذىل ال دذء ،ومل
ي دو أح ا تسواه ،وقذلوا :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ ،أي :من هذه الريح
ينشركم} ،ابلنون والشني ،أهي يبثكم ِ
ويفرقكم،
ّ
( )1قرأ ابن دذمر وأبو جعفرُ ُ { :
الطي ،وقرا البذقون {يُ هاسُِّريُكم} ِابلاسني واليذء ،من
وهو من النشر ض ّ ّ
الااسيري ،أهي :حيملكم دلى الاسري .ينظر :ابن زجنلة" ،حجة القراءات":
 ،329وال اين" ،الاياسري يف القراءات الاسبع" ،121 :وابن اجلزري" ،حتبري
الاياسري يف القراءات العشر" ،398 :وال ميذطي" ،إحتذف فض،اء البشر يف
القراءات األربع دشر".311 :
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العذصف ،ويقذل :من هذه األهوال ،ﭽﮒﮓ ﮔﭼ أي :من
املوح ين املطيعني(.)1
ومع أهنم أ ّك وا ود هم ابلشكر بث،اث مؤك ات ،أوهلذ :الم
ِ
توطئة القاسم ،واثنيهذ :نون الاوكي  ،واثلثهذ :الاعبري بصيغة ﭽﮓ
لنكونن شذكرين ،مبذ يفي ه ِمن دزمهم دلى أن يكونوا
ﮔﭼ دون
ّ
ِمن تلك الزمرة اليت دي هنذ الشكر؛ لكن هذا الود منهم بشكر للا
وتوحي ه ال يلبث أن يناقض إبشراكهم بع إ جنّذهم للا من الغرق
الذي كذد أن يهلكهم ،ويصور القرآن هذا احل ث بقوله تسبحذنه:
ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ [يونس" ،]٢٣ :أي:
ناسوا تلك الش ة و لك ال دذء ،ومذ ألزموه أنفاسهم ،فأشركوا ابلل ،من
ادرتفوا أبنه ال ينجيهم من الش ائ  ،وال ي فع دنهم املضذيق ،فه،ا
أخلصوا لل العبذدة يف الرخذء ،كمذ أخلصوهذ يف الش ة؟!"(.)2
دليل دلى أ ّن اخللق ُجبِلُوا دلى الرجوع
قذل القرطب" :ويف هذا ٌ
املضطر ُجيذب ددذؤه ،وإن كذ هن كذفراِ ،النقطذع
إىل للا يف الش ائ  ،وأ ّن
ّ
ِ
رب األرابب"(.)3
األتسبذب ورجوده إىل الواح ِّ
( )1ينظر :الاسمرقن ي" ،حبر العلوم" ،110 :2 ،والبغوي" ،معذمل الانزيل":2 ،
 ،415والبيضذوي" ،أنوار الانزيل" ،109 :3 ،وابن كثري" ،تفاسري القرآن
العظيم" ،259 :4 ،وأبو الاسعود" ،إرشذد العقل الاسليم"،134 :4 ،
واأللوتسي" ،روح املعذين".93 :6 ،
( )2الاسع ي" ،تياسري الكرمي الرمحن" ،361 :وينظر :ابن دذشور" ،الاحرير
والانوير".138 :11 ،
( )3القرطب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن".325 :8 ،
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ويؤّكِ هذه احلقيقة قول للا  خمذطبذ الكذفرين :ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭼ [اإلسراء .]٦٧ :أي :وإ ا انلاكم أيهذ الكذفرون الش ّ ة
متوج ،فق ّمت من ت دون من دون للا من
واجله يف البحر فذضطرب و ّ
األن اد واآلهلة ،فلم يغثكم ،ومل ُت وا غري للا مغيثذ يغيثكم ،فلمذ
ددومتوه وأغذثكم ،وأجذب ددذءكم وجنذكم من هول مذ كنام فيه يف
البحر ،أدرضام دمذ ددذكم إليه ربكم من توحي ه ،والرباءة من اإلشراك

به وددذء غريه ،ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ أي :ا جح لنعم ربه ،إال من
دصم للا تعذىل.
فهم وإن حذولوا طمس فطرة توحي للا اليت فطر النذس دليهذ،
إال أهنذ تظهر حذل الش ة وال ياساطيعون مغذلباهذ ،ف،ا ياضردون يف
حذل الش ة ملذ يعب ون من دون للا لعلمهم أنه ال ميلك هلم أح جلب
النفع أو دفع الضر دلى احلقيقة إال للا جل ود،ا؛ فلذلك أخلصوا له
ال دذء حذل الش ة(.)1
( )1ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،497 :17 ،والاسمرقن ي" ،حبر العلوم"،
 ،320 :2والبغوي" ،معذمل الانزيل" ،144 :3 ،وابن دطية" ،احملرر
الوجيز" ،471 :3 ،والرازي" ،تفاسري الرازي" ،371 :21 ،وابن كثري،
"تفاسري القرآن العظيم".96 :5 ،
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ومعىن ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ أي " :هب دن أوهذمكم
كل من ت دونه يف حوادثكم إال إايه وح ه ،فإنكم ال
وخواطركم ّ
تذكرون تسواه ،وال ت دونه يف لك الوقت وال تعق ون برمحاه رجذءكم،
وال ُخت ِطرون ببذلكم أ ّن غريه يق ر دلى إغذثاكم ،أو مل يها إلنقذ كم
ضل من ت دون من اآلهلة
أح غريه من تسذئر امل ّ
دوين .وجيوز أن يرادّ :
()1
لكن للا وح ه هو الذي ترجونه وح ه" .
دن إغذثاكم ،و ّ
بني للا  للمشركني يف اآلياني اللاني تلي اآلية الاسذبقة "أ ّن
مثّ ّ
رجودهم للشرك بع أن جنّذهم للا من الغرقِ ،من ِش ّ ة جهلِهم
قذدر دلى أن يهلكهم يف البهـِّر ،كق رته دلى إه،اكهم يف
ودمذهم؛ ألنّه ٌ
وقذدر دلى أن يعي هم يف البحر مرة أخرى ،ويهلكهم فيه
البحرٌ ،
فجرأهتم دليه إ ا وصلوا البهـّر ال هوج هه هلذ؛ أل ّهنذ ِمن جهلهم
ابلغرقُ ،
ِ
وض،اهلم ،و لك يف قوله :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ [اإلتسراء.)2("]69 - 68 :
( )1الزخمشري" ،الكشذف".679 :2 ،
( )2الشنقيطي ،حمم األمني بن حمم املخاذر" .أضواء البيذن يف إيضذح القرآن
ابلقرآن"( .ط ،1بريوت :دار الفكر للطبذدة والنشر والاوزيع1995 ،م)،
.478 :1
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وأييت تصوير حلظذت مصذردة مراكب الكفذر يف البحر للجج
األمواج ،وخوفهم من اهل،اك ،وجلوؤهم ل دذء للا تعذىل ،يف قوله

تسبحذنه :ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨﭼ

[لقمان ،]٣٢ :يعين :أيتيهم املوج بعضه فوق بعض ،ويكون لاسواده
وكثرته مثل الظلل ،والظلة :كل مذ أظلك من جبل أو تسحذب أو

غريمهذ .ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ يعين :أخلصوا له ابل دوة ﭽﮚ

ﮛ ﮜ ﮝﭼ يعين :إىل القرار ﭽﮞ ﮟﭼ أي :فمنهم من
يؤمن ،ومنهم من يكفر وال يؤمن ،وقيل يف معىن املقاص " :د ل ِيف
ذل :مقاص أهي :مقاص
فعله ،دلى معىن ال هوفهذء ِمبهذ ود ه ،هوِمنـ ُهم من قه ه
ِيف ال هقول هال ياسرف"( .)1وقيل :معىن "مقاه ِ
ص ٌ  :ماوتسط يف الكفر
ُ
()3
والظلم ،خفض ِمن غُله هوائه( ،)2وانزجر بعض االنزجذر"  ،فيكون
املعىن :أ ّن ِمن الكذفرين همن يعود إىل كفره بع أن دذه للاه دلى اإلميذن
إن هو جنّذه ،لكنّه ليس ِ
موغ،ا يف الكفر والع اوة للحق وأهله كمذ كذن
( )1الاسمعذين" ،تفاسري الاسمعذين".239 :4 ،
ِ
الش َّة ،و ُغله هواء الشَّبذبّ :أولُه وش َّ تُه ،ومعىن "خفض من غلوائه":
(( )2الغُله هواء)ِّ :
خفَّف من ِح َّته ومن مطذلبه املاش ِّدة .ينظر :ابن منظور ،حمم بن مكرم.
"لاسذن العرب"( .ط ،3بريوت :دار صذدر1414 ،هـ ـ).133 :15 ،
( )3الزخمشري" ،الكشذف.503 :3 ،":
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قبل حيصل له مذ حصل من الش ّ ة وتوقع اهل،اك مث النجذة بع لك،
رجح ابن دذشور هذا القول ل اللة الاسيذق دليه ،حيث قذل:
وق ّ
"وال همقذم دليل دلى أ ّن ال ُمراد االقاصذد يف الكفر ،لوقوع تذييله بقوله:
ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ ،ولقوله يف نظريه يف تسورة
العنكبوت :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲﭳﭼ [العنكبوت:

ِ
الص،اح وض ِّه؛
ياوتسط حذلُه بني ّ
 ،]٦5وق يُطلق ال ُمقاهص ُ دلى الذي ّ
ذىل :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ
كمذ قه ه
ذل تهـ هع ه
[المائدة.)1("]٦٦ :
وقيل" :مقاه ِ
ص ٌ  :تسذلك القص أي الطريق املاساقيم ال يع ل دنه
ُ
لغريه ،وأصله اتساقذمة الطريق ،...واملراد ابلطريق املاساقيم
الاوحي ...،أي :فمنهم مقيم دلى الاوحي ...،وقيل :مقاص من
االقاصذد مبعىن الاوتسط واالدا ال"( .)2مث كر املشرك الذي ينقض

العه فقذل تعذىل :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣﭼ يعين :ال يرتك العه ﭽ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧﭼ يعين :غ ّ ا ٍر ابلعه  ،كفوٍر لل  يف نعمه(.)3
ِّ
ويصور القرآن حذلاني ل دذء الكذفرين حذل ركوّبم البحر:
( )1ابن دذشور" ،الاحرير والانوير".191 :21 ،
( )2األلوتسي" ،روح املعذين".103 :11 ،
( )3ينظر :الاسمرقن ي" ،حبر العلوم".30 :3 ،
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جمرد ركوّبم البحر جيعلهم خذئفني من اهل،اك
احلالة األوىلّ :
ابلغرق ،فيخلصون لل ال دذء وياسألونه أن ينجيهم ،وهذه احلذلة جن

تصويرهذ يف مثل قوله تعذىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ [العنكبوت.]٦5 :
مبجرد ركوّبم
ّ
فبني للا تعذىل يف هذه اآلية وأمثذهلذ أ ّن املشركني ّ
البحر ياوجهون إىل للا ابل دذء ولو مل حيصل هلم اضطراب تسفن ،أو
هيجذن ريح ،أو ت،اطم أمواج ،و لك باسبب مذ يعرتيهم من اخلوف
دن ركوّبم البحر باسبب قلة فهمهم بركوبه؛ أل ّن أكثر أتسفذرهم كذنت
يف الرباري(" .)1أي :فإ ا ركب هؤالء املشركون يف الاسفينة يف البحر
فخذفوا الغرق واهل،اك أخصلوا لل ال دذء ،وتركوا آهلاهم اليت
فيكون حذهلم حذل همن أخلص دينه من املؤمنني ،حيث ال يذكرون إال
للا ،وال ي دون تسواه؛ لعلمهم أبنه ال يكشف الش ائ إال هو جل
ود،ا(.)3

ويف جميء هذه اآلية بع قول للا تعذىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
( )1ينظر :ابن دذشور" ،الاحرير والانوير".32 :21 ،
( )2القياسي" ،اهل اية إىل بلوغ النهذية".5648 :9 ،
( )3ينظر :البيضذوي" ،أنوار الانزيل" ،199 :4 ،واأللوتسي" ،روح املعذين"،
.14 :11
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ﭼ [العنكبوت ،]٦٤ :إشذرة إىل أ ّن ِمن أتسبذب إشراك أولئك املشركني
تعلقهم ابل نيذ ،فإ ا خذفوا املوت رجعوا إىل فطرة الاوحي وإفراد للا
ابل دذء ،فإ ا أجنذهم دذدوا إىل مذ كذنوا دليه من حب ال نيذ والشرك
ابلل وددذء غريه تعذىل(" ،)1وقيل :إِشراكهم أن يقول قذئلهم :لوال للا
الرئِ
اَّللُ هلم ِمن النّجذة قِاس همة بني
يس أو امل َّ،ا ُح لهغه ِرقنذ ،فيجعلون مذ فعل َّ
و َّ
ُ
()2
للا وبني خلقه" .
واحلالة الثانية :رؤياهم ملذ خييفهم أكثر حذل ركوّبم البحر؛
كذرتفذع األمواج اليت تُرى مثل اجلبذل يف البحر من دظماهذ وارتفذدهذ،

وهذه احلذلة جن تصويرهذ كمذ يف قوله تعذىل :ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ [لقمان ،]٣٢ :فقوله هنذ:ﭽ ﮚ

لمذ كر هذهنذ أمرا دظيمذ وهو
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ" ،ف ّ
املوج الذي كذجلبذل بقي أثر لك يف قلوّبم قذل :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟﭼ أي :فخرج منهم (مقاه ِ
ص ٌ ) ،أي يف الكفر ،وهو الذي
ُ
انزجر بعض االن ِزجذر ،أو مقاه ِ
ص ٌ يف اإلخ،اص ،فبقي معه شيءٌ منه
ه
ُ
ه
ِ
ومل يبق دلى مذ كذن دليه من اإلخ،اص ،بينمذ يف احلذلة األوىل مل يهذكر
( )1ينظر :الرازي" ،تفاسري الرازي".96 :25 ،
( )2القرطب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن".363 :13 ،
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مع ركوب البحر ُمعذيهنة ِمثل لك األمر ،ف هذكر إشراكهم حيث مل يبق
دن ه أثر"(.)1
ومن األوقذت اليت ُكِرت يف القرآن الكرمي أ ّن الكذفرين ي ِ
بذدرون
ُ
حينهذ إىل ددذء رب العذملني :مذ يكون منهم حذل مبذغااهم بعذاب

دنيوي وإصذباهم مبصيبة انزلة؛ كمذ قذل تعذىل :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱﯓﯔ ﯕﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ [األنعام:

 ،]٤١ - ٤٠فأ ُِمر النب  أن خيذطب أولئك املشركني وياسأهلم قذئ،ا :ﭽ

ﮠﭼ ،أي :أخربوين ،ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ أي :إن جذءكم
أيهذ القوم دذاب للا ،كذلذي جذء من قبلكم من األمم الذين هلكوا
أبنواع العذاب الذي أخذهم بغاة" ،وإضذفة العذاب إىل اتسم اجل،الة
دذاب حيصل يف ال نيذ
لاهويله ،لص وره ِمن أق ر القذدرين ،واملراد
ٌ
يهضََّّردُون إىل للا لرفعه دنهم"( ،)2ﭽ ﮥ ﮦ ﮧﭼ اليت تنشرون فيهذ

من قبوركم ،وتبعثون ملوقف القيذمة ،ﭽ ﮨ ﮩ ﮪﭼ أغري للا
هنذك ت دون لكشف مذ نزل بكم من الب،اء ،أو إىل غريه من آهلاكم
تفزدون لينجيكم ممذ نزل بكم من دظيم الب،اء؟ ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ

( )1الرازي" ،تفاسري الرازي" ،132 :25 ،باصرف.
( )2ابن دذشور" ،الاحرير والانوير".224 :7 ،
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أي :إن كنام ُِحم ِّقني يف ددواكم وزدمكم أ ّن آهلاكم اليت ت دوهنذ من
دون للا تنفع أو تضر( ،)1ف،ا شك أهنم حذل نزول العذاب ّبم إمنذ
يلجؤون إىل للا وح ه دون تسواه ،ويناسون مذ تسواه ممذ كذنوا ي دونه من
معبوداهتم قبل لك ،ف،ا ياذكروهنم حذل وقوع الش ة ،بل يُعِرضون دن
وياوجهون إىل للا وح ه ضذردني ابل دذء ،ولذا قذل تسبحذنه
ددذئهمّ ،
يف اآلية الاذلية :ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛﯜﭼ [األنعام ،]٤١ :فهم يرجعون إىل للا وقت حصول الب،اء،
وخيلصون له ال دذء ،فإ ا شذء كشف دنهم البأتسذء ،ورفع دنهم
الضراء ،وإن شذء أهلكهم غري ظذٍمل هلم؛ ألهنم غري صذدقني يف توباهم
مبجرد رفع العذاب دنهم وجنذهتم من الش ة
تلك ،وإمنذ يعودون لإلشراك ّ
اليت وقعت ّبم ،كمذ أخرب للا دنهم يف مواضع أخرى من كاذبه
الكرمي(.)2
ويف هذا الاسؤال للمشركني وبيذن حذهلم دن نزول ِّ
الضر ّبم
ذجة هلم وددوة هلم إىل الافكر فيمذ هم دليه من الض،ال كي يعودوا
ُحم ّ
إىل رش هم وتوحي رّّبم ،فكأنه تعذىل يقول لعب ة األواثن :إ ا كنام
( )1ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،353 :11 ،والقياسي" ،اهل اية إىل بلوغ
النهذية" ،2020 :3 ،والبغوي" ،معذمل الانزيل" ،123 :2 ،وابن دطية،
"احملرر الوجيز".290 :2 ،
( )2ينظر :الشنقيطي" ،أضواء البيذن".478 :1 ،
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ترجعون دن نزول الش ائ إىل للا تعذىل ال إىل األصنذم ومذ تعب ون من
دونه ،فلِ هم تبقون دلى دبذدة تلك األواثن اليت ال متلك لكم ضرا وال
نفعذ دلى احلقيقة ،وال تكشف دنكم العذاب حذل حصوله؟(.)1
احلجة ،وتبلغهم
وال يقع ٌ
دذاب ابلكذفرين إال بع أن تُقذم دليهم ّ
رتسذالت للا تعذىل دلى ألاسنة رتسله دليهم الص،اة والاس،ام؛ كمذ قذل
وبني
تسبحذنه :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ [اإلسراءّ ،]١5 :
احلجة
للا تعذىل أنه لو أهلك الكذفرين بعذاب من قبل أن يقيم دليهم ّ
للج ُؤوا إىل ددذء للا تعذىل وتسؤاله أن يرتسل إليهم
ويرتسل إليهم الرتسل ه
رتسوال يبلّغهم مراد للا منهم؛ كمذ قذل  :ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵ ﯶﯷﯸﯹﯺ ﯻﯼﯽﯾ ﯿﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ [طه .]١٣٤ :أي :ولو أان أهلكنذ هؤالء املشركني
الذين يكذبون ّبذا القرآن من قبل أن ننزله دليهم ،ومن قبل أن نبعث
داديذ ي دوهم إىل مذ فرضنذ دليهم فيه بعذاب ننزله ّبم بكفرهم ابلل،
لكذن هلم أن يقولوا يوم القيذمة ،إ وردوا دلينذ ،فأردان دقذّبم :ربنذ ه،ا
أرتسلت إلينذ رتسوال ي دوان إىل طذداك ،فنابع آايتك :يقول :فنابع
حجاك وأدلاك ومذ تنزله دليه من أمرك وهنيك من قبل أن يصيبنذ الذل
واهلوان واخلزي والفضيحة باعذيبك ّإايان ،وقيل :اخلِزي ِيف هحش ِرِهم هم هع
اجلنذةِ هكمذ قه ه ِ ِ
اهيم  :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ [الشعراء:
ُه ه
ذل إبـهر ُ
( )1ينظر :الرازي" ،تفاسري الرازي" ،533 :12 ،والقرطب" ،اجلذمع ألحكذم
القرآن" ،423 :6 ،وأبو الاسعود" ،إرشذد العقل الاسليم".132 :3 ،
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 . ]٨٧وقيل يف معىن قوهلم :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ [طه،]١٣٤ :
أيِ :من قهـب ِل أهن نه ِذ َّل ابلقال والاسب يف ال نيذ ،هوهَنزى ب خول النذر يوم

القيذمة

()2

 .وقذل تسبحذنه :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ [القصص .]٤٧ :ويف اآلية تق ير ،ومعنذهذ :لوال
ه،ا أرتسلت إلينذ رتسوال فنابع آايتك ونكون من املؤمنني،
أن يقولوا ربنذ ّ
ِ
ِ
ِ
َّمت أهي ي ِهم ،فلوال
لعذجلهم العذاب يف ال نيذ ،وألصذباهم مصيبهةٌ مبذ قه ه
أرتسلنذك؛ لكن له َّمذ
َّموهذ مذ
ه
قوُهلم هذا دن ه إصذبة دقوبة جنذايهتم اليت ق ُ
لك حمقَّقذ ال حمي ه دنه أرتسلنذك قطعذ ملعذ يرهم ودفعذ
كذ هن
قوُهل)3م ه
(
حلجاهم  .وإمنذ كذن الاسبب يف قوهلم هذا هو نزول العقذب ،ال
( )1ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،407 :18 ،والقياسي" ،اهل اية إىل بلوغ
النهذية" ،4722 :7 ،والاسمعذين" ،تفاسري الاسمعذين"،366 :3 ،
والبغوي" ،معذمل الانزيل" ،282 :3 ،والرازي" ،تفاسري الرازي":22 ،
 ،116والقرطب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن" ،264 :11 ،وابن دذشور،
"الاحرير والانوير".347 :16 ،
( )2ينظر :البيضذوي" ،أنوار الانزيل" ،44 :4 ،واأللوتسي ،روح املعذين،593 :8 ،
والقذمسي ،حمم مجذل ال ين بن حمم " .حمذتسن الاأويل" .حتقيق :حمم ابتسل
ديون الاسود( .ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية1418 ،هـ).171 :7 ،
( )3ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،587 :19 ،والاسمرقن ي" ،حبر العلوم"،
 ،611 :2والقياسي" ،اهل اية إىل بلوغ النهذية" ،5543 :8 ،والاسمعذين،
"تفاسري الاسمعذين" ،144 :4 ،وابو الاسعود" ،إرشذد العقل الاسليم":7 ،
 ،17والاسع ي" ،تياسري الكرمي الرمحن".617 :
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الاأتسف دلى مذ فذهتم من اإلميذن خبذلقهم ،ويف هذا من الشهذدة القوية
دلى اتساحكذم كفرهم ورتسوخه فيهم مذ ال خيفى؛ كقوله تعذىل :ﭽ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ [األنعام.)1(]٢٨ :
ومن العجيب أن يكون املشركون يف اجلذهلية جيأرون إىل للا
ماسهم الضر ،بينمذ ال جن هذا من مشركي زمذننذ
تعذىل ابل دذء إ ا ّ
الذين طغت دليهم املذدية املعذصرة ،وانطماست ل يهم الفطرة اليت ُتعل
أتوه
اإلناسذن ّ
الضراء خذصة ،وق ّ
ياوجه إىل خذلقه ابل دذء يف وقت ّ
العلمذء هلذه املعضلة ،وبيّنوا م ى احنطذط مشركي األزمنة املاأخرة يف
تسفول الشرك ابلل جل ود،ا ،فهذا الشيخ حمم بن دب الوهذب رمحه
للا يقول –يف كاذبه (القواد األربع)" :-القذد ة الرابعة :أ ّن مشركي
ِ ِ
األولني يشركون يف الرخذء وخيلصون
األولني؛ أل ّن ّ
زمذننذ أغلظ شركذ من ّ
يف الش ة ،ومشركو زمذننذ شركهم دائم يف الرخذء والش ة .وال ليل قوله
تعذىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ [العنكبوت.)2("]٦5 :
ويقول األلوتسي دن تفاسريه لقول للا تعذىل :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

( )1ينظر :الزخمشري" ،الكشذف".419 :3 ،
( )2ينظر :ابن دب الوهذب ،حمم بن دب الوهذب" .القواد األربع"( ،وهو
مطبوع ضمن مؤلفذت الشيخ حمم بن دب الوهذب ،اجلزء األول) .حتقيق:
دب العزيز بن دب الرمحن الاسعي وغريه( .ط ،1الرايض :جذمعة اإلمذم
حمم بن تسعود ،غري حم د لاسنة الطبع).202 :1 ،
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ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ
ﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔ

ﮕ ﭼ[يونس..." :]٢٢ :فذآلية دالة دلى أ ّن املشركني ال ي دون غريه
أمر
تعذىل يف تلك احلذل ،وأنت خبري أب ّن النذس اليوم إ ا ادرتاهم ٌ
جاسيم ،يف بـهٍّر أو حب ٍر ،ددوا همن ال يضر وال ينفع ،وال
وخطب
خطريٌ،
ٌ
ٌ
األئمة ،ومنهم من يضرع
يرى وال ياسمع ،...ومنهم من ياساغيث أبح
ّ
إىل شيخ من مشذيخ األُّمة ،وال ترى فيهم أح ا خيُص مواله باضرده
وددذه ،وال يكذد مير له ببذل أنه لو ددذ للا تعذىل وح ه ينجو من
هذتيك األهوال ،فبذلل تعذىل دليك قل يل أي الفريقني ِمن هذه احليثية
أه ى تسبي،ا وأي ال اديني أقوم قي،ا؟ ،وإىل للا تعذىل املشاكى من
وخ ِرقت
زمذن دصفت فيه ريح اجلهذلة ،وت،اطمت أمواج الض،الةُ ،
تسفينة الشريعة ،و ِ
اختذت االتساغذثة بغري للا تعذىل للنجذة ريعة!"(.)1
ودن تفاسري ِ
ات اآلية يقول الشيخ حمم رشي رضذ" :ويف هذه
يح لكون املشركني كذنوا ال ي دون يف أوقذت
اآلية وأمثذهلذ بيذ ٌن ص ِر ٌ
صى هد ُدهم
الش ائ هوتهـ هقط ِع األتسبذب ّبم إال للاه هرَّّبم ،ولكن همن ال ُحي ه
ِ
ِ
ِِ
الضيق إال
الزمذن بِهزد ِم ِهم ال ي دُون دن أش ّ ِّ
من ُماسلمي هذا ّ
ِ
ت ِمن كث ٍري ِمن النذسِ ...حكذية
معبوديهم من امليِّاني!...،وق همسع ُ
( )1األلوتسي" ،روح املعذين".93 :6 ،
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لخصهذ أ ّن مجذدة ركبوا البحر فهذج ّبم حىت أشرفوا
وم ّ
يانذقلوهنذُ ،...
دلى الغرق ،فصذروا ياساغيثون ُمعاهـ هق ِي ِهم ،فبعضهم يقول :اي
ِ
ف :اي
(ف،ان ،)...وبعضهم يصيح اي (ف،ان ،)...وآخر يها ُ
ِ
ب
(ف،ان)...إِخل ،وكذن فيهم
موح ٌ ضذق ّبم ردذ فقذل :هاي هر ِّ
رجل ّ
ٌ
أح ٌ يع ِرفُك!"(.)1
أغ ِرق أغ ِرق ،مذ بقي ه
وال يشك دذقل أنّه وإن ّاددى أولئك اإلتس،ام فإهنم بعي ون دن
توحي رب العذملني وإخ،اص العمل وال دذء له يف كل حني .ناسأل للا
ضل دن تسبيله.
العذفية ،وأن يه ي همن ّ
املطلب الثالث :دعاء الكافرين يف مواجهة األنبياء
من األحوال ال نيوية اليت ُكِر يف القرآن الكرمي أ ّن الكذفرين
ي دون رّّبم حني حصوهلذ مذ يكون دن مواجهاهم ألنبيذئهم
تعجيز
واتساهزائهم ّبم ،ف دذء كفذر البشر يف مثل هذه األحوال فيه
ٌ
ألنبيذئهم ،ومبذلغة يف تكذيبهم؛ و لك إمنذ هو من طغيذهنم ومكذبرهتم.
ومن تلك املواضع اليت كر للا تعذىل يف كاذبه أ ّن الكذفرين ددوا
قول للا تعذىل دن الكذفرين الذين ك ّذبوا نبيّنذ
رّّبم يف مواجهة نبيِّهم ُ

حمم ا  :ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪﭼ [األنفال:

( )1رضذ" ،تفاسري املنذر".277 :11 ،
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 .]٣٢وهذا ِمن ِّ
بنبوة رتسول للا حمم ،
داو الكذفرين الذين ك ّذبوا ّ
ومبذ جذء به ،فإهنم حني ياسمعون القرآن يُالى يزدمون أنه ك،ام بشر،

بل وجيزمون بذلك دادني للا بقوهلم :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ،
"واملعىن أ ّن القرآن إن كذن ح ّقذ ُمنزال ِمن دن ك فأمطر دلينذ احلجذرة
دقوبة دلى إنكذران ،أو ائانذ بِع هذ ٍ
اب أهلِي ٍم ِتسواه ،واملر ُاد منه الاهك ُم،
ه
()1
وإظهذر اليق ِ
ني واجلزم الا ِّذم دلى أنه ليس كذلك" .
ُ
وددذء الكذفرين الوارد يف هذه اآلية جذء كره بع أن درض للا
النب  ابلكذب دلى للا،
تعذىل حذال من أحواهلم حيث إهنم رموا ّ
وا ّهتموه أ ّن مذ جذءهم به ليس ّإال من أتسذطري األولني ،أخذهذ من
دلمذء أهل الكاذب ،وأهنم لو شذؤوا أن جييئوا مبثل مذ جذءهم به لفعلوا؛
كمذ يف قوله تعذىل :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ [األنفال ،]٣١ :ومل
يقفوا دن هذا احل ّ من الاكذيب والعنذد ،بل زادوا فيه ،ف دوا للا أن
ميطر دليهم حجذرة من الاسمذء أو أيتيهم بعذاب أليم ،وكذن األوىل هلم
واألج ر ّبم أن ياسألوا للا اهل اية للحق ،ب ل أن ياسافاحوا ابلعذاب،
ولكنه اجلهل ودمى البصذئر والض،ال.
( )1أبو الاسعود" ،إرشذد العقل الاسليم".47 :4 ،
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()1

وهذا ال دذء وإن كذن ص ر من بعضهم إال أ ّن القرآن ق
ناسبه إىل مجيعهم ،فكأهنم كلهم ددوا بذلك ،واملشذر إليه ّبذا يف قوهلم:

ﭽ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞﭼ هو القرآن وشرع حمم .
والذي محلهم دلى هذه املقذلة اتسابعذدهم أن يكرم للا دليهم
حمم ا  هذه الكرامة ،فقذلوا هذه املقذلة كمذ يقول اإلناسذن ماسابع ا
حلصول أمر :إن كذن كذا وكذا ففعل للا يب وصنع ،وقيل :إ ّن هذه
املقذلة خرجت خمرج العنذد مع دلمهم أبنه حق( ،)2و ّأاي مذ كذن البذدث
هلم دلى قوهلذ فإ ّن ددذءهم دلى أنفاسهم ي ّل دلى ضعف دقوهلم،
وإمعذهنم يف الكفر والض،ال ،والاسخرية ابلنب الكرمي ،الذي كذن وجوده
 بينهم مذنعذ من نزول العذاب ّبم ،ود م إجذباهم ملذ اتساعجلوه من

العقوبة؛ حيث قذل للا :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ [األنفال.]٣٣ :
ومن ددذء الكذفرين للاه تعذىل يف مواجهة أنبيذئهم مذ كر للا
دنهم بقوله تسبحذنه :ﭽ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭼ

[ص .]١٦ :أي :وقذل هؤالء املشركون ابلل من قريش :اي ربنذ دجل لنذ
( )1أكثر املفاسرين دلى أهنذ نزلت يف النضر بن احلذرث ،ينظر :الطربي" ،جذمع
البيذن" ،505 :13 ،والاسمرقن ي" ،حبر العلوم" ،19 :2 ،والاسمعذين،
"تفاسري الاسمعذين" ،261 :2 ،وابن دطية" ،احملرر الوجيز".520 :2 ،
( )2ينظر :ابن دطية" ،احملرر الوجيز".520 :2 ،
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ط يف ك،ام العرب" :القاسط من الشيء؛
كابنذ قبل يوم القيذمة ،والق ّ
ألنه قطعة منه ،من قطه إ ا قطعه .ويقذل لصحيفة اجلذئزة :قط؛ ألهنذ
قطعة من القرطذس"( ،)1فهؤالء القوم تسألوا رّبم تعجيل أنصباهم من
اخلري أو الشر يف ال نيذ قبل يوم القيذمة اتساهزاء بودي للا ،وإنكذرا
للبعث واجلزاء ،وق أخرب للا دن هؤالء املشركني أهنم تسألوه تعجيل
لك هلم ،مث أتبع لك قوله لنبيه حمم ٍ  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ[ص:

 ،]١٧فكذن معلومذ بذلك أ ّن ددذءهم لك مذ ددوا به رّّبم إال دلى
وجه االتساهزاء منهم برتسوله  ،ولو مل يكن كذلك ملذ أمر النب 
ابلصرب دليه حىت أيتيه قضذؤه فيهم(" ،)2و لك أل ّن القوم كذنوا يف هنذية
اإلنكذر للقول ابحلشر والنشر ،فكذنوا ياسا لّون بفاسذد القول ابحلشر
نبوته"(.)3
والنشر دلى فاسذد ّ

( )1الزخمشري" ،الكشذف".77 :4 ،
( )2الطربي" ،جذمع البيذن" ،165 :21 ،والاسمرقن ي" ،حبر العلوم":3 ،
 ،161والقياسي" ،اهل اية إىل بلوغ النهذية" ،6212 :10 ،والاسمعذين،
"تفاسري الاسمعذين" ،428 :4 ،والقرطب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن":15 ،
 ،158وابو حيذن" ،البحر احمليط" ،145 :9 ،وابن كثري" ،تفاسري القرآن
العظيم" ،57 :7 ،وابن دذشور" ،الاحرير والانوير".225 :23 ،
( )3الرازي" ،تفاسري الرازي".373 :26 ،
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ومن ددذء الكذفرين للاه تعذىل يف مواجهة أنبيذئهم واتساعجذهلم
العذاب -أيضذ -مذ جذء ِكره يف قوله تعذىل :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙﭼ

[المعارج:

 ،]١أي :ددذ داع ،واتساعجل وقوع العذاب

ابلكذفرين ،مع أنه تسيقع ّبم هذا العذاب؛ كمذ قذل تعذىل :ﭽﯗ

ﯘ ﭼ ،فبني للا أنه تسيقع دلى الكذفرين ال حمذلة ،تسواء يف ال نيذ أو
ِ
ورده حني
يف اآلخرة ،وتسواء طُلب أم مل يُطلب ،وال ياساطيعون دفعه ّ
وقوده ،ال ُهم وال غريهم؛ كمذ قذل تعذىل بع هذه اآلية :ﭽ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [المعارج.)1( ]٢ :

ومل تذكر اآلية الكرمية اتسم هذا الاسذئل ،بل جذءت به من ّكرا
هكذا( :تسذئِ ٌل)؛ ألنه ال يع و أن يكون واح ا من أولئك الكذفرين
الاسفهذء( ،)2فأخفي تعيينه حتقريا لشأنه.
( )1ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،596 :23 ،والاسمعذين" ،تفاسري
الاسمعذين" ،44 :6 ،والزخمشري" ،الكشذف" ،608 :4 ،وابن دطية،
"احملرر الوجيز" ،364 :5 ،والرازي" ،تفاسري الرازي"،637 :30 ،
والقرطب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن" ،278 :18 ،والبيضذوي" ،أنوار
الانزيل"  ،244 :5والكلب" ،الااسهيل لعلوم الانزيل" ،409 :2 ،وابن
كثري" ،تفاسري القرآن العظيم" ،220 :8 ،والشوكذين" ،فاح الق ير":5 ،
 ،344والاسع ي" ،تياسري الكرمي الرمحن".885 :
( )2ينظر :اخلطيب ،دب الكرمي بن يونس" .الافاسري القرآين للقرآن"( .ط،1
القذهرة :دار الفكر العريب ،غري حم د لاسنة الطبع).1156 :15 ،
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وتسؤال الكذفرين هذا تسؤال تعجي ٍز للنب  ،وددذؤهم باعجيل
العذاب إمعذ ٌن يف اتسابعذده ،ومبذلغةٌ يف إنكذره ،وق كذن ُك ّفذر
ياساهزئون فياسألون النب  :مىت هذا العذاب الذي تاود ان به،

وياسألونه تعجيله ،قذل تعذىل :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ[الحج:

ﮤ ﭼ [يونس ،]٤٨ :وقذل تسبحذنه:
.)1(]٤٧
رب العذملني اتساهزاء أبنبيذئهم وتعجيزا هلم
ومن أددية الكذفرين ّ
مذ ُكِر يف قوله تعذىل دن قوم تسبأ :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ[سبأ .]١9 :وددذؤهم هذا جذء بع أن هم ّن للا
دليهم مبذ هم ّنِ ،من تسعة األرزاق ،وطيب البل  ،ورغ العيش ،واألمن
ِمن اخلوف ،واقرتاب امل ن ،وتياسري األتسفذر ،ولكنهم مل يشكروا تلك
النعم" ،فأدرضوا دن املنعم ،ودن دبذدته ،وبطروا النعمة ،وملّوهذ ،حىت
إهنم طلبوا ومتنّوا أن تابذد أتسفذرهم بني تلك القرى اليت كذن الاسري فيهذ
ِ
ماياسرا"( ،)2وقذلوا :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ!.
ّ
( )1ينظر :ابن دذشور" ،الاحرير والانوير".153 :39 ،
( )2الاسع ي" ،تياسري الكرمي الرمحن".677 :
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قذل ابن دذشور –دن تفاسري هذه اآلية" :-واألظهر دن ي أن
يكون هذا القول قذلوه جوااب دن موادظ أنبيذئهم والصذحلني منهم حني
ينهوهنم دن الشرك ،فهم يعِظوهنم أب ّن للا أنعم دليهم بالك الرفذهية وهم
جييبون ّبذا القول إِفحذمذ ل دذة اخلري منهم ،دلى حنو قول كفذر قريش:

ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ[األنفال.)1("]٣٢ :
فاواطأت مواقف الك ّفذر ِمن أنبيذئهم ،وجعلوا ِمن تكذيبهم
ألنبيذئهم ي دون للا اتساعجذال ابلعذاب ،و لك تسخرية منهم واتساهزاء
أبولئك األنبيذء الكرام ،دليهم الص،اة والاس،ام.
ِ
ومن ددذء الكذفرين يف مواجهة األنبيذء مذ كذن من إبليس رأس
الكفر ودادياه األول؛ حيث أخرب للا دنه يف مواضع من القرآن أنه ددذ
ربّه يف مواجهة آدم  ،و لك بع مذ أمره للا ابلاسجود له فذمانع كِربا
وُكفرا؛ قذل للا تعذىل :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ [البقرة.]٣٤ :
وددذؤه الذي كذن مراده به مواجهة آدم  و ريّاه وإغواءهم
ُكِر يف مثل قول للا تعذىل – ُخمِربا دن إبليس:-ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭼ [األعراف .]١٤ :قذل الطربي" :وهذه أيضذ هجهلة أخرى
من هج هه،اته اخلبيثة ،تسأل ربه مذ ق دلم أنه ال تسبيل ألح من خلق
( )1ابن دذشور" ،الاحرير والانوير".176 :22 ،
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للا إليه ،و لك أنه تسأل الن ِ
َّظرة إىل قيذم الاسذدة ،و لك هو يوم يبعث
فيه اخللق ،ولو أدطي مذ تسأل من الن ِ
اخللود وبقذء
َّظرة ،كذن ق أدطي
ه
ال فنذء معه ،و لك أنه ال موت بع البعث ،فقذل جل ثنذؤه له :ﭽ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ [الحجر- ٣٧ :

 ،]٣٨و لك إىل اليوم الذي ق كاب للا دليه فيه اهل،اك واملوت والفنذء،
ِ
احلي الذي ال ميوت ،...فإن قذل
ألنه ال شيء يبقى ف،ا يفىن ،غري ربّنذ ِّ
قذئل :فإن للا ق قذل له إ تسأله اإلنظذر إىل يوم يبعثون :ﭽ ﭹ ﭺ
ﭻﭼ [األعراف ،]١5 :يف هذا املوضع ،فق أجذبه إىل مذ تسأل؟،
قيل له :ليس األمر كذلك ،وإمنذ كذن جميبذ له إىل مذ تسأل لو كذن قذل
له :إنك من املنظرين إىل الوقت الذي تسألت ،أو :إىل يوم البعث ،أو:
إىل يوم يبعثون ،أو مذ أشبه لك ،ممذ ي ل دلى إجذباه إىل مذ تسأل من
النظرة ،وأمذ قوله :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ،ف،ا دليل فيه لوال اآلية
بني فيهذ م ة إنظذره إايه إليهذ ،و لك قوله :ﭽ ﭻ ﭼ
األخرى اليت ق َّ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ"( ،)1وق قيل يف معىن الوقت
املعلوم :هو النفخة األوىل يف الصور اليت يُصعق هلذ من يف الاسمذوات
ومن يف األرض من املخلوقني ،وقيل :بل أحذله دلى وقت معلوم دن ه
( )1ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،330 :12 ،والقرطب" ،اجلذمع ألحكذم
القرآن" ،173 :7 ،والبيضذوي" ،أنوار الانزيل" ،7 :3 ،وأبو حيذن،
"البحر احمليط" ،19 :5 ،وأبو الاسعود" ،إرشذد العقل الاسليم"،217 :3 ،
والشوكذين" ،فاح الق ير" ،219 :2 ،واأللوتسي" ،روح املعذين":4 ،
 ،331والشنقيطي" ،أضواء البيذن".11 :2 ،
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يعني له لك ،وإمنذ
 يري به يوم موت إبليس وحضور أجله دون أن َّ
تركه يف دمذء اجلهل به ليغمه لك مذ دذش.
و هب ابن دذشور إىل أ ّن ددوة إبليس تلك مل تاساجب ،فقذل:
"وق أفذد الاأكي إبِ َّن وا ِإلخبذر بصيغة ﭽ ﭺ ﭻﭼ أ َّ
هن إِنظذره أمٌر
اَّلل وق َّره ِمن قهـب ِل تسؤاله ،أي :حتقق كونُك من الفريق الذين
ق قضذه ّ
أُن ِظروا إىل يوم البعث ،أي أ ّن للا خلق خلقذ وق ّ ر بقذءهم إىل يوم
عض ِمن ُمجلة ال ُمنظرين ِمن قبل ح وث
البعث ،ف هكشف إلبليس أنه به ٌ
اَّلل ليس ٍِّ
مبغري مذ ق ّ ره له ،فجواب للا تعذىل إلبليس
املعصية منه ،وإ ّن ّ
ِ
بذر دن أم ٍر حت ّقق ،وليس إجذبة لِ ِطلبه ِة إبليس ،ألنه أهون دلى للا
إخ ٌ
ِمن أن جييب له طلبذ ،وهذه هي النكاة يف الع ول دن أن يكون
ت لك ،ممذ ي ل دلى تهك ِرهم ٍة ابتساجذبة طلبه،
هجب ُ
اجلواب :أنظهرتُك أو أ ه
()1
ِ
أمر حذصل ،فاسؤاله حتصيل حذصل" .
ولكنه أدلمه أ ّن مذ تسأله ٌ
ودلى كل ٍ
حذل ،فإن كذن للا تعذىل ق أجذب ددذء إبليس لك
أو مل ُِجيبه ،فإ ّن يف إنظذره إىل يوم الوقت املعلوم لل تعذىل ابا،اء للعبذد،
وحك ُمه ُحك ُم مذ هخلهق يف ال نيذ
ويف خمذلفاهم إلبليس أدظم الثوابُ ،
من صنوف الزخذرف وأنواع امل،ا وامل،اهي ،ومذ رّكب يف األنفس من
الشهوات ليماحن ّبذ دبذده(.)2

( )1ابن دذشور" ،الاحرير والانوير".45 :8 ،
( )2ينظر :الزخمشري" ،الكشذف" ،91 :2 ،وابن كثري" ،تفاسري القرآن العظيم"،
 ،393 :3والشوكذين" ،فاح الق ير" ،219 :2 ،والاسع ي" ،تياسري
الكرمي الرمحن".284 :
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املطلب الرابع :دعاء الكافرين على أنفسهم.
ِ
أدجب األمور أن ي دو املخلوق دلى نفاسه أبن يصيبه للا
ِمن
ابلاسوء أو يرفع دنه مذ وهبه من العذفية وال دة؛ ولكن الكذفر انطماست
بصريته ،وأوبق نفاسه ،فخاسر دنيذه وآخرته ،وق كر للا تعذىل يف كاذبه
طرفذ من ددذء الكذفرين دلى أنفاسهم ،واتساعجذهلم حلول العقذب ّبم،
وبني  أ ّن هذا احلذل هو حذل الكذفرين دمومذ؛ فقذل تسبحذنه:
ّ

ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﭼ [اإلسراء:

ابلشر دن ضجره
 ،]١١أي :وي دو اإلناسذن دلى نفاسه وول ه ومذله ّ
اللهم أهلكه وحنو لك ،ك دذئه ابخلري :يقول :ك دذئه
وغضبه ،فيقولّ :
ربه أبن يهب له العذفية ،ويرزقه الاس،امة يف نفاسه ومذله وول ه ،فلو
ابلشر كمذ ياساجذب له
اتساجيب له يف ددذئه دلى نفاسه ومذله وول ه ّ
يف اخلري هلك ،ولكن للا بفضله ال ياساجيب له يف لك ،وهو كقول

للا تعذىل :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓﮔ ﭼ[يونس.)1(]١١ :

( )1ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،393 :17 ،والاسمرقن ي" ،حبر العلوم"،
 ،303 :2والقياسي" ،اهل اية إىل بلوغ النهذية" ،4153 :6 ،والاسمعذين،
"تفاسري الاسمعذين" ،222 :3 ،والبغوي" ،معذمل الانزيل"،123 :3 ،
والزخمشري" ،الكشذف" ،651 :2 ،وابن دطية" ،احملرر الوجيز":3 ،
 ،441والرازي" ،تفاسري الرازي" ،304 :20 ،وابن كثري" ،تفاسري القرآن
العظيم" ،49 :5 ،وأبو حيذن" ،البحر احمليط" ،19 :7 ،واأللوتسي" ،روح
املعذين".23 :8 ،
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واملراد ابإلناسذن يف مثل قوله تعذىل :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭼ [اإلسراء ،]١١ :اإلناسذن الكذفر الذي ال يؤمن ابآلخرة ،وهو

كمذ يف قوله تعذىل :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ [مريم- ٦٦ :

 ،]٦٧وإط،اق اإلناسذن دلى الكذفر ورد يف د ة مواضع من القرآن،
الفرج
في دو الكذفر
ابلعذاب اتساهزاء وياساعجل به ،كمذ ي دو بطلب ه
ماساه الش ّ ة(.)1
إا ّ
( )1ينظر :الزخمشري" ،الكشذف" ،651 :2 ،وابن دذشور" ،الاحرير والانوير"،
 ،42 :15ولفظ (اإلناسذن) إ ا أطلق ف،ا يراد به الكذفر دلى كل حذل،
بل الاسيذق هو الذي حي د هل املراد به اإلناسذن الكذفر ،أم يشمل املاسلم
والكذفر .قذل الرازي" :اخالفوا يف اإلناسذن يف قوله :ﭽﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﭼ [يونس ،]١٢ :فقذل بعضهم :إنه الكذفر ،ومنهم من ابلغ وقذل :كل
موضع يف القرآن ورد فيه كر اإلناسذن ،فذملراد هو الكذفر ،وهذا ابطل؛ ألن
قوله :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﭼ [االنشقاق ،]٧ - ٦ :ال شبهة يف أن املؤمن داخل فيه ،وكذلك قوله :ﭽ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ [اإلنسان ،...]١ :فذلذي قذلوه بعي  ،بل احلق
أن نقول :اللفظ املفرد احمللّى ابأللف وال،ام حكمه أنه إ ا حصل هنذك
معهود تسذبق انصرف إليه ،وإن مل حيصل هنذك معهود تسذبق وجب محله
دلى االتساغراق صوان له دن اإلمجذل والاعطيل .ولفظ اإلناسذن هذهنذ الئق
ابلكذفر؛ ألن العمل املذكور ال يليق ابملاسلم الباة" .الرازي" ،تفاسري
الرازي".221 :17 ،
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ِ
ومن أمثلة ددذء الكذفرين دلى أنفاسهم اليت ُكِرت يف القرآن
الكرمي مذ ددذ به قوم تسبأ حني تسألوا للا أن يبذد بني أتسفذرهم بع أن
أنعم للا دليهم وجعل بينهم وبني ُقرى الشذم ُقرى ماصلة ماقذربة ،فلم
يشكروا رّبم ،بل تسألوه أن تكون القرى واملنذزل بعضهذ أبع من

بعض! ،وق أخرب للا دن ددذئهم لك بقوله تعذىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ [سبأ ،]١9 :فقوهلم :ﭽﮘ ﮙ

ﮚ ﮛﭼ( ،)1يعنون به :فذجعل بيننذ وبني الشذم فلو ٍ
ات ومفذوز،
لنركب فيهذ الرواحل ،ونازود معنذ فيهذ األزواد ،وهذا من ال اللة دلى ا ّن
القوم ِ
بطروا نعمة للا دليهم وإحاسذنه إليهم ،وتسئموا ِمن طيب العيش،
وجهلوا مبق ار العذفية ،فطلبوا النصب والاعب كمذ طلب بنو إتسرائيل
املن والاسلوى .قذل تعذىل دن قوم تسبأ :ﭽ ﮜ
البصل والثوم مكذن ّ

( )1وهذا دلى قراءة ابن كثري وأيب دمرو وهشذم{ :هربَّنذ} ابلنصب دلى أنه ن اء،
وقرؤوا{ :بـه ّعِ } ،بكاسر العني املش ّ دة ب،ا ألفِ ،م هن الاـَّبعِي ِ ،هوقهـهرأه البذقون غري
يعقوب{:ربَّنذ}كذلك دلى ال دذءِ { ،
ابد } ابأللف وكاسر العني وتسكون
ه
ال ال ،و( هاب ِد ) و(بـه ّعِ ) واح ٌ ِيف املعىن ،فاسألوا املبذد ة بني أتسفذرهم .وقرأ
يعقوب{ :هربنذ} ابلرفع { ،هاب هد ه } بفاح العني وال ال دلى اخلرب ،دلى أنه
شكوى منهم لبع تسفرهم .ينظر :ابن زجنلة" ،حجة القراءات" ،588 :وابن
اجلزري" ،حتبري الاياسري يف القراءات العشر" ،516 :وال ميذطي" ،إحتذف
فض،اء البشر يف القراءات األربع دشر".459 :
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ﮝ ﭼ ،أهي :برتك الشكر وتسؤال املش ّقة والك ح يف املعيشة ،إ
دجل هلم رّبم اإلجذبة ،وأدطذهم
متنّوا طول األتسفذر وبع ال اير ،ولق ّ
مذ رغبوا إليه فيه وطلبوا من املاسألة ،حيث قذل تعذىل :ﭽﮞ

هح ِذديث ِيف ال ُق ُرون الَِّيت هأتيت،
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ ،أي :أ ه
ومبه َّ د(.)1
وفرقنذهم وب دانهم كل ُم َّ
فرق ُ
وممذ كر يف القرآن الكرمي أيضذ ِمن ددذء الكذفرين دلى أنفاسهم
مذ تق ّ م(ِ )2من أ ّن بعض الكذفرين ددوا دلى أنفاسهم يف مواجهة الرتسل
دنذدا واتساكبذرا واتسابعذدا للعذاب؛ كمذ يف قوله تعذىل :ﭽ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ [اإلسراء ،]١١ :وقوله :ﭽ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ [األنفال.]٣٢ :

( )1ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،389 :20 ،والاسمرقن ي" ،حبر العلوم"،
 ،87 :3والقياسي" ،اهل اية إىل بلوغ النهذية" ،5917 :9 ،والاسمعذين،
"تفاسري الاسمعذين" ،328 :4 ،والزخمشري" ،الكشذف"،577 :3 ،
والرازي" ،تفاسري الرازي" ،202 :25 ،والقرطب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن"،
 ،290 :14وابن كثري" ،تفاسري القرآن العظيم" ،509 :6 ،والشوكذين،
"فاح الق ير" ،369 :4 ،واأللوتسي" ،روح املعذين".304 :11 ،
( )2يف املطلب الاسذبق.
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وقوله :ﭽ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭼ [ص،]١٦ :
وغري لك من اآلايت.
وق ح ّذر النب  من تسلوك تسبيل الكذفرين يف ال دذء دلى
النفس أو الول أو املذل ،فقذل « :ال ت دوا دلى أنفاسكم ،وال ت دوا
دلى أوالدكم ،وال ت دوا دلى هخ ه ِم ُكم ،وال ت دوا دلى أموالكم ،ال
توافِقوا من للا تبذرك وتعذىل تسذدة ٍ
نيل فيهذ دطذء فياساجيب لكم»(.)1
و ّبني  تسوء دذقبة ال دذء دلى النفس باعجيل العذاب؛ فعن
ت(،)2
أنس  قذل" :إ ّن رتسول للا  دذد هر ُج،ا من املاسلمني ق هخ هف ه
فصذر مثل الفرخ ،فقذل له رتسول للا « :هل كنت ت دو بشيء أو
اللهم مذ كنت معذقب به يف
تاسأله ّإايه؟» ،قذل :نعم ،كنت أقولّ :
فعجله يل يف ال نيذ .فقذل رتسول للا « :تسبحذن للا! ،ال
اآلخرة ّ
اللهم آتنذ يف ال نيذ حاسنة ويف اآلخرة
تطيقه أو ال تاساطيعه ،أف،ا قلتّ :
()3
حاسنة وقنذ دذاب النذر» .قذل :ف دذ للا له فشفذه" .
( )1رواه أبو داود يف تسننه ،كاذب :الص،اة ،ابب :النهي دن أن ي دو اإلناسذن
دلى أهله ومذله ،)88/2(:برقم( ،)1532وصححه األلبذين يف صحيح
تسنن أيب داود ،)419/1(:برقم( ،)1532دن جذبر بن دب للا .
ضعف و هبت قوته .ينظر :النووي ،حيىي بن شرف" .املنهذج شرح
( )2أيُ :
صحيح ماسلم بن احلجذج"( .ط ،2بريوت ،دار إحيذء الرتاث العريب،
1392هــ).
( )3رواه ماسلم يف صحيحه ،كاذب :الذكر وال دذء والاوبة واالتساغفذر ،ابب:
كراهة ال دذء باعجيل العقوبة يف ال نيذ ،)88/2(:برقم(. ،)2688
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املطلب اخلامس :دعاء الكافرين إذا رأوا بعض العالمات الكربى
لقيام الساعة.
ِمن ددذء الكذفرين الذي ُكِر يف القرآن الكرمي مذ يكون ِمن
تسؤاهلم للا  كشف بعض مذ حيصل هلم من العذاب قبل يوم

القيذمة ،وهو قوهلم :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ

[الدخان ،]١٢ :وهذا العذاب الذي ياسألون كشفه هو ال خذن املذكور

يف قوله تعذىل :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ [الدخان ،]١١ - ١٠ :وهو آية من آايت
للا ،مرتسلة دلى دبذده قبل جميء الاسذدة ،في خل يف أبصذر وأمسذع
أهل الكفر به ،ويعرتي أهل اإلميذن به كهيئة الزكذم ،وهذا دلى أح
القولني يف تفاسري اآلية(.)1
في دوا الكذفرون الذين يرون لك ال خذن رَّّبم  تسذئلني
كشف لك ال خذن دنهم ،ويقولون :إنك إن كشفاه آمنذ بك
كل معبود تسواك ،فيكشف للا دنهم لك العذاب
ودب انك من دون ّ
تعذىل :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

( )1القول الثذين يف معىن ال خذن املذكور يف قوله
ﮗ ﮘﭼ [الدخان ،]١٠ :هو مذ أصذب قريشذ من اجله ب دذء النب 
دليهم ،ومذ لقوه باسبب لك من ٍ
الاسمذء
قحط ٍ
وجوع ،فصذروا يرون بني َّ
واألرض كذل خذن .تنظر :املراجع يف احلذشية الاذلية.
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بع ظهور تلك الع،امة ال الة دلى قرب قيذم الاسذدة ،وبع أن اددى

الكذفرون اإلميذن؛ ولكنهم يعودون إىل كفرهم ،كمذ قذل تعذىل :ﭽ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ [الدخان ،]١5 :مث يناقم للا منهم

دن قيذم الاسذدة ،كمذ قذل تسبحذنه :ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﭼ [الدخان ،)1( ]١٦ :وقيل :إ ّن معىن قوله
ِ
ؤخرو العذاب دنكم قلي،ا بع انعقذد
ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﭼ أي" :إِ ّان ُم ّ
أتسبذبه ووصوله إليكم ،وأنام ماسامرون فيمذ أنام فيه ِمن الطغيذن
ابشرهم؛ كقوله تعذىل:
والض،ال ،وال يلزم ِمن الكشف دنهم أن يكون ه
تسبحذنه :ﭽ ﯘ

ﭽﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ [يونس ،]9٨ :ومل يكن العذاب ابشرهم واتّصل
ّبم ،بل كذن ق انعق تسببه ووصوله إليهم"(.)2

( )1ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،16 :22 ،والاسمرقن ي" ،حبر العلوم"،268 :3 ،
والقياسي" ،اهل اية إىل بلوغ النهذية ،6726 :10 ،والاسمعذين" ،تفاسري الاسمعذين"،
 ،123 :5والزخمشري" ،الكشذف" ،272 :4 ،وابن دطية" ،احملرر الوجيز":5 ،
 ،69والرازي" ،تفاسري الرازي" ،656 :27 ،وأبو حيذن" ،البحر احمليط":9 ،
 ،399وابن كثري" ،تفاسري القرآن العظيم".247 :7 ،
( )2ابن كثري" ،تفاسري القرآن العظيم".250 :7 ،
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نصت اآلايت املذكورة هنذ من تسورة ال خذن
كل فق ّ
ودلى ٍّ
نوع من العذاب الذي يصيب الكذفرين وأ ّهنم حذل
دلى أ ّن ال خذن ٌ
نزوله ّبم يضردون إىل للا ابل دذء.
وق د ّ العلمذء وقوع ال خذن من الع،امذت الكربى لقرب قيذم
الاسذدة ،اتسا الال ّبذه اآلية ،ومبذ جذء يف بعض األحذديث؛ كح يث
حذيفة بن أتسي الغفذري  قذل :كذن النّب ِ يف غُرفهٍة هوحنن أتسفل
منه ،فذطّلع إلينذ ،فقذل :مذ تذ ُكرون؟ " قلنذ :الاسذدة ،قذل« :إِ ّن الاسذدة
ال تكون حىت تكون دشر ٍ
وخاسف ابملغرب،
ف ابملشرق،
ٌ
آايت :هخاس ٌ
ُ
()1
ف يف جزيرة العرب وال خذن »...،احل يث  ،وغريه من
وخاس ٌ
األحذديث.
املطلب السادس :دعاء الكافرين عند املوت.
إ ا وقع املوت ابإلناسذن فق أقبل دلى اآلخرة وأدبر دن ال نيذ،
تقرر فيمذ تسبق أ ّن الكذفرين يلجؤون إىل ددذء للا تعذىل دن نزول
وق ّ
الش ائ ّبم ،وأدظم ش ّ ة حتصل لإلناسذن وأكرب مصيبة حتل به هي
مصيبة املوت ،فإ ا دذين الكفذر املوت وأيقنوا مبفذرقة احليذة فزدوا إىل
ِ
ويؤجل قبض أرواحهم ،زادمني أهنم
ددذء للا  ،وتسألوه أن ميهلهمّ ،
تسياوبون ويعملون دم،ا صذحلذ ويُصلِحون مذ أفاس وا إ ا أدي وا لل نيذ
( )1رواه ماسلم يف صحيحه ،كاذب :الفنت وأشراط الاسذدة ،ابب :يف اآلايت اليت
تكون قبل الاسذدة ،)2226/4(:برقم(.)2901
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ِ
وم ّ يف أدمذرهم ،وق ّبني للا حذهلم لك وتسؤاهلم إايه
وأُ ّجلت آجذهلم ُ
دن نزول املوت ّبم بقوله تسبحذنه :ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯﮰﭼ [المؤمنون ،]99 :أي :حىت إ ا جذء أح ه هؤالء
املوت ،ودذين نزول أمر للا به ،قذل -:لعظيم مذ يعذين ممذ
املشركني ُ
يـهق م دليه من دذاب للا تن ّ مذ دلى مذ فذت ،وتلهفذ دلى مذ فرط فيه
قبل لك ،من طذدة للا وماسألاه لإلقذلة :-ﭽ ﮮ ﮯ ﭼ إىل ال نيذ
فردوين إليهذ ،ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ المؤمنون ،١٠٠ :أي :كي
ّ
وفرطت فيه،
فضيعاه،
العمل
من
يوم
ال
قبل
كت
تر
فيمذ
صذحلذ
أدمل
ّ
ِ
فيقول للا له :ﭽ ﯘﭼ أي :ليس األمر دلى مذ قذل هذا املشرك من
إمكذن رجوده إىل ال نيذ إ ا حضره املوت ،فلن يـُرجع إىل ال نيذ ،ولن
يعذد إليهذ ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ المؤمنون ،١٠٠ :أي :هذه الكلمة،
وهي قوله :ﭽ ﮮ ﮯ ﭼ كلمة هو قذئلهذ ،أي :هذا املشرك يقوهلذ،
وال ياسكت دنهذ التساي،اء احلاسرة دليه؛ ولكن ال تنفعه وال ُُتذب
ددوته حينئذ ،وهو أيضذ غري صذدق يف لك ،فإنه لو ُرّد لعذد ملذ هني
دنه ،ﭽﯟ ﯠ ﯡﭼ [المؤمنون ،]١٠٠ :أي :ومن أمذمهم حذجز
حيجز بينهم وبني الرجوع ،يعين ﭽ ﯢ ﯣ ﯤﭼ [المؤمنون،]١٠٠ :
ِمن قبورهم ،و لك يوم القيذمة(.)1
( )1ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،69 :19 ،والاسمرقن ي" ،حبر العلوم":2 ،
 ،490والاسمعذين" ،تفاسري الاسمعذين" ،489 :3 ،والزخمشري،
"الكشذف" ،203 :3 ،وابن دطية" ،احملرر الوجيز" ،156 :4 ،والرازي،
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فذكر للا تعذىل أ ّن ِمن مواضع ددذء الكذفرين هو مذ يكون من
دن حصول املوت ّبم من طلبهم اإلمهذل والرجوع إىل ال نيذ؛ لكنه
ّبني أنه ال جييب ددذء أولئك الكذفرين دن احاضذرهم ،بل وال غريهم؛

كمذ قذل تعذىل خمذطبذ املؤمنني :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﭼ [المنافقون،]١١ - ١٠ :
فقرر تسبحذنه يف غري موض ٍع ِمن كاذبه أ ّن األجل إ ا جذء أح ا فإنه ال
ّ
ٍ
يؤخر ،وال ُتذب له ددوة حينئذ؛ ألنّه تعذىل أمهل دبذده قبل لك،
ّ
فمن ابدر يف حيذته ابإلميذن والعمل الصذحل فذز ،ومن ّفرط حىت جذءه
املوت فق خاسر ،وال ينفعه الامين حني حلول أجله ،وال ددذءه ربّه أن
ميهله.

"تفاسري الرازي" ،292 :23 ،والقرطب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن":12 ،
 ،149والبيضذوي" ،أنوار الانزيل" ،95 :4 ،والكلب" ،الااسهيل لعلوم
الانزيل" ،57 :2 ،وأبو حيذن" ،البحر احمليط" ،584 :7 ،وابن كثري،
"تفاسري القرآن العظيم" ،493 :5 ،وأبو الاسعود" ،إرشذد العقل الاسليم"،
 ،149 :6والشوكذين" ،فاح الق ير" ،589 :3 ،والاسع ي" ،تياسري
الكرمي الرمحن" ،559 ،وابن دذشور" ،الاحرير والانوير".123 :18 ،
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املبحث الثاني :دعاء الكافرين يف اآلخرة
وفيه مطلبذن:
املطلب األول :دعاء الكافرين عند قيام الساعة
وبني
كر للا  يف كاذبه الكرمي شيئذ من أهوال يوم القيذمةّ ،
أحوال الكذفرين يف لك اليوم العظيم ،ومن تلك األحوال أ ّن الكذفرين
ُحيشرون إىل جهنم ُدميذ؛ كمذ أخرب للا دنهم بقوله :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧﭨ ﭼ [اإلسراء ،]9٧ :وقوله :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ [طه ،]١٢٤ :وق
اخاُلِف يف صفة العمى الذي كر للا يف هذه اآلية وأمثذهلذ أنه يبعث
هؤالء الكفذر يوم القيذمة به ،فقيل :لك دمى دن احلجة ،ال دمى
ورجح الطربي أن املقصود دمى
دن البصر ،وقيل :حيشر أدمى البصرّ ،
البصرية والبصر معذ؛ فقذل" :والصواب من القول يف لك مذ قذل للا
تعذىل كره ،وهو أنه حيشر أدمى دن احلجة ورؤية الشيء كمذ أخرب
ِ
خيصص"( ،)1فياسأل الواح من أولئك الكذفرين
فعم ومل ّ
جل ثنذؤهّ ،
ّ
دن ٍ
ئذ ربَّه مل حشره أدمى مع أنه كذن يف ال نيذ مبصرا ،ﭽﰀ ﰁ ﰂ
( )1الطربي" ،جذمع البيذن".395 :18 ،
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ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ [طه ،]١٢5 :أي :أي :كنت يف

ال نيذ بصريا حبجيت رائيذ لألشيذء ،فيقول للا حينئذ له :ﭽ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ [طه ،]١٢٦ :أي :فعلت لك بك،
فحشرتك أدمى كمذ أتاك آاييت ،وهي حججه وأدلاه وبيذنه الذي بيَّنه

يف كاذبه ،ﭽﭕ ﭼ أي :فرتكاهذ وأدرضت دنهذ ،ومل تؤمن ّبذ ،ومل
تعمل .ودىن بقوله ﭽ ﭒ ﭓ ﭼ هكذا أتاك .وقوله :ﭽﭗ ﭘ

ﭙﭼ أي :فكمذ ناسيت آايتنذ يف ال نيذ ،فرتكاهذ وأدرضت دنهذ،
فكذلك اليوم نناسذك ،فنرتكك يف النذر(.)1
فاسؤال الكذفر ربّه يوم القيذمة دن تسبب حشره أدمى حيامل -
ضم هن ددذئه ّإايه هرف هع لك العمى؛ أل ّن مقصوده إ اك
وللا أدلم -ته ه
هو أن يكون بصريا كمذ كذن يف ال نيذ بصريا ،لكن للا تعذىل ال جييبه
لاسؤاله لك ،ف،ا يكون الكذفر يف القيذمة بصريا إال وقت مشذه ته
للعذاب وأهوال يوم القيذمة ،ووقت قراءته كاذبه ،فإ ّن للا يزيل لك
العمى دنه فريى أهو هال القيذمة ،ويشذه مقع ه ه من النذر ،ويكون لك
( )1ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،396 :18 ،والاسمرقن ي" ،حبر العلوم"،
 ،416 :2والقياسي" ،اهل اية إىل بلوغ النهذية" ،4714 :7 ،والاسمعذين،
"تفاسري الاسمعذين" ،362 :3 ،وابن دطية" ،احملرر الوجيز" ،68 :4 ،وابن
كثري" ،تفاسري القرآن العظيم".324 :5 ،
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الصم ُم يزيلهمذ للا تعذىل دن
له دذااب فوق العذاب ،وكذا البه هكم و ه
الكذفرين يف بعض أجزاء لك اليوم فياكلمون وياسمعون ،كمذ قذل

تعذىل :ﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ [الكهف،]5٣ :

وقذل :ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﭼ [مريم.)1( ]٣٨ :
ِ
ومن ددذء الكذفرين يوم القيذمة :مذ يكون حني يعذينون أهوال
لك اليوم ،وياي ّقنون وقوع العذاب ّبم ،حيث يلجؤون إىل ددذء للا
تعذىل ،فياسألونه الاأخري واإلمهذل ،ويطلبون الرجوع إىل ال نيذ ولو فرتة
ياسرية ليعب وا للا كمذ أمرهم ،وجييبوا ددوته ،ويابعوا رتسله ،ولكن
ذىل :ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
هيهذت أن ُتذب ددوهتم حينئذ .قه ه
ذل تهـ هع ه

ﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭼ [إبراهيم ،]٤٤ :فأمر للا تعذىل نبيه  يف هذه اآلية وأمثذهلذ أن
ُخيهِّوف الكذفرين مبذ يكون يـهوهم القيذمة من حلول العذاب ّبم ،وأنه ال
ينفعهم ددذؤهم حينهذ أن يُرجعوا لل نيذ ،وال جييب للا ددذءهم حينئذ؛
فيقول تعذىل :ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ " ،هوال ُم هف ِّاس ُرو هن
( )1ينظر :أبو الاسعود" ،إرشذد العقل الاسليم" ،48 :6 ،واأللوتسي" ،روح
املعذين".586 :8 ،
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ُجم ِمعُو هن هدلهى أ َّ
هن قهـولههُ :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠﭼ ُه هو يـهوُم ال ِقيه هذمة"(،)1
ﭽﭡ ﭢ ﭣﭼ يعين :كفروا برّبم فظلموا بذلك أنفاسهم
ِ
أجلنذ ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ طلبوا الرجوع إىل
ﭽ ﭤ ﭥ ﭼأيّ :
ال نيذ ولو فرتة ياسرية ليعملوا فيهذ مذ يرضي للا تعذىل؛ كمذ قذلوا:
ﭽ ﭩ ﭪ ﭼ أي :اإلتس،ام الذي ددذهم للا إليه يف كابه ودلى

ألاسنة رتسله ،ﭽﭫ ﭬﭼ أي :ونص ّ ق رتسلك فنابعهم دلى مذ

ددوتنذ إليه من طذداك واتبذع أمرك ،يقول للا تعذىل :ﭽﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ أي :حلهفاُم وأنام يف ال نيذ من قبل
هذا اليوم ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ أي :ال تزولون دن ال نيذ ،وال
تبعثون ،وال حتذتسبون( .)2ف،ا ينفعهم ددذؤهم وال توحي هم وال إميذهنم
( )1الرازي" ،تفاسري الرازي".109 :19 ،
( )2ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،35 :17 ،والاسمرقن ي" ،حبر العلوم":2 ،
 ،247والبغوي" ،معذمل الانزيل" ،45 :3 ،والاسمعذين" ،تفاسري الاسمعذين"،
 ،123 :3والزخمشري" ،الكشذف" ،)565 :2 ،والبيضذوي" ،أنوار
الانزيل" ،202 :3 ،وأبو حيذن" ،البحر احمليط" ،452 :6 ،وابن كثري،
"تفاسري القرآن العظيم" ،516 :4 ،وأبو الاسعود" ،إرشذد العقل الاسليم"،
 ،56 :5واأللوتسي" ،روح املعذين" ،133 :7 ،والقذمسي" ،حمذتسن
الاأويل" ،321 :6 ،والاسع ي" ،تياسري الكرمي الرمحن ،427 :وابن
دذشور" ،الاحرير والانوير".247 :13 ،
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ضيعوا الفرصة اليت أتيحت هلم يف ال نيذ،
ابلرتسل يوم القيذمة ،فق
ّ
وفرطوا يف جنب للا ،ودصوا رتسله ،فمذ جزاؤهم يف اآلخرة إال النذر،
ّ
وبئس القرار.
ومن أددية الكذفرين أيضذ يوم القيذمة أهنم ياسألون للا تعذىل أن
يُرجعهم إىل ال نيذ زادمني أ ّهنم حت ّقق إميذهنم يف لك اليوم ،وأهنم
اتسافذدوا حينهذ من أبصذرهم وبصذئرهم فرأوا ّبذ مذ مل يكونوا يرونه يف
ِ
حينئذ مذ يوجب هلم اليقني
ال نيذ ،واتسافذدوا من أمسذدهم فاسمعوا ّبذ
بك،ام رب العذملني ،وأهنم تسيعملون أدمذال صذحلة إ ا اتساجذب هلم
وحقق مطلبهم وأرجعهم إىل ال نيذ؛ ولكن لك ال دذء يوم القيذمة ال
جيذب هلم ،وتلك الودود منهم حينهذ ال تشفع هلم ،وإميذهنم املزدوم
وقاهذ ال ينفعهم .وق

كر للا حذهلم لك يف مثل قوله تعذىل :ﭽﭑ

ﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙ ﭚﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ [السجدة .]١٢ :فقوله :

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ أي :هولهو
ترى –أيهذ النب الكرمي  ،وحيامل أن يكون اخلطذب دذمذ لكل أح
ممن يصح منه الرؤية -المجرمني وهم م ِ
طأطئوا رؤوتسهم من فرط النَّ ه م
ُ
ُ
ِ
هوش َّة الوجل ،واحليذء من للا  ،ويف اآلية حذف ،واحملذوف هو:
أهنَّك لهو ترى ال ُمجرمني انكاسي رؤوتسهم ِدن هرّبم لرأيت مذ يـُعاهرب بِِه.
واجملرمون املقصودون هنذ هم الكذفرون ب ليل تود ِ للا هلم ابلنذر،
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وب ليل قوهلم :ﭽ ﭟ ﭠﭼ ،فكذنوا يف ال نيذ غري موقنني.
فذلكذفرون ي دون للا يوم القيذمة قذئلني :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
صرهان
أهي :أبصران ص ق ودي ك ،و همسعنذ منك تهص يق رتسلك ،وقيل :أهب ه
معذصينذ ومسعنذ مذ قيل منذ ،ﭽﭜ ﭝ ﭞﭼ أهي :ردان إىل
ال نيذ لنعمل صذحلذ .ﭽ ﭟ ﭠﭼ أهي :مص قون ِابلبـع ِ
ث(.)1
ه
ِّ
فيصرح الكذفرون يوم القيذمة ابإلميذن ابلرتسل ،وأهنم ق جذؤوا
ابحلق من دن رِّّبم ،وياسألون الشفذدة لينجوا من العذاب ،ويطلبون
الرجوع إىل ال نيذ ليعملوا صذحلذ ،فيقولون :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ

[األعراف]5٣ :؛ لكن لك اإلميذن ال ينفعهم ألنه جذء يف غري وقاه،
فق كذنوا مطذلبني به يف ال نيذ فلم حيققوه ،وتلك ال دوات ال
تاساجذب هلم يوم القيذمة ،ألهنم أشركوا ابلل يف ال نيذ ومذتوا دلى لك،
( )1ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،176 :20 ،والقياسي" ،اهل اية إىل بلوغ
النهذية" ،5755 :9 ،والاسمعذين" ،تفاسري الاسمعذين"،346 :4 ،
والبغوي" ،معذمل الانزيل" ،596 :3 ،والزخمشري" ،الكشذف"،510 :3 ،
وابن دطية" ،احملرر الوجيز" ،361 :4 ،والرازي" ،تفاسري الرازي":25 ،
 ،144والقرطب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن" ،95 :14 ،والبيضذوي" ،أنوار
الانزيل" ،220 :4 ،وأبو حيذن" ،البحر احمليط" ،435 :8 ،والشوكذين،
"فاح الق ير" ،291 :4 ،واأللوتسي" ،روح املعذين".125 :11 ،
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فبني للا تعذىل خاسراهنم الواضح ،وضيذع أدمذهلم املبنية دلى االفرتاء
ّ
دلى للا  حيث قذل :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄﭼ [األعراف ،]5٣ :فأوضح أهنم خاسروا أنفاسهم يوم
القيذمة باسبب مذ كذن من كفرهم يف ال نيذ ،وهذا أدظم أنواع اخلاسران،
كمذ قذل تعذىل :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ [الزمر" ،]١5 :وق
دلِم الرب تعذىل منهم أنه لو أدذدهم إىل ال ار ال نيذ ،لكذنوا كمذ كذنوا
ِ
اَّلل وخيذلفون رتسله ،كمذ قذل :ﭽﰔ ﰕ ﰖ
فيهذ ك ّفذرا يُك ّذبون آايت ّ
ﰗﰘﰙ ﰚﰛﰜﰝ ﰞﰟﰠﰡﰢﰣ ﰤ ﭑﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ

[األنعام.)1("]٢٨ - ٢٧ :
ِّ
وخيوف للا  الكذفرين حبقيقة مذ تسيؤول إليه حذهلم يوم القيذمة
من ّهلم لرّبم ،وتسؤاله كشف أهوال لك اليوم دنهم بقوله :ﭽ ﮟ
ﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ

ﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔ ﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚ

ﯛ ﯜ ﭼ [األنعام ،]٤١ - ٤٠ :وق تسبق احل يث دن حذل
الكذفرين املذكور يف هذتني اآلياني وددذئهم يف املطلب الثذين من
املبحث األول من هذا البحث.

( )1ابن كثري" ،تفاسري القرآن العظيم".362 :6 ،
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املطلب الثاني :دعاء الكافرين يف النار
من أددية الكذفرين لرب العذملني اليت ُكِرت يف القرآن الكرمي مذ
يكون يوم القيذمة ِمن ددذئهم حذل دخوهلم النذر ،ومن لك :ددذؤهم
دلى بعضهم البعض ،في دوا األتبذع دلى همن تاسبب يف إض،اهلم
وإغوائهم من ددذة الكفر وأئماه ،وياسألون للا مضذدفة العذاب ألولئك
الم ِ
ضلِّني ،وق أخرب للا دن ددذئهم لك إايه يوم القيذمة يف قوله :
ُ
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭼ[األعراف ،]٣٨ :وهذا خربٌ ِمن للا  دن خطذبه
للكذفرين يوم القيذمة أنه يقول هلم حني ي ِردون دليه :ﭽﭒﭼ ،أي:
أيهذ املفرتون دلى ربكم ،املكذبون رتسله ،ﭽ ﭓ ﭔﭼ أي :يف مجذدذت

من الكذفرين ﭽﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ ،أي:
تسبقاكم إىل دخول النذر من اجلن واإلنس" ،وق ّ م كر اجلن ألهنم
أدرق يف الكفر ،وإبليس أصل الض،ال واإلغواء ،وهذه اآلية نص يف أن
كفرة اجلن يف النذر"( ،)1ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ ،أي :كلمذ

( )1ابن دطية" ،احملرر الوجيز".398 :2 ،
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دخلت أَُّمةٌ لعنت أُّمة أخرى من أهل ِملّاِهذ ودينِهذ ،فذملراد أبخاهذ:
املمذثلة هلذ يف ال ِّين الذي أوجب هلذ ال خول يف النذر ،ﭽ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩﭼ ،أي :حىت إ ا ت اركت األمم يف النذر مجيعذ،
األولون من أهل امللل الكذفرة و ِ
اآلخرون منهم،
يعين اجامع يف النذر َّ
ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵﭼ،
كل ِملّ ٍة دخلت النذر ألُوالهذ الذين كذنوا قبلهم
أي :قذلت أُخرى أهل ِّ
يف ال نيذ :ربنذ هؤالء أضلوان دن تسبيلك ،وددوان إىل دبذدة غريك،
الضعف دلى دذابنذ.
وزيَّنوا لنذ طذدة الشيطذن ،فآهتم اليوم من دذابك
ه
وق قيل :إِ ّن القذدة ي خلُو هن أهوال ،فهم املعنيون بقوله :ﭽﭬﭼ،
ويليهم األتبذع يف دخول النذر ،وهم همن دىن للا بقوله :ﭽﭫﭼ،
مث يقول للا تعذىل :ﭽ ﭶ ﭼ ،أي قذل للا هلم :ﭽﭷ ﭸ ﭼ ،أي:
لكل ِمن األخرى واألوىل دذاب ،ولألوىل دذاب ماضذدف زائ  ،كمذ
ٍّ

قذل تعذىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ [النحل .]٨٨ :مث قذل تسبحذنه
يف هذه اآلية :ﭽﭹ ﭺ ﭻﭼ [األعراف ،]٣٨ :أي :ولكنكم اي
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معشر أهل النذر ال تعلمون مذ ق ُر مذ أد ّ للا لك ٍّل منكم من العذاب،
الضعف منه األمةُ الكذفرةُ األخرى ألخاهذ األوىل(.)1
فلذلك تاسأل
ه
ويذ ُك ُر للاُ  يف مواضع أخرى من القرآن الكرمي ددوات
أولئك الكذفرين له يوم القيذمة أن يضذدف العذاب ملن أضلّهم من
كربائهم وتسذداهتم ِمن ددذة الكفر؛ كمذ يف قوله تعذىل :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﭼ [األحزاب ،]٦٨ - ٦٧ :وقوله تسبحذنه:

ﭽ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔﭼ [ص،]٦١ :
في دوا األتبذع ِمن الكفذر يوم القيذمة دلى همن أضلّهم وزيّن هلم الكفر
يف ال نيذ ،وياسألون للا تعذىل أن يضذدف العذاب دليهم ،تش ِّفيذ منهم،
ونكذية ّبم ،وجزاء دلى إغوائهم إايهم .ويف إخبذر للا تعذىل دن ددذء
( )1ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،415 :12 ،والاسمرقن ي" ،حبر العلوم"،
 ،514 :1والقياسي" ،اهل اية إىل بلوغ النهذية" ،2358 :4 ،والاسمعذين،
"تفاسري الاسمعذين" ،180 :2 ،والزخمشري" ،الكشذف" ،103 :2 ،وابن
دطية" ،احملرر الوجيز" ،398 :2 ،والرازي" ،تفاسري الرازي"،238 :14 ،
والقرطب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن" ،204 :7 ،وأبو حيذن" ،البحر
احمليط" ،49 :5 ،وابن كثري" ،تفاسري القرآن العظيم"،411 :3 ،
والشوكذين" ،فاح الق ير" ،232 :2 ،واأللوتسي" ،روح املعذين":4 ،
 ،357وابن دذشور" ،الاحرير والانوير".120 :8 ،
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الكذفرين دلى همن أضلّهم بقوهلم :ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑﭼ [األحزاب" ،]٦٧ :معىن لطيف ،وهو أ ّن ال دذء ال

يكون إال دن د م حصول األمر امل دو به ،والعذاب كذن حذص،ا
هلم ،واللعن كذلك ،فطلبوا مذ ليس حبذصل ،وهو زايدة العذاب بقوهلم:

ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ"(.)1
ويف موض ٍع آخر ِمن القرآن الكرمي يذكر للا تعذىل ددذء آخر
ي دوا الكذفرون به رّبم يف النذر ليُضذدف به العذاب ملن أضلّهم ،وهو
أهنم ياسألونه أن يريهم أولئك الم ِ
ضلِّني ليأخذوهم وجيعلوهم حتاهم يف
ُ
دركذت النذر ،ليذوقوا أتسوأ العذاب ،قذل تعذىل :ﭽﯶ ﯷ ﯸ
ﯹﯺﯻﯼﯽﯾ ﯿﰀﰁﰂﰃ ﰄ

ﰅﰆﭼ [فصلت .]٢9 :فقوله تسبحذنه :ﭽﯶ ﯷ ﯸﭼ،
يـهع ِين ِيف النَّذ ِر ،فذكره بلفظ املذضي واملراد املاساقبل ،ﭽﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ ،فطلبوا من للا تعذىل أن يريهم همن أضلهم
ِمن فريق اجلن واإلنس ِمن الشيذطني الذين كذنوا حيملوهنم دلى
ويهونون هلم شأهنذ ،ويزينون هلم الكفرِ ،
املعذصيِّ ،
ومن الكرباء الذين
ّ
كذنوا يزيّنون هلم الكفر ودبذدة غري للا  ،مثّ دلّلوا طلب رؤياهم يوم

( )1الرازي" ،تفاسري الرازي".186 :25 ،
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القيذمة همن أضلهم يف ال نيذ بقوهلم :ﭽﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
أض،اان حتت أق امنذ؛ أل ّن
ﰅﭼ ،أي" :جنعل هذين الل هذي ِن ّ

أبواب جهنم بعضهذ أتسفل من بعض ،وكل مذ تسفل منهذ فهو أش
دلى أهله ،ودذاب أهله أغلظ ،ولذلك تسأل هؤالء الكفذر رّبم أن
يريهم اللذين أض،اهم ليجعلومهذ أتسفل منهم ليكوان يف أش العذاب يف
ال رك األتسفل من النذر"( ،)1وقذلوا لك القول حق ا دلى أولئك
الم ِ
ضلِّني واناقذمذ ِمنـ ُهم له ّمذ تاسببّوا يف إغوائهم يف ال نيذ ،فلم ياساطيعوا
ُ
ِ
الاشفي منهم أبكثر من أن ياسألوا مضذدفة العذاب دليهم يف ال ركذت
الاسفلى من النذر(.)2

( )1الطربي" ،جذمع البيذن".463 :21 ،
( )2ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،462 :21 ،والقياسي" ،اهل اية إىل بلوغ
النهذية" ،6517 :10 ،والاسمعذين" ،تفاسري الاسمعذين"،49 :5 ،
والزخمشري" ،الكشذف" ،198 :4 ،والرازي" ،تفاسري الرازي":27 ،
 ،559والقرطب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن" ،357 :15 ،والبيضذوي،
"أنوار الانزيل" ،71 :5 ،وابو حيذن" ،البحر احمليط" ،302 :9 ،وابن
كثري" ،تفاسري القرآن العظيم" ،157 :7 ،وأبو الاسعود" ،إرشذد العقل
الاسليم" ،12 :8 ،والشوكذين" ،فاح الق ير" ،590 :4 ،واأللوتسي" ،روح
املعذين" ،372 :12 ،والقذمسي" ،حمذتسن الاأويل" ،336 :8 ،والاسع ي،
"تياسري الكرمي الرمحن" ،748 :واخلطيب" ،الافاسري القرآين للقرآن":12 ،
.1312
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فإ ا رأى أولئك الكذفرون يف النذر همن أضلّهم يف ال نيذ أشذروا
إليهم تسذئلني للا أن يزي هم دذااب ،فينكر أولئك املعبودون لك،
ويُك ِّذبون همن هدبه ه هم؛ كمذ قذل تسبحذنه :ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ [النحل ،]٨٦ :أي :وإ ا
رأى املشركون ابلل يوم القيذمة مذ كذنوا يعب ون من دون للا من اآلهلة
واألواثن وغري لك ،قذلوا :ربنذ هؤالء شركذؤان يف الكفر بك ،والشركذء
الذين كنذ ن دوهم آهلة من دونك ،م َّدني أهنم أمروهم بعبذدهتم
وطذداهم يف معصية للا تعذىل ،وإمنذ قذلوا لك لطلب مضذدفة دذاّبم،

ﭽﯡﭼ يعين :شركذءهم الذين كذنوا يعب وهنم من دون للا،

ﭽ ﯣﭼ ،أي :قذلوا هلم :ﭽﯤ ﯥﭼ أيهذ املشركون،
مذ كنذ ن دوكم إىل دبذدتنذ ،وق "حشر للا  معهم أصنذمهم وأواثهنم
ليوخبهم ويع ِّذّبم ّبذ يف النذر"(.)1
ِّ
( )1القياسي" ،اهل اية إىل بلوغ النهذية" ،4066 :6 ،وينظر :الطربي" ،جذمع
البيذن" ،275 :17 ،والاسمرقن ي" ،حبر العلوم" ،285 :2 ،والاسمعذين،
"تفاسري الاسمعذين" ،194 :3 ،والزخمشري" ،الكشذف" ،627 :2 ،وابن
دطية" ،احملرر الوجيز" ،414 :3 ،والرازي" ،تفاسري الرازي"،256 :20 ،
والقرطب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن" ،163 :10 ،والبيضذوي" ،أنوار
الانزيل" ،237 :3 ،وابن كثري" ،تفاسري القرآن العظيم" ،593 :4 ،وابن
دذشور" ،الاحرير والانوير".247 :14 ،
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ويف ٍ
حذل آخر من أحوال الكذفرين يوم القيذمة يعرتف رؤوس
الكفر وددذته إبغواء غريهم من الكفرة؛ لكنهم ي دون للا ماربئني إليه
ِمن ُكف ِر غريهم ودبذدهتم إايهم ،رغبة ّأال يلحق ّبم شيء ِمن آاثمهم،
وق أخرب للا دن حذهلم لك وددذئهم بقوله تسبحذنه :ﭽﭵ ﭶ
ﭷﭸﭹﭺ ﭻ ﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ

ﮑﮒﭼ [القصص ،]٦٣ - ٦٢ :فقوله تعذىل:ﭽﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂﭼ ،أهي :الذين هو هجبت هدلهي ِهم كلمة ال هع هذاب ،وهم رؤوس
الض،الة ،ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼأهي :ددوانهم إِ هىل الغي ،ﭽﮇ
ﮈ ﮉﮊﭼأهي :أضللنذهم هك همذ ضللنذ ،و"فعلنذ ّبم غذية مذ كذن يف وتسع
اإلناسذن أن يفعل بص يقه مذ يري بنفاسه أي أف انهم مذ كذن لنذ
وجعلنذهم أتسوة أنفاسنذ ،ودلى هذا :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ
()1
تربؤوا يوم القيذمة من دبذدهتم هلم يف ال نيذ،
[الصافات "]٣٢ :؛ لكنهم ّ
فقذلوا :ﭽ ﮋ ﮌﮍﭼ ،أي :منهم وممذ اخاذروه من الكفر ،ﭽﮎ
هجذبُوا(.)2
ﮏ ﮐ ﮑﭼ ،أهي :أهنم مل يعب وان ،ولكن ددوانهم فهأ ه

( )1الراغب األصفهذين ،حاسني بن حمم " .املفردات يف غريب القرآن" .حتقيق:
حمم تسي كي،اين( .ط ،3القذهرة :مطبعة دياسى البذيب احللب وشركذه،
1381هـ).620 :
( )2ينظر :الاسمعذين" ،تفاسري الاسمعذين" ،151 :4 ،والبغوي" ،معذمل الانزيل"،
 ،541 :3والزخمشري" ،الكشذف" ،426 :3 ،وابن دطية" ،احملرر
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ضلوا
فذلذين هح َّق دليهم القول جلؤوا "إىل االدرتاف أب ّهنم أ ه
الضذلِّني وأهغ هووُهم...،و همحهلههم دلى لك مذ يشذه ون ِمن فظذدة دذاب
كل همن ّاددى املشركون له اإلهلية ابط،ا له َّمذ مسعوا قوله تعذىل:
ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ [األنبياء:

 ،...]9٨وظنوا أ ّن لك االدرتاف خيفف دنهم من العذاب بقرينة قوهلم
تربأان إليك مذ كذنوا إايان يعب ون"( .)1ومع ادرتاف أولئك الم ِ
ضلِّني يف
ُ
النذر إبغواء الكذفرين يف ال نيذ ،إال أهنم نـه هفوا أن يكون أح ٌ ق دب هم
وتربؤوا ِمن لك ،وهذا كذب منهم" ،واملقصود :أهنم ياربؤون ِمن أن
ّ
()2
ِ
يكونوا هم املزدوم أهنم شركذء وإمنذ قصذرى أمرهم أهنم ُمضلون" .
اتساقروا يف النذر تسؤا ُهلم ّإايه أن
ومن ددذء الكذفرين رّّبم إ ا
ّ

خيرجهم منهذ؛ كمذ أخرب للا دنهم بقوله :ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

ﭼ [المؤمنون ،]١٠٧ - ١٠٦ :فينذدي الكفذر رّّبم قذئلني :ﭽﭛ ﭜ

ﭝ ﭞﭼ ،أي :اليت كابت دلينذ ،واليت ق رت دلينذ يف اللوح

الوجيز" ،294 :4 ،والرازي" ،تفاسري الرازي" ،9 :25 ،والقرطب" ،اجلذمع
ألحكذم القرآن" ،303 :13 ،والبيضذوي" ،أنوار الانزيل"،182 :4 ،
وابن كثري" ،تفاسري القرآن العظيم".250 :6 ،
( )1ابن دذشور" ،الاحرير والانوير" ،157 :20 ،باصرف.
( )2املرجع الاسذبق.159 :20 ،
- 467 -

رب العاملني يف القرآن الكرمي ،دراسة موضوعية ،د .عبدهللا بن عيدان الزهراين
دعاءُ الكافرين َّ

احملفوظ ،هو ﭽﭟ ﭠ ﭡﭼ ،أي :دن اهل ى ،ﭽﭣ

ﭤ ﭥﭼ أي :من النذر ،و ِ
أرجعنذ إىل ال نيذ ،ﭽ ﭦ ﭧﭼ أي:

إىل الكفر والاكذيب ،ﭽﭨ ﭩﭼ ،فيأتيهم الرد من للا تعذىل:

ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [المؤمنون ،]١٠٨ :أي :ابع وا من
رمحيت ودطفي ،و لوا فيهذ ،وكونوا صذغرين يف النذر ،وال تكلموين بع
لك ،فينقطع رجذؤهم حينئذ(.)1
ويالطّف الكذفرون املع ّذبون يف النذر يف ال دذء ،ويكررون تسؤال
للا  أن خيرجهم منهذ ،كمذ قذل تعذىل :ﭽﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﭼ

[غافر" ،]١١ :ويف هذه اآلية الكرمية تلطُّفوا يف الاسؤال وق ّ ُموا بني ي ي
ك،امهم ُمق ِّ مة ،وهي قوهلم :ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﭼ أي :ق رتك دظيمة فإنك أحييانذ بع مذ ُكنّذ أمواات مث هأماّنذ
( )1ينظر :الاسمرقن ي" ،حبر العلوم" ،490 :2 ،والقياسي" ،اهل اية إىل بلوغ
النهذية" ،5005 :7 ،والاسمعذين" ،تفاسري الاسمعذين"،492 :3 ،
والزخمشري" ،الكشذف" ،204 :4 ،والرازي" ،تفاسري الرازي":23 ،
 ،297والقرطب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن" ،153 :12 ،والبيضذوي،
"أنوار الانزيل" ،96 :4 ،وابن كثري" ،تفاسري القرآن العظيم"،498 :5 ،
واأللوتسي" ،روح املعذين" ،266 :9 ،وابن دذشور" ،الاحرير والانوير"،
.128 :18
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مث أحييانذ فأنت قذدر دلى مذ تشذء ،وق ادرتفنذ بذنوبنذ وإننذ كنذ ظذملني
ألنفاسنذ يف ال ار ال نيذ ،ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ ،أي :أي
فهل أنت جميبنذ إىل أن تعي ان إىل ال ار ال نيذ؟ فإنك قذدر دلى لك ؛
لنعمل غري الذي كنذ نعمل ،فإن د ان إىل مذ كنذ فيه فإان ظذملون،
ِ
وم ِرجعِكم إىل ال ار ال نيذ ،مث دلّل املنع
فأُجيبوا أن ال تسبيل إىل هدودكم ه
من لك أب ّن تسجذايكم ال تقبل احلق وال تقاضيه ،بل ُتح ه وتنفيه؛
وهلذا قذل تعذىل :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﭼ [غافر ،]١٢ :أي :أنام هكذا تكونون ،وإن ُرِددمت إىل
ال نيذ ،كمذ قذل تعذىل :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ
[األنعام ،]٢٨ :وقوله :ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ ،أي :هو احلذكم
يف خلقه ،العذدل الذي ال جيور ،فيه ي من يشذء ،ويضل من يشذء،
ويرحم من يشذء ،ويعذب من يشذء ،ال إله إال هو"(.)1
ِ
ويؤمل الكذفرون َّ
املعذبون يف النذر أ ّن ددذءهم تسيُجذب إ ا رفعوا
ّ
به أصواهتم ،فيعلو صراخهم ويشا دويلهم ،وي دون رّبم راجني أن
خيرجهم من النذر؛ كمذ قذل تعذىل :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
الرد الذي يقطع آمذهلم
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ [فاطر ،]٣٧ :فيأتيهم ّ
من الرجوع إىل ال نيذ ،فيقول للا  هلم :ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ [فاطر:

( )1ابن كثري" ،تفاسري القرآن العظيم".133 :7 ،
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 ،]٣٧فيعرتفون يف لك الوقت بض،اهلم وكفرهم وقلة دقوهلم ،ﭽﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﭼ [الملك.]١٠ :
ودن مذ ال ُتذب أددية أهل النذر اليت تسبق كرهذ ياوجهون
ابلن اء إىل خزنة جهنم ،فيطلبون منهم أن ي دوا هلم؛ كي خيفف للا
دنهم شيئذ ممذ يعذنونه من العذاب األليم ،قذل تعذىل :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﯳ ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ ﭼ

[غافر ،]٤9 :فيأتيهم الاوبيخ ِمن خزنة جهنم أيضذ؛ كمذ قذل للا تعذىل:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ [غافر ،]5٠ :فعن لك
ياسأل الكذفرون خذزن النذر الشفذدة كي يهلكهم رّبم ،كمذ قذل تعذىل:
ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ الزخرف ،٧٧ :فيأتيهم اجلواب القذطع
آلمذهلم يف اخلروج من النذر أو املوت؛ ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ [الزخرف:
ي ،إنه الرفض لكل مذ يطلبون ،ال خروج من
 ،]٧٧فبقذؤكم يف النذر أب ّ
النذر ،وال ختفيف من دذاّبذ ،وال إه،اك ،بل هو العذاب األب ي
الاسرم ي ال ائم ،ويقذل هلم آنذاك :ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟﭼ [يس ،]٦٤ :فهنذك يشا حنيبهم ،وتفيض دمودهم،
ويطول بكذؤهم؛ كمذ قذل تسبحذنه :ﭽﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ [التوبة.)1( ]٨٢ :
دمذن :دار النفذئس
( )1ينظر :األشقر ،دمر بن تسليمذن" .اجلنة والنذر"( .طّ ،7
للنشر والاوزيع1998 ،م).106 :
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املبحث الثالث :إجابة دعاء الكافرين
وفيه ث،اثة مطذلب:
املطلب األول :أَ ْمر الكافرين بدعاء اهلل تعاىل.
ِ
ِ
يوح وه وخيلصوا له العبذدة
أراد للا  من دبذده مجيعذ أن ّ
وال دذء ،يف الاسراء والضراء ؛ لذا فق أمرهم ب دذئه ،وود هم إجذباه،
وق ّ ر دليهم من األق ار مذ يوجب تسؤاله ،و لك لضعف العبذد
وحذجاهم إىل رِّّبم يف كل حذل .قذل تسبحذنه :ﭽ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭼ [غافر ،]٦٠ :وقذل تعذىل :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪ ﯫﯬ
ﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶﯷ

ﭼ [األنعام ،]٤٣ -٤٢ :أي :أصذب للا  األمم أبنواع من العذاب
ال نيوي يف األب ان واألموال ،كذلضر ،والقحط ،واجلوع ،واملرض،
الاضرع هو:
ونقصذن األموال واألنفس والثمرات ،ﭽﯦ ﯧﭼ ،و ّ
الاخشع( ،)1ومن معذين الاضرع أيضذ :االتساكذنة
الاذلل ابلطذدة و ّ

( )1ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،355 :11 ،وابن دذشور" ،الاحرير
والانوير".227 :7 ،
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()1

ضَّرع ،أهي :أهنه هتسأ ههل ماذل،ا  ،فمعىن قوله
والاس هؤال ابلاذلل ،و هف،ان ياه ه
تعذىل :ﭽ ﯦ ﯧﭼ أهي :يه دُون للا ليكشف دنهم البأتسذء
والضراءِ ،
ويذلون له ،وياوبون من كفرهم ومعذصيهم( ،)2مث قذل تسبحذنه:

ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ ،فنفى الاضرع دنهم ،كأنه قيل :فلم
ياضردوا إ جذءهم أبتسنذ" ،ويف هذا تاسليةٌ ل ّلرتسول  ،وأ ّن دذدة األُمم
قاسوة القلوب حىت هم إ ا أ ُِخ ُذوا
مع رتسلهم الاّكذيب واملبذلغة يف ه
()3
ابلب،ااي ال ياذلّلون َّّلل وال ياسألونه كشفهذ" ؛ حىت قيل :إ ّن الكفذر
ِ
األمم الاسذبقة كذنوا أرتس هخ يف الكفر ممّن بُعِث فيهم نبيّنذ  ،وأش ّ
منهم إصرارا دلى الظلم ،فإ ّن قومه ي دون للا تعذىل وح ه دن ش ة
الضيق ،ويناسون مذ ّاختذوه ِمن دونه ِمن األوليذء واألن اد ،و ّأمذ تلك
األُمم فلم تُلِ ِن الش ائِ ُ قلوّبم ،ومل تُصلِح مذ أفاس الشيطذن ِمن
فطرهتم!(.)4
( )1ينظر :الاسمعذين" ،تفاسري الاسمعذين" ،103 :2 ،والبغوي" ،معذمل الانزيل".123 :2 ،
( )2ينظر :القرطب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن" ،425 :6 ،وابن كثري" ،تفاسري
القرآن العظيم" ،256 :3 ،وأبو الاسعود" ،إرشذد العقل الاسليم":3 ،
 ،133واأللوتسي" ،روح املعذين" ،243 :4 ،والاسع ي" ،تياسري الكرمي
الرمحن".256 :
( )3أبو حيذن" ،البحر احمليط".513 :4 ،
( )4ينظر :رضذ" ،تفاسري املنذر".345 :7 ،
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ِ
اذب للكذفرين "دلى ترك ال دذء،
ويف هذتني اآلياني أيضذ د ٌ
ياضردوا حني نزول العذاب .وجيوز أن يكونوا
وإخبذر دنهم أهنم مل ّ
تضردُوا حني الباسهم العذاب ،والاضرع
تضردُوا تضرع همن مل خيلص ،أو ّ
ّ
دلى هذه الوجوه غري انفع ،وال دذء مأمور به حذل الرخذء والش ة ،قذل
للا تعذىل :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫﭼ [غافر ،]٦٠ :وهذا ودي
ش ي  ،ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ األنعام ،٤٣ :أي صلُبهت وغلُظهت ،وهي
دبذرةٌ دن الكفر واإلصرار دلى املعصية ،ناسأل للا العذفية ،ﭽﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ [األنعام ،]٤٣ :أي :أغواهم
ابملعذصي ومحهلهم دليهذ"(.)1
تضرع الكفذر وددذئهم للا تعذىل وقت نزول
وق يُاساشكل نفي ّ
البأتسذء والضراء ّبم كمذ يف هذا املوضع ،مع أ ّن للا  كر يف آايت
جيب دن هذا
أُخرى أهنم
خيلصون له ال دذء وقت حلول الضر ّبم ،وأُ ه
()2
ِمن ث،اثة أوجه :
الوجه األول :أ ّن جلوءهم إىل ددذء للا تعذىل دن نزول الش ائ
ّبم ال يكون دائمذ ،بل ق يلجؤون إليه وي دونه ،وق يعرضون دن
ددذئه يف بعض األحيذن إمعذان يف الكفر والض،ال.
( )1القرطب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن".425 :6 ،
( )2ينظر :املرجع الاسذبق.
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قذل الرازي دن تفاسريه لقوله تعذىل :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪ ﯫﯬ
ﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶﯷ

ﭼ [األنعام" :]٤٣ - ٤٢ :ادلم أنه تعذىل بني يف اآلية األوىل أ ّن الكفذر
دن نزول الش ائ يرجعون إىل للا تعذىل ،مث بني يف هذه اآلية أهنم ال
يرجعون إىل للا دن كل مذ كذن ِمن جنس الش ائ  ،بل ق يبقون
مصرين دلى الكفر ،منجم ين دليه ،غري راجعني إىل للا تعذىل"(.)1
الوجه الثاين :أ ّن الذين أخرب دنهم من الكذفرين أهنم يلجؤون
إىل للا ابل دذء وقت نزول الش ة ّبم هم أقوام ،والذين يعرضون ف،ا
ي دون للا حىت دن نزول الش ة ّبم أقوام آخرون منهم.
مياسهم
الوجه الثالث :أ ّن ددذء أولئك الكفذر للاه تعذىل حني ّ
الضر إمنذ هو ددذءٌ لرفع الضر وكشف البأس ،وليس ص،احذ منهم يف
لك الوقت ودودة حقيقية لرّبم جل ود،ا ،فلذلك نُفي ال دذء،
فكأهنم مل ي دوا ومل ياضردوا.
قذل الرازي" :فهِإن قِيل :أهلهيس قهـولُهُ :ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﭼ [األنعام:
ه
ه
ول :ﭽﯯ ﯰﭼ [األنعام:
 ،]٤١ي ل دلى أهنم تضردوا؟ وهذهنذ يهـ ُق ُ
ياضردوا ،قلنذ :أولئك أقوام ،وهؤالء أقوام آخرون ،أو نقول:
 ،]٤٣ومل ّ
( )1الرازي" ،تفاسري الرازي".533 :12 ،
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ياضردوا دلى تسبيل اإلخ،اص لل
تضردوا لطلب إزالة البليّة ومل ّ
أولئك ّ
()1
تعذىل ،فلهذا الفرق حاسن النفي واإلثبذت" .
وميكن أن يضذف إىل هذه األوجه وجه رابع ،وهو :أهنم إ ا
فوجئوا بعذاب يبغاهم فإهنم يلجؤون إىل للا وي دونهّ ،أمذ إ ا مل ينزل ّبم
العذاب دفعة واح ة ،وإمنذ نزل ّبم ب،اء إثر ب،اء ،فإهنم ياسامرون يف
غواياهم وبع هم دن للا ،وأيلفون األمن من مكره ،وحياجون أب ّن
آابءهم أصيبوا مبثل لك فلم يؤمنوا ،فهم دلى تسننهم؛ كمذ أخرب للا

دنهم بقوله تعذىل :ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼﯽﯾﯿ

ﰀﰁﰂﰃﰄ ﰅﰆ ﰇﰈﰉﰊﰋ

ﰌ ﰍ ﭼ [األعراف.]95 - 9٤ :
فذلذي يظهر أ ّن الكذفرين وإن كذنوا يلجؤون إىل للا ابل دذء
اخلذلص يف وقت نزول ش ة دذجلة ودذاب مفذجئ؛ كذضطراب الاسفن
ّبم يف البحر وحنوه ،إال أهنم ال خيلصون ال دذء لل وقت حصول
العذاب الذي ال أيتيهم بغاة؛ كحصول قحط ،أو ج ب ،أو جوع ،أو
مرض ،أو هزمية يف معركة ،وحنو لك ،وق أخرب للا تعذىل بذلك دنهم

()1الرازي" ،تفاسري الرازي".533 :12 ،
- 475 -

رب العاملني يف القرآن الكرمي ،دراسة موضوعية ،د .عبدهللا بن عيدان الزهراين
دعاءُ الكافرين َّ

يف قوله :ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ

[المؤمنون.]٧٦ :

ومعىن" :ﭽﭡ ﭢ ﭣﭼ ،أهي :مذ خضعوا له ،وال هلوا
ياضردون أي :مذ يباهلون إليه ابل دذء ِّ
ماضردني له ،ليكشف دنهم
ومذ
ّ
لك العذاب ،لِ ِش ّ ة قاسوة قلوّبم ،وبُع هم ِمن االتِّعذظ"( ،)1فهم ال
يعودون إىل للا وقت نزول تلك األح اث ّبم ،وال ي دونه ،وال يرتكون
كفرهم وإشراكهم ،مع أ ّن للا تعذىل إمنذ يصيبهم ببعض العذاب ال نيوي
ليعودوا إليه ،وخيلصوا له العبذدة ،ويذروا كفرهم وشركهم؛ كمذ قذل

تسبحذنه :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙﭚﭼ [السجدة" ،]٢١ :فيذيقهم للا  مق مذت العذاب
دون ش ائ ه ،تنبيهذ هلم؛ ولكنهم ال ينابهون وال ينزجرون ،ولو أهنم إ
رأوا العذاب فزدوا إىل الاضرع واالباهذل ألتسرع للا إزالاه دنهم ،ولكنهم
أصروا دلى ابطلهم ،ليقضى للا أمرا كذن مفعوال"( ،)2وله َّمذ مل يعودوا إىل
ّ
( )1الشنقيطي" ،أضواء البيذن" ،345 :5 ،وينظر :الاسمرقن ي" ،حبر العلوم"،
 ،487 :2والقرطب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن" ،143 :12 ،وابن كثري،
"تفاسري القرآن العظيم".487 :5 ،
( )2القشريي ،دب الكرمي بن هوازن" .لطذئف اإلشذرات" ،املاسمى "تفاسري
القشريي" .حتقيق :إبراهيم الباسيوين( ،ط ،3القذهرة :اهليئة املصرية العذمة
للكاذب ،غري حم د لاسنة الطبع) ،583 :2 ،باصرف.
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للا تعذىل ،ومل خيلصوا العبذدة وال دذء دن إصذباهم بالك االبا،اءات،

اتساحقوا العذاب األكرب الذي ياساأصلهم؛ كمذ قذل تسبحذنه :ﭽﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯ

ِ ِ
كل خري"(.)1
 ،]٧٧أي" :آياسون من ِّ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ [المؤمنون:

املطلب الثاني :حكم القرآن على دعاء الكافرين.
دلّت آايت القرآن الكرمي الواردة يف شذن أددية الكذفرين دلى
أ ّن للا تعذىل جييب ددذء الكذفرين إن شذء لك ،فق ي دوا الكذفرون
ض ٍّر أو جلب نفع فياساجذب هلم ،كمذ قذل تعذىل :ﭽ ﮟ
رّبم ل فع ُ

ﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ

ﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔ ﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚ

فبني تسبحذنه أ ّن إجذبة ددذء
ﯛ ﯜ ﭼ [األنعامّ ،]٤١ - ٤٠ :
جل ود،ا ،فإن شذء أجذب ددذءهم ،وإن
الكذفرين واقعة حتت مشيئاه ّ
()2
كل حكمة لل تعذىل  ،وقذل تسبحذنه :ﭽ ﭣ
شذء مل جيبه ،ويف ٍّ
ﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱ

( )1البغوي" ،معذمل الانزيل".372 :3 ،
( )2ينظر :الرازي" ،تفاسري الرازي" ،533 :12 ،والبيضذوي" ،لبذب الاأويل"،
.112 :2
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فبني أنه جنذهم ،وهذا ق يُفهم منه أنه
ﭲﭳﭼ [العنكبوتّ ،]٦5 :
إمنذ جنّذهم إجذبة ل دذئهم ،مع دلمه تسبحذنه أهنم تسيشركون به بع
لك؛ لكن للا  ود همن ددذه أن جييب ددوته ،وخذصة املضطر

الذي ياسأل كشف الضر والاسوء النذزل به؛ كمذ قذل تعذىل :ﭽ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ

ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ [النمل ،]٦٢ :فلم حي د يف
ٍّ
مضطر
فابني أ ّن للا جييب كل
هذه اآلية داينة املضطر الذي جييبه للاّ ،
ددذه .قذل القرطب" :ضمن للا تعذىل إجذبة املضطر إ ا ددذه ،وأخرب
ِ
ابللجذء ينشأ دن
بذلك دن نفاسه ،والاسبب يف لك أ ّن الضرورة إليه
اإلخ،اص ،وقطع القلب دمذ تسواه ،ولإلخ،اص دن ه تسبحذنه موقع
و مةُ ،وِج ِم ن مؤمن أو كذفر ،طذئع أو فذجر ،كمذ قذل تعذىل :ﭽ ﭱ

ﭲﭳ ﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ [يونس،]٢٢ :

وقوله :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ [العنكبوت ،]٦5 :فأجذّبم دن ضرورهتم
ووقوع إخ،اصهم ،مع دلمه أهنم يعودون إىل شركهم وكفرهم ،فيجيب
ث ددو ٍ
ات
املضطر ملوضع اضطراره وإخ،اصه ،ويف احل يث« :ث،ا ُ ه
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ٍ
فيهن؛ ددوة املظلوم ،وددوة املاسذفر ،وددوة الوال
ُم
اساجذابت ال ّ
شك ّ
)
2
(
)
1
(
دلى ول ه»  ،ويف صحيح ماسلم أ ّن النب  قذل ملعذ ٍ  له َّمذ
وجهه إىل أرض اليمن« :واتّق ددوة املظلوم ،فليس بينهذ وبني للا
ّ
()3
ِحجذب»" ؛ بل ورد يف احل يث اآلخر النص دلى أ ّن للا تعذىل جييب
ددوة ال ادي ولو كذن كذفرا ،فق جذء دن النب  أنه قذل« :اتّقوا
ددوة املظلوم وإن كذن كذفرا ،فإنه ليس دوهنذ حجذب»( ،)4وهذا ي ل
( )1أخرجه أمح يف ماسن ه ،)243/14(:برقم( ،)8581وأبو داود يف
تسننه ،)89/2(:برقم( ،)1536والرتمذي يف تسننه،)314/4(:
برقم( ،)1905كلهم دن أيب هريرة  ،واحل يث حاسنه األلبذين يف
صحيح تسنن أيب داود ،)420/1(:برقم( ،)1536وكذا يف صحيح تسنن
الرتمذي ،)344/2(:برقم(.)1905
( )2بل احل يث يف الصحيحني ،فق راوه البخذري يف صحيحه ،كاذب :املغذزي،
ابب :بعث أيب موتسى ومعذ إىل اليمن قبل حجة الوداع،)162/5(:
برقم( ،)4347وماسلم يف صحيحه ،كاذب :اإلميذن ،ابب :ال دذء إىل
الشهذدتني وشرائع اإلتس،ام ،)50/1(:برقم( ،)19ك،امهذ دن ابن دبذس
رضي للا دنهمذ.
( )3القرطب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن".223 :13 ،
( )4أخرجه أمح يف ماسن ه ،)22/20(:برقم( ،)12549دن أنس بن مذلك
 ،وحاسنه األلبذين يف "صحيح الرتغيب والرتهيب"،)535/2(:
برقم(.)2231
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دلى إجذبة للا ل دوة الكذفر املظلوم؛ أل ّن للا أيمر ابلع ل ،وينهى دن
الظلم ،ويناصف للمظلومني وإن كذنوا كفذرا؛ لكمذل د له تسبحذنه
وتعذىل .قذل شيخ اإلتس،ام ابن تيمية" :واخللق كلهم ياسألون للا مؤمنهم
وكذفرهم ،وق جييب للا ددذء الكفذر ،فإ ّن الكفذر ياسألون للا الرزق
()1
فعذم ،فإ ّن
فريزقهم وياسقيهم ، "...وقذل أيضذ" :وأمذ إجذبة الاسذئلني ّ
للا جييب ددوة املضطر وددوة املظلوم وإن كذن كذفرا"(.)2

وق قذل تسبحذنه ُمماهـنّذ دلى دبذده دمومذ :ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭼ [إبراهيم" ،]٣٤ :أي :أدطذكم من كل مذ تعلقت
به أمذنيكم وحذجاكم ممذ تاسألونه إايه بلاسذن احلذل ،أو بلاسذن املقذل،
من أنعذم ،وآالت ،وصنذدذت وغري لك"(،)3وإدطذء العبذد ِمن كل مذ
داع وإن كذن كذفرا ،وي ل هلذا أيضذ
تسألوه يلزم منه إجذبة ددوة كل ٍ

قوله تعذىل :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪ

ﯫ ﯬ ﭼ [البقرة ،]٢٠٢ - ٢٠٠ :فأخرب للا  يف هذه اآلايت "دن
( )1ابن تيمية" ،جمموع الفاذوى".206 :1 ،
( )2املرجع الاسذبق.223 :1 ،
( )3الاسع ي" ،تياسري الكرمي الرمحن".426 :
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أحوال اخللق ،وأن اجلميع ياسألونه مطذلبهم ،وياسا فعونه مذ يضرهم،

ولكن مقذص هم ختالف ،فمنهم :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ

أي :ياسأله ِمن مطذلب ال نيذ مذ هو ِمن شهواته ،وليس له يف اآلخرة
ِمن نص يب ،لرغباه دنهذ ،وقصر مهاه دلى ال نيذ ،ومنهم من ي دو للا
ملصلحة ال ارين ،ويفاقر إليه يف مهمذت دينه ودنيذه ،وكل من هؤالء
وهؤالء هلم نصيب من كاسبهم ودملهم ،وتسيجذزيهم تعذىل دلى حاسب
أدمذهلم ومهذهتم ونيذهتم ،جزاء دائرا بني الع ل والفضل ،حيم دليه
داع،
أكمل مح وأمته ،ويف هذه اآلية دليل دلى أ ّن للا جييب ددوة كل ٍ
ماسلمذ أو كذفرا ،أو فذتسقذ ،ولكن لياست إجذباه ددذء من ددذه ،دلي،ا
دلى حمباه له وقربه منه ،إال يف مطذلب اآلخرة ومهمذت ال ين"(.)1
وقذل بعض العلمذء :إ ّن ددذء الكذفرين ال ُجيذب؛ ماسا ال بقول
للا تسبحذنه :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ [الرعد ،]١٤ :و[غافر.]5٠ :
"أي إَِّال يف ضيذ ٍع ال منفعة فيه؛ أل ّهنم إن ددوا للا مل ُِجيبهم وإن
()2
يضل
ددذءهم
ن
أ
هذا
ومعىن
،
ددوا اآلهلة مل تاسا ِطع إِجذبهاهم"
ّ
ّ
()1الاسع ي" ،تياسري الكرمي الرمحن".426 :
( )2الرازي" ،تفاسري الرازي" ،24 :19 ،وينظر :ابن كثري" ،تفاسري القرآن
العظيم" ،149 :7 ،والبقذدي ،إبراهيم بن دمر" .نظم ال رر يف تنذتسب
اآلايت والاسور" .حتقيق :دب الرزاق امله ي( .ط ،1بريوت :دار الكاب
العلمية1995 ،م).302 :10 ،
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فيذهب يف غري طريق موصل كمذ كذنوا هم يف ال نيذ كذلك ،فإ ّن ال نيذ
مزردة اآلخرة ،همن زرع شيئذ يف ال نيذ حص ه يف اآلخرة ،واآلخرة مثرة
ال نيذ ال تثمر إال ِمن ِجن ِ
س مذ غرس يف ال نيذ( ،)1و لك "أل ّن الكفر
ط جلميع األدمذل صذد إلجذبة ال دذء"( ،)2فلهذا اتسا ل ّبذه اآلية
ُحمبِ ٌ
همن قذل :إ ّن ددذء الكذفر ال ياساجذب ،وأنه ال ُميه َّكن من اخلروج يف
االتسااسقذء(.)3

وكذلك دن تفاسري قوله تعذىل :ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ [األعراف" ،]٤٠ :قذل بعض

العلمذء :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ ،التساجذبة ددواهتم؛ ألن ددواهتم
مردودة"(.)4
( )1ينظر :البقذدي" ،نظم ال رر".86 :17 ،
( )2الاسع ي" ،تياسري الكرمي الرمحن".739 :
( )3ينظر :الاسمعذين" ،تفاسري الاسمعذين" ،25 :5 ،والاسيوطي ،دب الرمحن بن
أيب بكر" .اإلكليل يف اتسانبذط الانزيل" .حتقيق :تسيف ال ين دب القذدر
الكذتب( .ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية1981،م).226 :
ِ
( )4الشنقيطي ،حمم األمني بن حمم املخاذر" .العذب النّ ِمري من جمذلس
الشنقيطي يف الافاسري" .حتقيق :خذل بن دثمذن الاسبت .إشراف الشيخ:
ّ
بكر بن دب للا أبو زي ( .ط ،2مكة املكرمة :دار دذمل الفوائ للنشر
والاوزيع1426 ،هـ).242 :3 ،
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وقذل ابن دذشور مبيّنذ داللة اتسم اإلشذرة يف قوله تسبحذنه:
ِ
ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ [البقرة" :]٢٠٢ :واتسم اإلشذرة ُمشريٌ
إىل النذس الذين يقولون :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﭼ [البقرة ،]٢٠١ :للانبيه ابتسم اإلشذرة دلى أ ّن اتّصذفهم مبذ بع
اتسم اإلشذرة شيءٌ اتساحقوه باسبب اإلخبذر دنهم مبذ قبل اتسم اإلشذرة،
أي أ ّن للا اتساجذب هلم ِ
ألجل إميذهنم ابآلخرة ،فيُفهم منه أ ّن ددذء
الكذفرين يف ض،ال"(.)1
ﮯ

ودن تفاسري قوله تعذىل :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ
ﮰﮱﭼ

[األعراف:

 ،]55قذل" :واملراد بِـ ـ ـ ـ ـ

ﭽﮰﭼ :املشركون؛ ألنّه يرادف الظذملني ،واملعىن :اددُوا ربكم

ألنه حيبكم وال حيب املعا ين ،كقوله :ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡﭢ

ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

يض ابلود إبجذبة ددذء املؤمنني،
ﭪﭫﭼ [غافر ،]٦٠ :تعر ٌ
وأنه ال ياساجيب ددذء الكذفرين"(.)2
والراجح وللا أدلم :هو الافريق بني ددذء الكذفرين يف ال نيذ
وددذؤهم يف اآلخرة؛ ففي ال نيذ ق جييب للا تعذىل أددية الكذفرين إن
( )1ابن دذشور" ،الاحرير والانوير".249 :2 ،
( )2املرجع الاسذبق.173 :8 ،
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شذء لك ،أمذ يف اآلخرة ف،ا ياساجيب ل دذئهم ،واآلياذن اللاذن بـُِّني
فيهمذ ض،ال ددذء الكذفرين ،وهي قوله تعذىل –يف تسوريت الرد

ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ [الرعد ،]١٤ :و[غافر:

وغذفر:-
 ،]5٠يفهم ِمن تسيذقهمذ دلى أ ّن لك يف اآلخرة.
فهذا ال دذء الذي ِ
يض ّل وال ُجيذب هو "ددذء الكفذر يوم
القيذمة"( ،)1وق كر للا تعذىل يف مواضع ِمن كاذبه أ ّن الكذفرين ي دون
الرجعة ،ف،ا ُجيذبون دن
للا يف اآلخرة ف،ا ياساجيب هلم ،فإهنم "ياسألون َّ
االحاضذر ،ويوم النشور ،ووقت العرض دلى اجلبّذر ،وحني يُعرضون
دلى النذر ،وهم يف غمرات دذاب اجلحيم"(.)2

قذل األلوتسي دن تفاسري قوله تعذىل :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ [الرعد ،]١٤ :و[غافر" :]5٠ :واملراد ّبذا ال دذء إن كذن
ددذء آهلاهم فظذهر أنه كذلك؛ لكنه فُ ِه هم ِمن الاسذبق ،وحينئذ يكون
كررا للاأكي  ،وإن كذن ددذؤهم للا تعذىل فق اتساشكلوا لك أب ّن
ُم َّ
ددذء الكذفر ق ياساجذب...،واتساجذبة ددذء إبليس وهو رأس الكفذر
نص يف لك ،وأجيب أب ّن املراد ددذؤهم للا تعذىل مبذ ياعلق ابآلخرة،
ودلى هذا حيمل مذ روي دن ابن دبذس رضي للا تعذىل دنهمذ ِمن أ ّن
( )1األلوتسي" ،روح املعذين".329 :12 ،
( )2ابن كثري" ،تفاسري القرآن العظيم".493 :5 ،
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أصوات الكفذر حمجوبة دن للا تعذىل ف،ا ياسمع ددذءهم ،وقيل :جيوز
أن يراد ددذؤهم ُمطلهقذ وال يُقيّ مبذ أجيبوا به"(.)1
ومذل بعض العلمذء إىل القول أب ّن املقصود ب دذء الكذفرين الذي
حِ
كم دليه ابلض،ال يف قوله تعذىل :ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ُ
ﭣ ﭼ [الرعد ،]١٤ :و[غافر ،]5٠ :هو ددذء العبذدة ال ددذء املاسألة؛
أل ّن الكفذر ي دون للا تعذىل يف أوقذت الش ائ واألهوال ومشذرفاهم
الغرق يف البحر فياساجيب هلم ،فيكون املراد ب دذء الكذفرين الذي
ُح ِكم دليه أبنه يف ض،ال هو ددذء العبذدة ،أي :ومذ دبذدة الكذفرين
األصنذم إال يف ض،ال ،ويعض هذا الرأي قوله تعذىل قبله :ﭽﭕ

()2
يرتجح هو
ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ [الرعد ،]١٤ :أي يعب ون  ،ولكن الذي ّ
مذ تسبق ِمن أ ّن املراد ب دذء الكذفرين الذي ُح ِكم دليه أبنه يف ض،ال
هو ددذؤهم للاه  يف اآلخرةّ ،أمذ أددياهم يف ال نيذ فق جييب للا
شيئذ منهذ حلكمة ،والعلم دن للا تعذىل.

( )1األلوتسي" ،روح املعذين".119 :7 ،
( )2ينظر :الرازي ،حمم بن أيب بكر" .أمنو ج جليل يف أتسئلة وأجوبة دن غرائب
آي الانزيل" .حتقيق :د .دب الرمحن بن إبراهيم املطرودي( .ط ،1الرايض:
دار دذمل الكاب1991 ،م).229 :
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املطلب الثالث :احلِكم اليت ألجلها قد جييب اهلل  بعض دعاء
الكافرين
تق ّ م تقرير أ ّن للا  ق ياساجيب بعض أددية الكذفرين يف
ال نيذ إ ا شذء لك( ،)1ولكن ال يلزم من اتساجذباه ل دذئهم حبه هلم
أو إدزازه وإكرامه هلم ،أو رضذه دن دينهم ومعاق هم ،بل ق يكون
لك من اتسا راجهم وتعجيل النعيم هلم يف دنيذهم ليذوقوا العذاب يف
اآلخرة ،فذلل  ال حيب الكذفرين وال يرضى دنهم وال دن كفرهم.

قذل الرازي دن تفاسري قوله تعذىل :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﭼ [الشورى" .]٢٦ :فق اخالفوا ،فقيل :جييب للا ددذء
املؤمنني ويزي هم مذ طلبوه من فضله ،فإن قذلوا :ختصيص املؤمنني
إبجذبة ال دذء هل ي ل دلى أنه تعذىل ال جييب ددذء الكفذر؟ قلنذ :قذل
بعضهم :ال جيوز؛ ألن إجذبة ال دذء تعظيم ،و لك ال يليق ابلكفذر،
وقيل :جيوز دلى بعض الوجوه ،وفذئ ة الاخصيص أه ّن إجذبة ددذء
املؤمنني تكون دلى تسبيل الاشريف ،وإجذبة ددذء الكذفرين تكون دلى
تسبيل االتسا راج"(.)2

( )1يف املطلب الاسذبق.
( )2الرازي" ،تفاسري الرازي".598 :27 ،
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وقذل شيخ اإلتس،ام ابن تيمية" :فليس كل همن ماّعه للا برزق
ونصر إمذ إجذبة ل دذئه وإمذ ب ون لك يكون ممن حيبه للا ويواليه ،بل
هو تسبحذنه يرزق املؤمن والكذفر والرب والفذجر ،وق جييب ددذءهم
ويعطيهم تسؤهلم يف ال نيذ ،ومذهلم يف اآلخرة من خ،اق ،...ومن هذا
البذب من ق ي دو ددذء معا اي فيه ،إمذ بطلب مذال يصلح أو ابل دذء
الذي فيه معصية للا من شرك أو غريه ،فإ ا حصل بعض غرضه ظن
أ ّن لك دليل دلى أ ّن دمله صذحل مبنزلة همن أملى له وأم ه ابملذل
والبنني فظن أن لك ماسذردة له يف اخلريات ،قذل تعذىل :ﭽ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ

[المؤمنون.)1("]5٦ - 55 :
وقذل ابن القيم" :ليس كل همن أجذب للا ددذءه يكون راضيذ
دنه ،وال حمبذ له ،وال راضيذ بفعله فإنه جييب الرب والفذجر ،واملؤمن
والكذفر .وكثري من النذس ي دو ددذء يعا ي فيه ،أو يشرتط يف ددذئه،
أو يكون ممذ ال جيوز أن يُاسأل ،فيحصل له لك أو بعضه ،فيظن أن
مرضي لل ،ويكون مبنزلة من أملى له وأم ابملذل والبنني،
دمله صذحل
ّ

وهو يظن أن للا تعذىل ياسذرع له يف اخلريات وق قذل تعذىل :ﭽﯸ

( )1ابن تيمية ،أمح بن دب احلليم" .اقاضذء الصراط املاساقيم ملخذلفة أصحذب
اجلحيم" .حتقيق :انصر دب الكرمي العقل( .ط ،7بريوت :دار دذمل
الكاب1999 ،م).89 :
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ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ [األنعام،]٤٤ :
فذل دذء ق يكون دبذدة فيثذب دليه ال ادي ،وق يكون ماسألة تقضى
به حذجاه ويكون مضرة دليه ،إمذ أن يعذقب مبذ حيصل له ،أو تنقص به
درجاه ،فيقضي حذجاه ويعذقبه دلى مذ جرأ دليه من إضذدة حقوقه
وادا اء ح وده"(.)1
واآلايت اليت دلّت دلى أن للا تعذىل ق جييب بعض ددوات
الكذفرين أشذرت إىل أ ّن لك يكون إلقذمة احلجة دليهم ،أو إلظهذر
رمحاه وفضله ومناه إبغذثة امللهوفني وجن ة املضطرين ،وحنو لك.
فابني ِمن هذا أ ّن للا  إن اتساجذب ل دذء الكذفرين يف ال نيذ
ّ
فإ ّن لك ال يكون تكرميذ هلم أو داللة دلى رضى للا دنهم ،وإمنذ يكون
لك فانة هلم أو دقوبة ،وق تكون اإلجذبة خريا هلم؛ كمن ي دو للا
ِ
يبصره ابحلق مث يها ي بع لك ،وهذا ِمن صور االضطرار الذي
أن ّ
ود للا صذحبه ابإلجذبة ،وكذلك إ ا أجذب همن ياسأله النجذة حني
شرا دلى الكذفر ،فيُعطى مذ ياسأل
يقع يف مهلكة ،وق تكون اإلجذبة ّ
املعجل
من نعيم ال نيذ ،ولكن يكون فيه ه،اكه ،أو يكون لك نعيمه ّ
يف ال نيذ ،ومذ له يف اآلخرة ِمن خ،اق.
( )1ابن القيم ،حمم بن أيب بكر" .إغذثة اللهفذن من مصذي الشيطذن" .حتقيق:
حمم حذم الفقي( .ط ،2الرايض :مكابة املعذرف ،غري حم د تسنة
الطبع).13 :1 ،
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اخلامتة
احلم لل رب العذملني ،والص،اة والاس،ام دلى أشرف األنبيذء
واملرتسلني ،نبينذ حمم ودلى آله وصحبه أمجعني ،أمذ بع  :فإ ّن دراتسيت
توصلت منهذ
رب العذملني يف القرآن الكرمي)ّ ،
ملوضوع (ددذء الكذفرين ّ
لنتائج أمههذ:
 -1أ ّن ددذء الكذفرين للاه تعذىل أكرب ٍ
دليل دلى ضعفهم وش ة
ودلوا
حذجاهم وافاقذرهم لعنذياه تسبحذنه ،وإمنذ كذن الكفر منهم ظلمذ ّ

ب تسوءه العذقبة هلم؛ كمذ قذل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
هجله ه
ﭕ ﭖﭗ ﭼ [النمل.]١٤ :

لرب العذملني إقرارا منهم بربوبية للا
 -2أ ّن يف ددذء الكذفرين ّ
هج ّل ود،ا ،وهذا اإلقرار يفرض دليهم اإلقرار أبلوهياه؛ إ لو كذن أح ٌ
ِ
خذصة
ياساحق العبذدة من دون للا وياساطيع إجذبة ددذئهم له ه هدوهُّ ،
وقت الضراء اليت ياسألون كشفهذ!.
 -3أ ّن الكذفرين إمنذ خيلصون لل ال دذء وقت حصول دذاب
مفذجئ وتسريع ،أمذ حني تعرض هلم صنوف العذاب ال نيوي واالبا،اء
أبنواع املصذئب فإهنم ال ياضردون إىل للا وال ي دونه ،بل ياسامرون يف
إدراضهم وغفلاهم وغرورهم.
 -4ق جييب للا بعض أددية الكذفرين يف ال نيذ إ ا شذء لك،
حلِ هك ٍم يري هذ تسبحذنهّ ،أمذ يف اآلخرة ف،ا ُتذب هلم ددوة.
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دليل
 -5أ ّن إجذبة بعض أددية الكذفرين يف ال نيذ ليس فيهذ ٌ
ِ
ب للا هلم أو رضذه بكفرهم ،وإمنذ يكون يف إجذباه ل دذئهم فانةٌ
دلى ُح ّ
معج ٌل يف ال نيذ.
نعيم ّ
هلم ،أو دقوبةٌ ،أو ٌ
أما التوطصيات فهي كذآليت:
 -1تنذول موضوع( :ددذء الكذفرين يف الاسنة النبوية) ابل راتسة
املوضودية ،و لك للوقوف دلى هذا املوضوع من جهة أخرى ،و لك
ابتساعراض مذ ورد من أددية الكذفرين املذكورة يف الاسنة النبوية ،دلى
صذحبهذ أفضل الص،اة والاس،ام.
 -2إدراج موضوع (ددذء الكذفرين يف القرآن الكرمي) ضمن
املوضودذت اليت تاضمنهذ الكاب اليت تانذول موضودذت القرآن الكرمي،
وكذا املوتسودذت اليت مجعت حبوث الافاسري املوضودي؛ إ مل هأر شيئذ
منهذ كره ،و لك حاسب اط،ادي.
وللا أدلم ،وصلى للا دلى نبينذ حمم وآله وصحبه وتسلم،
واحلم لل رب العذملني.
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املصادر واملراجع

أوال :الكتب امللبوعة:
ابن اجلزري ،حمم بن حمم " .حتبري الاياسري يف القراءات العشر".
دمذن :دار
احملقق :د .أمح حمم مفلح القضذة( .طّ ،1
الفرقذن2000 ،م).
ابن اجلوزي ،دب الرمحن بن دلي" .زاد املاسري يف دلم الافاسري"( .ط،4
بريوت :املكاب اإلتس،امي1987 ،م).
ابن القيم ،حمم بن أيب بكر" .إغذثة اللهفذن من مصذي الشيطذن".
حتقيق :حمم حذم الفقي( .ط ،2الرايض :مكابة املعذرف ،غري
حم د تسنة الطبع).
ابن القيم ،حمم بن أيب بكر" .طريق اهلجرتني وابب الاسعذدتني".
(ط ،2القذهرة :دار الاسلفية1394 ،ه ــ).
ابن تيمية ،أمح بن دب احلليم" .اقاضذء الصراط املاساقيم ملخذلفة
أصحذب اجلحيم" .حتقيق :انصر دب الكرمي العقل( .ط،7
بريوت :دار دذمل الكاب1999 ،م).
ابن تيمية ،أمح بن دب احلليم" .جمموع الفاذوى" .حتقيق :دب الرمحن
بن حمم بن قذتسم( .ط ،1امل ينة املنورة :جممع امللك فه
لطبذدة املصحف الشريف1995 ،م).
ابن حنبل ،أمح بن حمم " .ماسن اإلمذم أمح بن حنبل" .حتقيق:
- 491 -

رب العاملني يف القرآن الكرمي ،دراسة موضوعية ،د .عبدهللا بن عيدان الزهراين
دعاءُ الكافرين َّ

شعيب األرنؤوط ،وآخرون ،إشراف :د دب للا بن دب احملاسن
الرتكي( .ط ،1بريوت :مؤتساسة الرتسذلة2001 ،م".
ابن زجنلة ،دب الرمحن بن حمم " .حجة القراءات" حتقيق :تسعي
األفغذين( .ط ،1بريوت :مؤتساسة الرتسذلة ،غري حم د لاسنة
الطبع.
ابن دذدل ،دمر بن دلي احلنبلي" .اللبذب يف دلوم الكاذب" .حتقيق:
دذدل أمح دب املوجود ،ودلي حمم معوض( .ط ،1بريوت:
دار الكاب العلمية1998 ،م).
ابن دذشور ،حمم الطذهر" .الاحرير والانوير"( .ط ،1تونس :دار
تسحنون1997 ،م).
ابن دب الوهذب ،حمم بن دب الوهذب" .القواد األربع"( ،وهو مطبوع
ضمن مؤلفذت الشيخ حمم بن دب الوهذب ،اجلزء األول).
حتقيق :دب العزيز بن دب الرمحن الاسعي وغريه( .ط ،1الرايض:
جذمعة اإلمذم حمم بن تسعود ،غري حم د لاسنة الطبع).
ابن دطية ،حمم دب احلق بن غذلب" .احملرر الوجيز يف تفاسري الكاذب
العزيز" .حتقيق :دب الاس،ام دب الشذيف حمم ( .ط ،1بريوت:
دار الكاب العلمية1422 ،ه ـ ـ).
ابن فذرس ،أمح بن فذرس" .معجم مقذييس اللغة" .حتقيق :دب الاس،ام
حمم هذرون( .ط ،1القذهرة :دار الفكر1979 ،م).
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ابن كثري ،إمسذديل بن دمر" .تفاسري القرآن العظيم"( .ط ،2دمشق:
مكابة دار الفيحذء1998 ،م).
ابن منظور ،حمم بن مكرم" .لاسذن العرب"( .ط ،3بريوت :دار
صذدر1414 ،هـ ـ).
أبو الاسعود ،حمم بن حمم " .إرشذد العقل الاسليم إىل مزااي القرآن
الكرمي"( .ط ،2بريوت :دار إحيذء الرتاث العريب1411 ،هـ ـ).
أبو حيذن ،حمم بن يوتسف" .البحر احمليط يف الافاسري"( .ط،1
بريوت :دار الكاب العلمية1993 ،م).
األزهري ،حمم بن أمح " .هتذيب اللغة" .حتقيق :حمم دوض مردب.
(ط ،1بريوت :دار إحيذء الرتاث العريب2001 ،م).
دمذن :دار النفذئس
األشقر ،دمر بن تسليمذن" .اجلنة والنذر"( .طّ ،7
للنشر والاوزيع1998 ،م).
األلبذين ،حمم انصر ال ين" .صحيح تسنن أيب داود"( .ط ،2الرايض:
مكابة املعذرف للنشر والاوزيع2000 ،م).
األلبذين ،حمم انصر ال ين" .صحيح تسنن الرتمذي"( .ط ،2الرايض:
مكابة املعذرف للنشر والاوزيع2000 ،م).
األلوتسي ،حممود أبو الفضل" .روح املعذين يف تفاسري القرآن والاسبع
املثذين"( .ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية1994 ،م).
البخذري ،حمم بن إمسذديل" .صحيح البخذري"( .ط ،3بريوت :دار
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ابن كثري1987 ،م).
البغوي ،احلاسني بن ماسعود" .معذمل الانزيل يف تفاسري القرآن" .حتقيق:
دب الرزاق امله ي( .ط ،1بريوت :دار إحيذء الرتاث العريب،
1420هـ).
البقذدي ،إبراهيم بن دمر" .نظم ال رر يف تنذتسب اآلايت والاسور".
حتقيق :دب الرزاق امله ي( .ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية،
1995م).
البيضذوي ،دب للا بن دمر" .أنوار الانزيل وأتسرار الاأويل"( .ط،1
بريوت :دار الكاب العلمية2003 ،م).
الرتمذي ،حمم بن دياسى" .جذمع الرتمذي"( .ط ،1بريوت :دار
إحيذء الرتاث العريب ،غري حم د لاسنة الطبع).
اخلذزن ،دلي بن حمم " .لبذب الاأويل يف معذين الانزيل" .تصحيح:
حمم دلي شذهني( .ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية،
1415هـ).
اخلطذيب ،مح بن حمم " .شأن ال دذء" .حتقيق :أمح يوتسف ال ّ قذق.
(ط ،3دمشق :دار الثقذفة العربية1992 ،م).
اخلطيب ،د .موتسى اخلطيب ،ابالشرتاك مع د .حمم حممود" .آايت
ال دذء يف القرآن الكرمي -ددذء الصذحني أهل اجلنة األبرار،
ويليه ددذء الكذفرين األشرار أهل النذر من اإلنس واجلن".
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(ط ،1القذهرة :مركز الكاذب للنشر 2005 ،م).
اخلطيب ،دب الكرمي بن يونس" .الافاسري القرآين للقرآن"( .ط،1
القذهرة :دار الفكر العريب ،غري حم د لاسنة الطبع).
ال اين ،دثمذن بن تسعي " .الاياسري يف القراءات الاسبع" .حتقيق :اوتو
تريزل( .ط ،2بريوت :دار الكاذب العريب1984 ،م).
ال ميذطي ،أمح بن حمم " .إحتذف فض،اء البشر يف القراءات األربع
دشر" .حتقيق :أنس مهرة( .ط ،3بريوت :دار الكاب العلمية،
2006م).
الرازي ،حمم بن أيب بكر" .أمنو ج جليل يف أتسئلة وأجوبة دن غرائب
آي الانزيل" .حتقيق :د .دب الرمحن بن إبراهيم املطرودي.
(ط ،1الرايض :دار دذمل الكاب1991 ،م).
الرازي ،حمم بن دمر" .تفاسري الرازي"( .ط ،3بريوت :دار إحيذء
الرتاث العريب1420 ،هـ ـ).
الراغب األصفهذين ،حاسني بن حمم " .املفردات يف غريب القرآن".
حتقيق :حمم تسي كي،اين( .ط ،3القذهرة :مطبعة دياسى البذيب
احللب وشركذه1381 ،هـ).
رضذ ،حمم رشي " .تفاسري املنذر"( .ط ،1القذهرة :اهليئة املصرية العذمة
للكاذب1990 ،م).
الزجذّج ،إبراهيم بن الاسري" .معذين القرآن وإدرابه" .حتقيق :دب اجلليل
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دب ه شلب( ،ط ،1بريوت :دذمل الكاب1988 ،م).
الزخمشري ،حممود بن دمرو" .الكشذف دن حقذئق غوامض الانزيل"
(ط ،3بريوت :دار الكاذب العريب1407 ،هـ ـ).
الاسع ي ،دب الرمحن بن انصر" .تياسري الكرمي الرمحن يف تفاسري ك،ام
املنذن"( .ط ،1بريوت :مؤتساسة الرتسذلة2002 ،م).
معوض،
الاسمرقن ي ،نصر بن حمم " .حبر العلوم" .حتقيق :دلي حمم ّ
وآخرون( .ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية ،غري حم د لاسنة
الطبع).
الاسمعذين ،منصور بن حمم " .تفاسري الاسمعذين"( .ط ،1امل ينة املنورة:
دار البخذري1992 ،م).
الاسيوطي ،دب الرمحن بن أيب بكر" .اإلكليل يف اتسانبذط الانزيل".
حتقيق :تسيف ال ين دب القذدر الكذتب( .ط ،1بريوت :دار
الكاب العلمية1981،م).
الشنقيطي ،حمم األمني بن حمم املخاذر" .أضواء البيذن يف إيضذح
القرآن ابلقرآن"( .ط ،1بريوت :دار الفكر للطبذدة والنشر
والاوزيع1995 ،م).
الشنقيطي ،حمم األمني بن حمم املخاذر" .العذب النّ ِمري ِمن جمذلس
لشنقيطي يف الافاسري" .حتقيق :خذل بن دثمذن الاسبت.
ا
ّ
إشراف الشيخ :بكر بن دب للا أبو زي ( .ط ،2مكة املكرمة:
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دار دذمل الفوائ للنشر والاوزيع1426 ،هـ).
الشوكذين ،حمم بن دلي" .فاح الق ير اجلذمع بني فين الرواية وال راية
يف دلم الافاسري"( .ط ،1بريوت :دار ابن كثري ،دار الكلم
الطيب1414 ،ه).
الطربي ،حمم بن جرير" .جذمع البيذن دن أتويل آي القرآن"( .ط،3
القذهرة :ش مطبعة دياسى البذيب احللب وشركذه1968 ،م).
العكربي ،دب للا بن احلاسني" .الابيذن يف إدراب القرآن" .حتقيق :دلي
حمم البجذوي( .ط ،1القذهرة :مطبعة دياسى البذيب احللب
وشركذه1976 ،م).
الفيومي ،أمح بن حمم " .املصبذح املنري يف غريب الشرح الكبري".
(ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية ،غري حم د لاسنة الطبع).
القذمسي ،حمم مجذل ال ين بن حمم " .حمذتسن الاأويل" .حتقيق :حمم
ابتسل ديون الاسود( .ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية،
1418هـ).
القرطب ،حمم بن أمح " .اجلذمع ألحكذم القرآن"( .ط ،1القذهرة :دار
احل يث1994 ،م).
القشريي ،دب الكرمي بن هوازن" .لطذئف اإلشذرات" ،املاسمى (تفاسري
القشريي) .حتقيق :إبراهيم الباسيوين( ،ط ،3القذهرة :اهليئة
املصرية العذمة للكاذب ،غري حم د لاسنة الطبع).
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القياسي ،مكي بن أيب طذلب " .اهل اية إىل بلوغ النهذية يف دلم معذين
القرآن وتفاسريه ،وأحكذمه ،ومجل من فنون دلومه" .حتقيق:
جممودة ابحثني يف رتسذئل جذمعية بكلية ال راتسذت العليذ
والبحث العلمي -جذمعة الشذرقة ،إبشراف أ.د :الشذه
البوشيخي( .ط ،1:الشذرقة :جممودة حبوث الكاذب والاسنة -
كلية الشريعة وال راتسذت اإلتس،امية2008 ،م).
الكفوي ،أيوب بن موتسى" .الكليذت" .حتقيق :د انن درويش ،وحمم
املصري( .ط ،1بريوت :مؤتساسة الرتسذلة ،غري حم د لاسنة
الطبع).
الكلب ،حمم بن أمح " .الااسهيل لعلوم الانزيل" .حتقيق :حمم تسذمل
هذشم( .ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية1995 ،م).
جممع اللغة العربية ،إبراهيم مصطفى ،وآخرون" .املعجم الوتسيط".
(ط ،1القذهرة :دار ال دوة ،غري حم د لاسنة الطبع).
املراغي ،أمح بن مصطفى" .تفاسري املراغي"( .ط ،1القذهرة :مطبعة
دياسى البذيب احللب وشركذه1946 ،م).
ماسلم ،ماسلم بن احلجذج" .صحيح ماسلم"( .ط ،3بريوت :دار إحيذء
الرتاث العريب1420 ،هـ ـ).
املنذوي ،زين ال ين حمم امل دو بعب الرؤوف بن اتج العذرفني.
"الاوقيف دلى مهمذت الاعذريف"( .ط ،1القذهرة :دذمل الكاب،
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1990م).
النووي ،حيىي بن شرف" .املنهذج شرح صحيح ماسلم بن احلجذج".
(ط ،2بريوت ،دار إحيذء الرتاث العريب1392 ،هــ).
الواح ي ،دلي بن أمح " .الافاسري الباسيط" .حتقيق :أصل حتقيقه يف
( )15رتسذلة دكاوراه جبذمعة اإلمذم حمم بن تسعود ،مث قذمت
جلنة دلمية من اجلذمعة باسبكه وتناسيقه( .ط ،1الرايض :دمذدة
البحث العلمي جبذمعة اإلمذم حمم بن تسعود اإلتس،امية،
1430هـ ــ).
وزارة األوقذف والشؤون اإلتس،امية ابلكويت" ،املوتسودة الفقهية
الكوياية"( .ط ،1الكويت :وزارة األوقذف والشؤون اإلتس،امية،
1427هـ).
اثنيا :رسائل علمية غري ملبوعة:
اإلن ونياسي ،أول ال ين حيىي" .آايت الكفر يف القرآن الكرمي دراتسة
موضودية"( .حبث مق م لنيل درجة املذجاساري من كلية العلوم
اإلتس،امية جبذمعة امل ينة العذملية مبذليزاي ،دذم 1434ه ـ).
جهذد حمم بوجنذ تنجونج" .ال دذء يف ضوء الكاذب والاسنة"( .حبث
مق م لنيل درجة املذجاساري يف ختصص الكاذب والاسنة جبذمعة أم
القرى مبكة املكرمة ،إشراف ال كاور :العجمي دمنهوري خليفة،
دذم 1401ه ـ).
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اللحيذينّ ،بية بنت حذم " .ال دذء يف القرآن الكرمي أتسذليبه ومقذص ه
وأتسراره"( .حبث مق م لنيل درجة املذجاساري يف ختصص الب،اغة
والنق من كلية اللغة العربية جبذمعة أم القرى مبكة املكرمة،
إشراف ال كاور :يوتسف دب للا األنصذري ،دذم 1422ه ـ).
م ين ،نور زمذن" .الصور الب،اغية يف األددية القرآنية"( .حبث مق م
لنيل درجة ال كاوراه يف ختصص اللغة العربية وآداّبذ من اجلذمعة
الوطنية للغذت احل يثة إبتس،ام آابد ،إشراف ال كاور :كفذية للا
مه اين ،دذم 2011م).
امل هون ،روضة بنت تسليم" .املفذهيم املاسام ة من آايت ال دذء يف
القرآن الكرمي ودالالهتذ الرتبوية"( .حبث مق م لنيل درجة
املذجاساري يف ختصص أصول الرتبية اإلتس،امية من اجلذمعة
بغزة ،إشراف ال كاور :مح ان دب للا الصويف ،دذم
اإلتس،امية ّ
1430ه ـ).
مفيض الرمحن ،مرش دذمل" .األددية يف القرآن الكرمي ،صيغهذ
وخصذئصهذ ودالالهتذ ،موازنة مبذ ورد يف الاسنة النبوية"( .حبث
مق م لنيل درجة املذجاساري يف ختصص الافاسري ودلوم القرآن
الكرمي من جذمعة أم القرى مبكة املكرمة ،إشراف ال كاور:
دب العزيز بن دب للا احلمي ي ،دذم 1416ه ـ).
املهيزع ،خلود بنت دب الرمحن" .ال دذء واحكذمه الفقهية"( .حبث
مق م لنيل درجة املذجاساري من قاسم الفقه بكلية الشريعة جبذمعة
اإلمذم حمم بن تسعود اإلتس،امية ابلرايض ،دذم 1424ه ـ).
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