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ملخص البحث:
تناول هذا البحث اهلداايت املتعلقة إبحسان العمل يف سورة امللك ،وتتجلى أمهية هذا املوضوع يف كونه يكشف عن
أهم املقاصد اليت احتوت عليها سورة امللك ،وهي بلوغ اإلنسان درجة إحسان العمل ،وإن هذا املقصد من أهم اهداف
حياة اإلنسان فينبغي على العاقل أن حيمل نفسه عليها ،وحياول الوصول إىل أعلى مراتبها ،واعتمدت هذه الدراسة
املنهج االستقرائي وذلك جلمع كل ما يتعلق حبسن العمل واهلداايت ذات الصلة ابملوضوع ،مث املنهج التحليلي
واالستنباطي من خالل التأ مل الدقيق يف معاين اآلايت ،ودالالهتا ،وإشاراهتا واستخالص املضامني املتعلقة إبحسان
العمل ،موقعه ،مرتبته ،أنواعه ،جماالته .ومن أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث :أن سورة امللك بينت أن املطلوب
من اإلنسان يف هذه احلياة هو إحسان العمل ،وأشارت إىل أن مرتبة إحسان العمل املطلوب الوصول إليها هي مرتبة
اخلشية ابلغيب .كما عرضت له جمالني مهمني ،جمال عبادة التأمل يف املخلوقات ،وجمال حتويل العادات إىل عبادات.
الكلمات املفتاحية :سورة امللك ،اهلداايت ،إحسان العمل.
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Abstract:
This research analyses the guidance regarding excelling in deeds, in Surat Al-Mulk (The
Dominion, Chapter 67). The importance of this topic manifests in the fact that this analysis shines
a light on the most important of objectives contained in Surat Al-Mulk, which is a person’s
achieving excellence in their deeds. This objective is from amongst the most important goals in a
person’s life, so it is imperative that the wise person takes it upon himself and endeavor to attain
the pinnacle of excellence. This treatise adopts the method of deduction through a detailed study
of the meanings of the verses, its connotations, and its references. Then an analytical approach is
used to derive the content connected to excellence of deeds, its places, its grade, its types, and its
areas. And among the most important findings of the researcher is that Surat Al-Mulk demonstrates
that what is required from a person in this life is the excellence of their deeds. And it shows that
the desired level of excellence in one’s deeds is achieving the fear of Allah, even in seclusion.
Similarly, it presents two important areas: the aspect of worship through contemplation over (the
greatness of Allah in) the creation; and the aspect of converting habits into acts of worship and
good deeds.
Key words: Surat Al-Mulk, guidance, excellence of deeds.

املقدمة
: وبعد،احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم على سيدان ونبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
،3 » «لوددت أهنا يف قلب كل إنسان من أميت:فقد ورد يف احلديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال عن سورة امللك
 خاصمت عن صاحبها، «سورة من القرآن ما هي إال ثالثون آية: فقال،ورتب األجر العظيم على االكثار من قراءهتا

 واتبعه،( )وفيه إبراهيم بن احلكم بن أابن وهو ضعيف،206 ص، مسند ابن عباس رضي هللا عنه، املنتخب من مسند عبد بن محيد، عبد بن محيد: انظر3
 سعد بن انصر بن عبد. د: تنسيق، جمموعة من الباحثني: حتقيق: انظر. واحلديث ي رتقي بسبب هذه املتابعة إىل درجة احلسن لغريه،حفص بن عمر العدين
 دار الغيث للنشر،م1998-ه1419 :11-1  )دار العاصمة للنشر والتوزيع من اجمللد، حاشية املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية،العزيز الشَّثري
.373 ص،15 ج،(1 ط، م2000-ه1420 :18-12  من اجمللد،والتوزيع
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حىت أدخلته اجلنة ،وهي سورة تبارك»  ،4وعن جابر «أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان ال ينام حىت يقرأ امل تنزيل،
وتبارك الذي بيده امللك» .5
وعليه ،فإن اجلنة تتطلب من املرء أن تكون حياته موافقة ملا أراد هللا عز وجل ،ووظائف احلياة كثرية ما بني حقوق
تؤدى ،وواجبات تنجز ،وأعمال أخرى غريمها حتيط على عمر اإلنسان كله ،وتفضيل هذه السورة الصغري احلجم ،برتتيب
األجر العظيم على املواظبة على قراءهتا يدل على اشتماهلا على مقاصد عظيمة تنظم حياة اإلنسان ،وتضبط تصرفه،
ولعل أهم هذه املقاصد اليت اشتملت عليها السورة مقصد إحسان العمل حيث ذكره هللا عز وجل يف بداية السورة،
وجعل املقاصد األخرى اتبعة له ،فجاءت هذه الدراسة املتواضعة لتجيب على األسئلة التالية:
 .1ما موقع إحسان العمل املذكور يف سورة امللك؟
 .2ما مرتبة إحسان العمل اليت حثت السورة على بلوغها؟
 .3ما أنواع إحسان العمل اليت ذكرهتا السورة؟
 .4ما أهم جماالت إحسان العمل اليت ذكرهتا السورة؟
أمهية البحث :تتجلى أمهية هذا املوضوع يف اآليت:
 -1كونه يكشف عن أهم املقاصد اليت احتوت عليها سورة امللك ،وهي بلوغ اإلنسان درجة إحسان العمل.
 -2إن هذا املقصد من أهم اهداف حياة اإلنسان فينبغي على العاقل أن حيمل نفسه عليها ،وحياول وبلوغ درجة
الكمال فيه.
 4انظر :سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطرباين ،الروض الداين (املعجم الصغري) ،ج ،1ص ،296وقال اهليثمي يف
اجملمع ،ج ،7ص" :127رواه الطرباين يف الصغري واألوسط ،ورجاله رجال الصحيح".
 5انظر :أبو عيسى حممد بن عيسى بن َس ْورة الرتمذي ،سنن الرتمذي ،أبواب الدعوات ،ابب ما جاء فيمن يقرأ القرآن عند املنام ،ج ،5ص ،475وفيه

الليث ابن أيب سليم ابن ُزنَْيم ،عن أيب الزبري ،وليث هذا قال عنه ابن حجر) :اختلط جدا ومل يتميز حديثه فرتك( ،تقريب التهذيب :رقم ،5685 ،ص،464

ولكنه توبع ،انظر :حممد بن رزق بن طرهوين ،موسوعة فضائل سور وآايت القرآن  -القسم الصحيح ،اجلزء الثاين) ،جدة :مكتبة العلم ،ط1414 ،2
ه ( ،ج ،2ص.49-50
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إحسان العمل هو اهلدف من خلق احلياة واملوت:
تقرر هذه السورة الكرمية أن املقصد من خلق املوت واحلياة أن يكون اإلنسان أحسن عمال ،فاحلياة دار العمل ،وبعد
املوت احلساب واجلزاء ،وهذه احلقيقة من أهم احلقائق اليت تعرض هلا السورة ،ولعل السر يف ربط إحسان العمل خبلق
املوت واحلياة ،أن احلياة وقت للقيام إبحسان العمل ،واملوت هو الداعي إىل اختيار العمل احلسن ،قال الزخمشري رمحه
هللا " :واملراد :أنه أعطاكم احلياة اليت تقدرون هبا على العمل وتستمكنون منه ،وسلط عليكم املوت الذي هو داعيكم
إىل اختيار العمل احلسن على القبيح ،ألن وراءه البعث واجلزاء الذي ال بد منه"  .6ولعلماء السلف يف تفسري إحسان
العمل املذكور يف اآلية عدة تعبريات هي مبثابة التفسري ابملعىن ،ففسره بعضهم ابلصفات السلوكية ذات الطابع العملي
والتطبيقي ،رغم ارتباطها الشديد ابلقلب ،مثل :أتْ َقى هلل  ،7أشدكم خوفا من هللا  ،8أروع عن حمارم هللا  ،9أحسن توكال
على هللا  ،10أكثركم شكرا هلل .11

 6أبو القاسم جار هللا حممود بن عمرو بن أمحد الزخمشري ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل) ،بريوت :دار الكتاب العريب ،ط1407 ،3ه ( ،ج،4
ص.575
 7قاله مقاتل ،انظر :أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب ،أبو إسحاق ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،حتقيق :اإلمام أيب حممد بن عاشور) ،بريوت –
لبنان :دار إحياء الرتاث العريب ،ط1422 ،1ه ( ،ج ،5ص.159

 8انظر :أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد الواحدي النيسابوري الشافعي ،الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد ،حتقيق :مجع من احملققني) ،بريوت – لبنان :دار

الكتب العلمية ،ط1415 ،1ه ( ،ج ،4ص ،326ونسبه إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وهي غري صحيحة.

 9انظر :مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي ،زاد املسري يف علم التفسري ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي) ،بريوت :دار الكتاب العريب،
ط1422 ،1ه(  ،ج ،2ص ،359ونسبه إىل ابن عمر رضي هللا عنه مرفوعا إىل الرسول صلى هللا عبه وسلم ،وهو غري صحيح.
 10قاله سهل ،انظر :الثعليب ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،ج ،9ص.356

 11قاله الضحاك ،انظر :مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر األنصاري اخلزرجي القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب،
)القاهرة :دار الكتب املصرية ،ط1384 ،2ه ( ،ج ،9ص.9
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وفسره بعضهم ابلصفات اجلسمية ،وعربوا عنها ب  :أحسن عقال  ،12وأمت عقال  .13وفسره بعضهم آباثره ،فجاء تعبريهم:
أبصركم بعيوب نفسه  ،14وأشدكم ذكرا للموت ،وأحسنهم هلا استعدادا  ،15وأزهد يف الدنيا  ،16وأترك هلا  .17وفسره
بعضهم بنتائجه ،فقالوا :أطوعكم هلل  ،18وأسرع إىل طلب رضاه  ،19وأتبع ألمره وهنيه .20
َح َس ُن َع َمال﴾
وهذه التفسريات اجلزئية كلها مهمة ،وكلها متثل جانبا من اجلوانب اليت حتتوي علها كلمة﴿ :أ ْ

ألنه بقدر اجتماع هذه الصفات يف اإلنسان يكون كماله يف إحسان العمل ،فالوصول إىل أعلى مراتب التقوى ،وشدة
الورع عن احلرام ،واإلكثار من شكر هللا ،وحسن التوكل جانب من إحسان العمل ،كما أن االتصاف إبحسان العمل
يتطلب حسن العقل ومتامه ،فناقص العقل ال يتصور منه إحسان العمل واتقانه ،ومن لوازم إحسان العمل أن يكون املرء

أبصر بعيوب نفسه ،ويكون أشد الناس ذكرا للموت؛ ألنه كلما كان أشد ذكرا للموت كان أكثر اجتهادا يف إحسان
العمل ،والزهد يف الدنيا ،وتركها أيضا من لوازم إحسان العمل إذ ال ميكن اجلمع بينهما؛ إال إذا كان جامعا هلا ألجل
 12انظر :ابن اجلوزي ،،زاد املسري يف علم التفسري ،ج ،2ص ، 359ونسبه إىل ابن عمر رضي هللا عنه مرفوعا إىل الرسول صلى هللا عبه وسلم ،وهو غري
صحيح.

 13قاله قتادة ،انظر :ابن اجلوزي ،،زاد املسري يف علم التفسري ،ج ،2ص ،359ونسبه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد ،ج ،4ص،326
إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وهي غري صحيحة.
 14انظر :أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزي السمعاين التميمي احلنفي مث الشافعي ،تفسري القرآن ،حتقيق :ايسر بن إبراهيم وغنيم
بن عباس بن غنيم) ،السعودية-الرايض :دار الوطن ،ط1418 ،1ه ( ،ج ،6ص ،6من غري نسبة إىل أحد.

 15قاله السدي :انظر :سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن عادل احلنبلي الدمشقي النعماين ،اللباب يف علوم الكتاب ،حتقيق :عادل عبد املوجود
وعلي معوض) ،بريوت ،لبنان :دار الكتب ِ
العلميَّة ،ط1419 ،1ه(  ،ج ،19ص.226
 16قاله احلسن وسفيان :انظر :ابن اجلوزي ،زاد املسري يف علم التفسري ج ،2ص.359

 17قاله أبو عاصم العسقالين ،انظر :أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن ابن عطية األندلسي احملاريب ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،
حتقيق :عبد السالم عبد الشايف حممد) ،بريوت :دار الكتب ِ
العلميَّة ،ط1422 ،1ه(  ،ج ،3ص.497
ي = جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،حتقيق :د .عبد هللا الرتكي) ،دار هجر
 18انظر :أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد اآلملي الطََِّربي ،تفسري الطَّ رَِب ّ
للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،ط1422 ،1ه ( ،ج ،23ص.118
ي = جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،ج ،23ص.118
 19انظر :الطََِّربي ،تفسري الطَّ رَِب ّ

 20قاله ابن إسحاق ،انظر :القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب ،ج ،10ص.348
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مصلحة اإلسالم واملسلمني ،كما أن من آاثر هذا اإلحسان أن يكون احملسن األسرع يف طلب رضى هللا ،وأتبع ألمره
وهنيه ،واملرء حيتاج أن يتذكر من هذه الصفات ما يكون هو حباجة إليها ليتحقق له معىن :أحسن عمال بكماله ،ولعل
هذا هو السر يف تعدد تفسريات هذا اللفظ يف كالم السلف ،فإن لكل مقام مقاال .وإحسان العمل هو اتقانه ،وال
يصل العبد إىل هذه املرتبة إال إذا كان عمله خالصا هلل مطابقا للسنة ،كما قال فضيل بن عياض رمحه هللا﴿" :لِيَ ْب لَُوُك ْم
َح َس ُن َع َمال﴾ ،قال :أخلصه وأصوبه ،قلت :ما أخلصه وأصوبه؟ قال :إن العمل إذا كان خالصا ومل يكن صوااب
أَيُّ ُك ْم أ ْ

مل يقبل ،وإذا كان صوااب ومل يكن خالصا مل يقبل حىت يكون خالصا صوااب ،واخلالص :إذا كان هلل ،والصواب :إذا كان
على السنة" .21وحكى ابن عطية رمحه هللا قول أبيه ،فقال" :وكان أيب رضي هللا عنه يقول :أحسن العمل أخذ حبق
واتفاق يف حق مع اإلميان وأداء الفرائض واجتناب احملارم ،واإلكثار من املندوب إليه".22
وعند إ معان النظر يف وصف العمل ابألحسن يف التعبري القرآين مع أن االبتالء شامل جلميع العباد الذين منهم
احملسن و املسيء ،وكان مقتضى ذلك أن تكون املقارنة بني احلسن والقبيح أيضا ال إىل احلسن واألحسن فقط ،ولكن
هللا عز وجل أبقى املقارنة بني احلسن واألحسن فقط "ألن املقصود األصلي هو ظهور كمال إحسان احملسنني وأن
الواجب العمل مبوجب احلسن حبيث يهتدي كل فرد إىل اإلميان والطاعة وإمنا التفاوت بينهم يف مراتبهما حبسب القوة
والضعف ،وأما القبح فبمعزل من الوقوع فضال عن أن ينتظم يف سلك الغاية للخلق؛ ألنه عمل يصدر عن عامله بسوء
اختياره من غري مصحح له أو مسوغ" ،23ويف هذا تنبيه "على أن املقصود األقصى من خلق املخلوقات أن يتوسلوا
أبحسن األعمال إىل أجل املثوابت ،وحتريضا هلم على ترك القبائح واملنكرات".24
 21الثعليب ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،ج ،9ص.356

 22ابن عطية ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،ج ،3ص.497
 23أبو السعود حممد بن حممد بن مصطفى العمادي ،تفسري أيب السعود = إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي) ،بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب ،د.ط( ،ج ،6ص.9
 24إمساعيل حقي بن مصطفى اإلستانبويل احلنفي اخللويت ،تفسري روح البيان) ،دار إحياء الرتاث العريب ،د.ط( ،ج ،4ص.58
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مرتبة إحسان العمل املطلوب الوصول إليها:
ِ
قال هللا تعاىل﴿ :إِ َّن الَّ ِذين ََيْ َش ْو َن رَّهبُم ِابلْغَْي ِ
َجٌر َكبِريٌ﴾ [امللك.]12:
ب َهلُْم َمغْف َرةٌ َوأ ْ
َ ْ
َ
الصفة اليت جيب على العبد االتصاف هبا حىت يصل إىل درجة أهل إحسان العمل قد بينها هللا عز وجل يف سورة امللك
ِ
نفسها حينما أخرب عن أهل اجلنة ،فقال﴿ :إِ َّن الَّ ِذين ََيْ َش ْو َن رَّهبُم ِابلْغَْي ِ
َجٌر َكبِريٌ﴾ [امللك ،]12:وهي
ب َهلُْم َم ْغفَرةٌ َوأ ْ
َ ْ
َ
أن يصبح العبد من أهل اخلشية ابلغيب ،ومعىن الغيب :اخلشية من هللا يف اخللوات ،وعند الغيبة عن العيان.25
واختلفت عبارات املفسرين يف معىن الغيب على أقوال كثرية ،فقال بعضهم :الغيب هو هللا سبحانه .وقال
آخرون :القضاء والقدر .وقال آخرون :القرآن وما فيه من الغيوب .وقال آخرون :الغيب كل ما أخرب به الرسول عليه
السالم مما ال هتتدي إليه العقول من أشراط الساعة وعذاب القرب واحلشر والنشر والصراط ،وامليزان ،واجلنة ،والنار .قال
ابن عطية بعد ذكر هذه األقوال يف معىن الغيب" :وهذه األقوال ال تتعارض ،بل يقع الغيب على مجيعه" .26
واملراد ابخلشية ابلغيب :أهنم َيشون هللا ،وهو غائب عنهم مل يروه بعد" ،فهو سبحانه غائب عن األبصار ،غري
مرئي يف هذه الدار ،غري غائب ابلنظر واالستدالل ،فهم يؤمنون أن هلم راب قادرا جيازي على األعمال ،فهم َيشونه يف
سرائرهم وخلواهتم اليت يغيبون فيها عن الناس ،لعلمهم ابطالعه عليهم" .27
وَيشون عذابه ومل يروه ،وهو عذاب يوم القيامة ،ويوم املوت ،ويوم القرب ،واحلشر والنشر والصراط وامليزان واجلنة والنار،
ومعىن اخلشية هنا :أهنم أخربوا ابحلشر والصراط وامليزان واجلنة والنار ،فآمنوا بذلك ،وخشوا رهبم فيه فيخافون هذا
 25انظر :حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي ،التحرير والتنوير) ،تونس :دار سحنون للنشر والتوزيع ،د.ط1997 ،م( ،ج،22
ص.291

 26ابن عطية ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،ج ،1ص.84

 27القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب ،ج ،1ص.164
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العذاب حال كون ذلك العذاب غائبا عنهم ومل يعاينوه بعد ،وهذا دليل اإلخالص واإلميان .28وَيشون رهبم إذا غابوا
عن أعني الناس كخوفهم له إذا كانوا بني الناس ،أي يف خلواهتم ،أي :يعملون حبسب اخلشية يف صالهتم وعباداهتم،
وانفرادهم ،ويف هذا مدح ألعماهلم الصاحلة يف اخللوات .29واخلشية ابلغيب صفة جامعة لعدد من الصفات ،بعضها
صرحية يف نصوص القرآن ،وبعضها مستنبطة منها ،أذكرها فيما يلي:
َّ ِ
ِ ِ
ين
الصفة األوىل :التقوى :فقد وصف هللا عز وجل املؤمنني ابلغيب هبذه الصفة يف قولهُ ﴿ :هدى للْ ُمتَّق َ
ني ) (2الذ َ
ِ ِ ِ
ني ) (48الَّ ِذين ََيْ َش ْو َن رَّهبُم ِابلْغَْي ِ
يُ ْؤِمنُو َن ِابلْغَْي ِ
ب﴾ [األنبياء.]49-48:
ب﴾ [البقرة ،]3-2:وقولهَ ﴿ :وذ ْكرا للْ ُمتَّق َ
َ ْ
َ
الصفة الثانية :إقامة الصالة :قال هللا عز وجل﴿ :إَِّمنَا تُْن ِذر الَّ ِذين ََيْ َش ْو َن رَّهبُم ِابلْغَْي ِ
الص َالةَ﴾ [فاطر.]18:
ب َوأَقَ ُاموا َّ
َ ْ
ُ َ
الصفة الثالثة :اخلوف من يوم القيامة :كما قال هللا عز جل﴿ :الَّ ِذين ََيْ َش ْو َن رَّهبُم ِابلْغَْي ِ
اع ِة ُم ْش ِف ُقون﴾
ب َوُه ْم ِم َن َّ
الس َ
َ ْ
َ

[سورة األنبياء.]49:

ب ُمنِ ٍ
ب و َجاء بَِق ْل ٍ
الصفة الرابعة :إانبة القلب :وقد ذكرها هللا عز وجل يف قولهَ ﴿ :م ْن َخ ِشي َّ ِ ِ
يب﴾
الر ْمحَ َن ابلْغَْي َ َ
َ
[ق.]33:
الصفة اخلامسة :اإلخالص :فإن من معاين الغيب اإلخالص ،قال ابن عادل رمحه هللا" :وقيل :معىن َيافه ابلغيب أي:
َّ ِ
ِ
ين
إبخالص وحتقيق ،وال َيتلف احلال بسبب حضور واحد أو غيبته ،كما يف حق املنافقني الذين إذا ﴿ َوإذَا لَ ُقوا الذ َ
اطينِ ِهم قَالُوا إِ َّان مع ُكم إَِّمنَا ََنن مست ه ِزئو َن﴾ [البقرة.30 "]14:
ِ
ِ
ِ
ْ ُ ُ َْ ْ ُ
ََ ْ
َآمنُوا قَالُوا َآمنَّا َوإذَا َخلَ ْوا إ َىل َشيَ ْ
 28انظر :ابن عطية ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،ج ،5ص ،340وابن اجلوزي ،زاد املسري يف علم التفسري ،ج ،3ص ،193وإمساعيل حقي،
تفسري روح البيان ،ج ،10ص.66

 29انظر :ابن عطية ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،ج ،5ص.340
 30ابن عادل ،اللباب يف علوم الكتاب ،ج ،7ص.514
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الصفة السادسة :الَباءة من الرايء :وهو خوف هللا إذا كان غائبا عن الناس ،يقول ابن كثري رمحه هللا" :يقول تعاىل
خمربا عمن َياف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كان غائبا عن الناس ،فينكف عن املعاصي ويقوم ابلطاعات ،حيث ال
يراه أحد إال هللا" ،31وقال ابن عاشور رمحه هللا" :والغيب :ما غاب عنك ،أي الذين َيشون رهبم يف خلواهتم وعند
غيبتهم عن العيان ،أي الذين آمنوا حقا غري مرائني أحدا" .32
ِ ِ َّ ِ
ين ََيْ َش ْو َن
الصفة السابعة :االنتفاع ابإلنذار :مبعىن :أن االنذار ال ينفع إىل فيهم ،قال هللا عز وجل﴿ :إَّمنَا تُنْذ ُر الذ َ
رَّهبُم ِابلْغَْي ِ
الص َالةَ﴾ [فاطر ،]18:قال الطربي رمحه هللا" :يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد صلى هللا عليه وسلم:
ب َوأَقَ ُاموا َّ
َ ْ
إمنا تنذر اي حممد الذين َيافون عقاب هللا يوم القيامة من غري معاينة منهم لذلك ،ولكن إلمياهنم مبا أتيتهم به ،وتصديقهم
لك فيما أنبأهتم عن هللا؛ فهؤالء الذين ينفعهم إنذارك ،ويتعظون مبواعظك ،ال الذين طبع هللا على قلوهبم فهم ال
يفقهون".33
الصفة الثامنة :الوصول إىل مرتبة اإلحسان :وهي املرتبة اليت جعلها هللا عز وجل هدف احلياة يف سورة امللك ،يقول
أبو زهرة رمحه هللا " :وَيشونه وهو غائب عنهم ،علموه ابلعقل والنقل فهم يعبدونه كأهنم يرونه وهذا هو اإلحسان يف
العبادة ،وهو حقيقة اخلشية"  .34ولعظمة االتصاف بصفة اخلشية ابلغيب أثىن هللا عز وجل على املتصفني هبا ،يقول
اَّللُ َم ْن ََيَافُهُ ِابلْغَْي ِ
ب﴾ [املائدة:]94:
ابن عاشور رمحه هللا عند بيان سبب ذكر كلمة الغيب يف قوله تعاىل﴿ :لِيَ ْعلَ َم َّ
"وفائدة ذكره أنه ثناء على الذين َيافون هللا ،أثىن عليهم بصدق اإلميان وتنور البصرية ،فإهنم خافوه ومل يروا عظمته

 31أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي ،تفسري القرآن العظيم ،حتقيق :سامي بن حممد سالمة) ،دار طيبة للنشر والتوزيع،
ط1420 ،2ه ( ،ج ،8ص.179
 32ابن عاشور ،التحرير والتنوير ج ،22ص.291
ي = جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،ج ،19ص.355
 33الطََِّربي ،تفسري الطَّ رَِب ّ

 34حممد بن أمحد بن مصطفى املعروف أبيب زهرة ،زهرة التفاسري) ،دار الفكر العريب ،د.ط( ،ج ،9ص.4879
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وجالله ونعيمه وثوابه ،ولكنهم أيقنوا بذلك عن صدق استدالل ،وقد أشار إىل هذا ما يف احلديث القدسي« :إهنم آمنوا
يب ومل يروين فكيف لو رأوين» .35
أنواع إحسان العمل املذكورة يف السورة.
ِ ِ
ض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني﴾ [سورة امللك.]29:
اإلميان ابهلل :قال تعاىل﴿ :قُ ْل ُه َو َّ
آمنَّا بِه َو َعلَْيه تَ َوَّكلْنَا فَ َستَ ْعلَ ُمو َن َم ْن ُه َو ِيف َ
الر ْمحَ ُن َ

جند يف سورة امللك تلقينا للنيب صلى هللا عليه وسلم أن يعلن للكفار إميانه ،وإميان الذين معه من املؤمنني ابهلل ،واملراد:
آمنا ومل نكفر كما كفرمت  ،36ألن اإلميان أساس لقبول العمل احلسن﴿ :فَمن ي عمل ِمن َّ ِ
احل ِ
ات َوُه َو ُم ْؤِم ٌن فَ َال ُك ْفَرا َن
الص َ
َ ْ َْ َ ْ َ
ِ َّ ِ
ِ
ِ ِِ ِ
آمنُوا َو َع ِملُوا
ين َ
ل َس ْعيه َوإ َّان لَهُ َكاتبُو َن﴾ [سورة األنبياء ،]94:وهو أخص صفات احملسنني ،كما يف قوله﴿ :إ َّن الذ َ
ِ
َّ ِ ِ ِ
َح َس َن َع َمال﴾ [سورة الكهف ،]30:يقول األخفش رمحه هللا يف اآلية الكرمية " :كان
َجَر َم ْن أ ْ
يع أ ْ
الصاحلَات إ َّان َال نُض ُ
يف معىن :ال نضيع أجورهم؛ ألهنم ممن أحسن عمال" .37وهلذا "فإن من أحسن عمال ال حيسن إطالقه على احلقيقة
إال على ﴿الَّ ِذين آمنوا وع ِملُوا َّ ِ
احل ِ
ات﴾" ،38وأما "من أحسن عمال من غري املؤمنني فعمله حمبط"  ،39وذلك ألن
َ َُ َ َ
الص َ
احلسن يف العمل عند فقدان اإلميان صوري ال حقيقة له ،ألجل ذلك حذر هللا نبيه صلى هللا عليه وسلم من إحباط
ك وإِ َىل الَّ ِذين ِمن قَبلِ َ ِ
ِ ِ
ت لَيَ ْحبَطَ َّن
ك لَئ ْن أَ ْشَرْك َ
َ ْ ْ
عمله على افرتاض انعدام اإلميان ابرتكاب الشرك ،فقالَ ﴿ :ولََق ْد أُوح َي إلَْي َ َ
ِ
ِ
ين﴾ [الزمر.]65:
َع َملُ َ
ك َولَتَ ُكونَ َّن م َن ا ْخلَاس ِر َ
 35ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،7ص.40
 36انظر :الزخمشري ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،ج ،4ص.583

 37أبو احلسن اجملاشعي ابلوالء ،البلخي مث البصري ،املعروف ابألخفش األوسط ،معاىن القرآن لألخفش ،حتقيق :الدكتورة هدى حممود قراعة) ،القاهرة،
مكتبة اخلاجني ،ط 1411 ،1ه  1990 -م( ،ج ،2ص.430
 38انصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،حتقيق :حممد عبد الرمحن املرعشلي) ،بريوت :دار
إحياء الرتاث العريب ،ط1418 ،1ه ( ،ج ،3ص.280
 39القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب ،ج ،10ص.395
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وما سبق يدل:
 .1أن احلسن يف العمل منوط ابإلميان ابهلل ،وأما ما يظهر من احلسن بعض يف أعمال الكفار فهو ليس حسنا يف
مآالته ،فال ينبغي االغرتار به.
َح َس ُن َع َمال﴾ [امللك ،]2 :وكذلك اشرتاط اإلميان يدالن على
 .2أن التعبري أبفعل التفضيل يف قوله تعاىل﴿ :أ ْ
أن املفاضلة بني احلسن واألحسن ،وليس بني احلسن والقبيح؛ ألنه ال يتصور قبح مع إميان.
 .3أن اشرتاط اإلميان يف أحسن عمال يدل على أن عمل الكافر هو أقبح األعمال.
 .4أن اشرتاط اإلميان يف األحسن عمال ال يناقض صدور عمل حسن من الكافر ،ألنه ال منافاة بني األقبح
عمال وبني صدور بعض األعمال احلسنة منه.
 .5أن هللا تعاىل مل َيلقنا عبثا  ،بل خلقنا لنعبده وحده ال شريك له ،يدل على ذلك اجلمع بني قوله تعاىل:
ِ
َح َس ُن َع َمال﴾ [امللك:
﴿أَفَ َحسْب تُ ْم أََّمنَا َخلَ ْقنَا ُك ْم َعبَ ثا َوأَنَّ ُك ْم إِلَْي نَا َال تُ ْر َجعُو َن﴾ [املؤمنون ،]115:وبني ﴿أ ْ
.40]2
ِ ِ
ض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني﴾ [امللك.]29:
التوكل على هللا والتسليم له﴿ :قُ ْل ُه َو َّ
الر ْمحَ ُن َآمنَّا بِه َو َعلَْيه تَ َوَّك ْلنَا فَ َستَ ْعلَ ُمو َن َم ْن ُه َو ِيف َ
التوكل على هللا هو" :الثقة مبا عند هللا ،واليأس عما يف أيدي الناس" ،41وقال ابن عاشور رمحه هللا" :التوكل انفعال
قليب عقلي يتوجه به الفاعل إىل هللا راجيا اإلعانة ومستعيذا من اخليبة والعوائق ،ورمبَّا رافقه قول لساين وهو الدعاء
بذلك" .42وقد قرن هللا عز وجل يف هذه السورة بني التوكل ،واإلميان ،وكثريا ما يقرن القرآن بني التوكل ،والعبادة،
واإلميان ،يقول ابن كثري رمحه هللا" :وهذا املعىن يقرن ابآلخر كثريا يف القرآن كما قال تعاىل مرشدا لعباده أن يقولوا:
ِ
آمنَّا
اعبُ ْدهُ َوتَ َوَّك ْل َعلَْي ِه﴾ [هود ،]123 :وقوله﴿ :قُ ْل ُه َو َّ
ني﴾ [الفاحتة ،]5:وقوله﴿ :فَ ْ
﴿إِ َّاي َك نَ ْعبُ ُد َوإِ َّاي َك نَ ْستَع ُ
الر ْمحَ ُن َ
 40انظر :ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ج ،4ص.27

 41علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين ،كتاب التعريفات ،حتقيق :مجاعة من العلماء) ،بريوت – لبنان :دار الكتب ِ
العلميَّة ،ط1403 ،1ه (،
ص.70 :
 42ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،4ص.151
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ب الْم ْش ِرِق والْم ْغ ِر ِ
بِِه و َعلَْي ِه تَوَّكلْنَا فَستَ ْعلَمو َن َم ْن ُهو ِيف َ ٍ ِ ٍ
ب َال إِلَهَ إَِّال ُه َو
َ َ
ض َالل ُمبني﴾ [امللك ،]29 :وقولهَ ﴿ :ر ُّ َ
َ ُ
َ
َ
َ
فَ َِّ
اَّت ْذهُ َوكِيال﴾ [املزمل ،]9 :وأشباه ذلك من اآلايت"43؛ ألن التوكل احلقيقي ما كان سببه اإلميان ابهلل عز وجل ،كما
ِ
ِ ِ
ِِ
ني﴾ [يونس ،]84 :لذلك أحب أهله،
قال تعاىلَ ﴿ :وقَ َ
آمْن تُ ْم ِاب ََّّلل فَ َعلَْيه تَ َوَّكلُوا إِ ْن ُكْن تُ ْم ُم ْسلم َ
وسى َايقَ ْوم إِ ْن ُكْن تُ ْم َ
ال ُم َ
ِِ
ني﴾ [آل عمران ،]159 :ف "التوكل عالمة صدق اإلميان،
اَّللِ إِ َّن َّ
ت فَتَ َوَّك ْل َعلَى َّ
اَّللَ ُِحي ُّ
ب الْ ُمتَ َوكل َ
فقال﴿ :فَإِذَا َعَزْم َ
اعتقاد احلاجة إليه ،وعدم االستغناء عنه ،وهذا أدب عظيم مع اخلالق يدل على حمبة
وفيه مالحظة عظمة هللا وقدرته ،و ُ

العبد ربه فلذلك أحبَّه هللا".44

وويف املقابل هناك توكل مبعناه يف اللغة :فهو إظهار العجز واالعتماد على الغري ،45وهو هبذا املعىن يشمل توكل
املخلوق على خملوق مثله ،وهو دأب الكافرين كما قال هلل عز وجل﴿ :أ ََّمن ه َذا الَّ ِذي هو جْن ٌد لَ ُكم ي ْنصرُكم ِمن د ِ
ون
ْ َ ُُ ْ ْ ُ
ْ َ
َُ ُ
الر ْمحَن﴾ [امللك ،]20 :قال ابن كثري رمحه هللا" :يقول تعاىل للمشركني الذين عبدوا غريه ،يبتغون عندهم نصرا ورزقا،
َّ

منكرا عليهم فيما اعتقدوه ،وخمربا هلم أنه ال حيصل هلم ما أملوه" .46وألجل ذلك جاء تلقني النيب صلى هللا عليه وسلم
أن يصرح ألهل الكفر أبنه واملؤمنون متوكلون على هللا عز وجل ال على غريه ،قال الزخمشري رمحه هللاَ ﴿" :و َعلَْي ِه تَ َوَّكلْنَا﴾
خصوصا مل نتكل على ما أنتم متكلون عليه من رجالكم وأموالكم".47

آمنَّا بِِه﴾ ،وقولهَ ﴿ :و َعلَْي ِه تَ َوَّكلْنَا﴾ ،حيث جاء األول
ولعل هذا هو السر يف اختالف التعبري بني قوله تعاىلَ ﴿ :
﴿آمنَّا بِِه﴾ ألن الكفار مل يكونوا مؤمنني ،فكان املقصود :بيان
على األصل املعروف وهو أتخر املتعلق على الفعل يف َ
﴿و َعلَْي ِه تَ َوَّكلْنَا﴾؛
إميان أهل اإلميان ،بينما جاء اآلخر على خالف األصل بتقدمي املتعلق على الفعل يف قوله تعاىلَ :
 43ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ج ،3ص ،383و انظر :ج ،4ص.288
 44ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،4ص.152

الزبيدي ،اتج العروس من جواهر القاموس ،حتقيق :جمموعة من احملققني) ،دار
 45انظر :أبو الفيض حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين امللقب مبرتضى َّ

اهلداية ،د.ط( ،ج ،31ص.98

 46ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ج ،8ص.181

 47الزخمشري ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،ج ،4ص.583
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ألن املقصود هنا ليس إثبات توكل املؤمنني على هللا فقط ،بل مع إثباته إثبات أن توكل املؤمنني هو التوكل الصحيح،
وأما توكل الكفار فهو توكل املغرورين ﴿إِ ِن الْ َكافُِرو َن إَِّال ِيف غُُروٍر﴾ [امللك ،]20:وألجل إثبات هذا املعىن جاء تقدمي
﴿و َعلَْي ِه تَ َوَّكلْنَا﴾ ال على غريه
متعلق الفعل عليه للداللة على االختصاص املفيد هذا املعىن ،قال أبو السعود رمحه هللاَ " :
48
﴿و َعلَْي ِه
أصال لعلمنا أبن ما عداه كائنا ما كان مبعزل من النفع والضر"  ،وقال ابن عاشور رمحه هللا..." :خبالف قولهَ :
تَ َوَّكلْنَا﴾؛ ألن التوكل يقتضي منجيا وانصرا ،واملشركون متوكلون على أصنامهم وقوهتم وأمواهلم ،فقيلَ :نن ال نتكل على
ما أنتم متكلون عليه ،بل على الرمحن وحده توكلنا".49

﴿و َعلَْي ِه تَ َوَّك ْلنَا﴾ [سورة امللك ،]29:مع األمر ابملشي
ويالحظ يف هذه السورة أنه اجتمع فيها مضمون التوكلَ :
يف األرض ،واألكل من رزق هللا الدال على األمر ابَّتاذ األسباب﴿ :فَ ْام ُشوا ِيف َمنَاكِبِ َها َوُكلُوا ِم ْن ِرْزقِ ِه﴾ [امللك،]15:
وهذا يدل على أن التوكل على هللا ليس مناف الَّتاذ األسباب ،يقول ابن عاشور رمحه هللا موضحا هذا املعىن عند
ِِ
ني﴾ [آل عمران" :]159:وبذلك يَظهر أن
اَّللِ إِ َّن َّ
ت فَتَ َوَّك ْل َعلَى َّ
اَّللَ ُِحي ُّ
ب الْ ُمتَ َوكل َ
تفسري قوله تعاىل﴿ : :فَإِذَا َعَزْم َ
قوله﴿ :فَت وَّكل علَى َِّ
ت﴾ فَبَادر وال تتأخر وتَوَّكل على هللا،
ََ ْ َ
اَّلل﴾ دليل على جواب إذَا ،وفَرع عنه ،والتقدير﴿ :فَإِذَا َعَزْم َ
ألن للتأخر ٍ
آفات ،والرتدد يضيع األوقات ،ولو كان التَّوكل هو جواب إذا ملا كان للشورى فائدة؛ ألن الشورى كما
علمت لقصد استظهار أنفع الوسائل حلصول الفعل املرغوب على أحسن وجه وأقربه ،فإن القصد منها العمل مبا يتضح
منها ،ولو كان املراد حصول التوكل من أول خطور اخلاطر ،ملا كان لألمر ابلشورى من فائدة .وهذه اآلية أوضح آية يف
َّ
حرف القاصرون ومن كان على شاكلتهم معناه ،فأفسدوا هذا الدين من مبناه" .50
اإلرشاد إىل معىن التَّوكل الذي َ

 48أبو السعود ،تفسري أيب السعود = إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي ،ج ،9ص.10
 49ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،29ص.55

 50ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،4ص.151
272

VOL. 5. No. 1
)March (1442-2021
Guidance regarding excelling in deeds, from Surat Al-Mulk
Muhammad Tayyib Khaled Hussein. - Radwan Jamal Elatrash

e-ISSN: 2600-8394

ص َار َو ْاألَفْئِ َدةَ قَلِيال َما تَ ْش ُك ُرو َن﴾ [امللك.]23:
شكر املنعم على نعمه﴿ :قُ ْل ُه َو الَّ ِذي أَنْ َشأَ ُك ْم َو َج َع َل لَ ُك ُم َّ
الس ْم َع َو ْاألَبْ َ

لقن هللا عز وجل نبيه صلى هللا عليه وسلم أن يقول للكفار أبن هللا فعل ذلك بكم ،لتشكروا هللا على ما أنعم به عليكم

من ذلك ،دون اآلهلة واألنداد ،فجعلتم له شركاء يف الشكر ،ومل يكن له فيما أنعم به عليكم من نعمه شريك  ،51و"قال
مقاتل :يعين أهنم ال يشكرون رب هذه النعم ويوحدونه"  ،52وهذا التفسري يقتضي أن يكون املخاطبون هبذه اآلية هم
الكفار ،وأسلوب اآلية وسياقها يؤكدان ذلك ،فأما األسلوب :فالتلقينات يف السورة خماطب هبا الكفار ،وبعضها صريح
يف ذلك  ،53وأما السياق :فإن سباق اآلية يف اَّتاذهم الشريك هلل ،54وأن حلاقه يتناول موضوع إنكار البعث ،وهو
موضوع خاص ابلكفار ،إضافة إىل أن اآلايت اليت فيها قلة الشكر جاءت يف القرآن يف معرض الكالم عن وقوع القيامة
 ، 55وإثبات إعادة اخللق بعد املوت ،وهو موضوع خاص ابملشركني ،ومع هذا ميكن القول أبن معىن اآلية عام يف كل
من صدر منه عدم الشكر؛ ألن أسلوب اآلية يقتضي قلة الشاكرين ،وهم املعدوم منهم الشكر ،وهؤالء هم الكفار؛
فال شكر مع انعدام اإلميان ،ويقتضي أيضا قلة الشكر ،وهو متصور من املؤمن الغافل الذي ألف النعم ومل يستشعر
ابملنعم هبا؛ فهو شاكر إبميانه ،وغري شاكر على نعم ترتى عليه من ربه الكرمي ،واملطلوب من العبد أن يكون دائم الشكر
هلل يف كل نعمه ،ولعل السر يف ورود لفظ الشكر بعد حتدث أغلب اآلايت يف سورة امللك عن جمموعة من النعم اإلهلية
بيان أن هذه النعم حتتاج إىل شكر هللا فيها لتدوم لكم ،فإن هللا عز وجل مل يكتف بعد بيان النعم بذكر أسباب إزالتها،
بل بني أيضا سبب دوامها ،وهو شكر هللا فيها ،ولكن أسلوب اآلية﴿ :قَلِيال َما تَ ْش ُك ُرو َن﴾ ،واضح يف أن أغلب اخللق
ي = جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،ج ،14ص.315
 51انظر :الطََِّربي ،تفسري الطَّ رَِب ّ

 52الواحدي ،الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد ،ج ،3ص.296
ِ
ند َِّ
ِ
ِ
اَّللُ َوَمن َّمعِ َي أ َْو َرمحَنَا} [سورة امللك.]28:
ين َّ
 53مثل قوله تعاىل{ :قُ ْل إَِّمنَا الْعِْل ُم عِ َ
اَّلل} [سورة امللك ،]26:وقوله تعاىل{ :قُ ْل أ ََرأَيْتُ ْم إ ْن أ َْهلَ َك َ
 54وهو قوله تعاىل{ :أ ََّم ْن َه َذا الَّ ِذي ُه َو ُجن ٌد لَّ ُك ْم[ }...سورة امللك.]20:
ِ
{مثَّ َس َّواهُ َونَ َف َخ فِ ِيه ِمن
ص َار َواألَفْئِ َدةَ قَلِيال َّما تَ ْش ُكُرون} [سورة املؤمنون ،]78:وقوله عز وجلُ :
َنشأَ لَ ُك ُم َّ
{وُه َو الَّذي أ َ
الس ْم َع َواألَبْ َ
 55وهو قوله تعاىلَ :
ِ ِ
ُّر ِ
وح ِه َو َج َع َل لَ ُك ُم َّ
الس ْم َع َواألَبْ َ
ص َار َواألَفْئ َدةَ قَليال َّما تَ ْش ُكُرون} [سورة السجدة.]9:
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قابلها بعدم الشكر ،وهذا يدل على قلة العاملني مبقتضى هدف احلياة الذي بينه هللا عز وجل يف بداية السورة ،وهو
إحسان العمل.
جماالت تطبيق إحسان العمل املذكورة يف السورة.
إحسان العمل هو هدف احلياة كما َّبني القرآن ،وهذا يقتضي أن يصرف اإلنسان جل وقته يف حتقيق هذا اهلدف،
ولكن كثريا من الناس جعل معىن العبادات حمصوراُ يف شعائر حمدودة ،وفصلوا بينها وبني شؤون احلياة األخرى ،فأصبح
تصور العبادة عندهم حمدوداُ يف شعائر معدودة ،مثل الصالة والزكاة والصيام واحلج ،وأما أعماهلم األخرى غري هذه
الشعائر فيعتربوهنا خارجة عن العبادة ،وملا كانت هذه العبادات حمددة ابلزمان واملكان ،فالزكاة والصيام مرتبطتان ابلزمان،
كما أن الصالة واحلج مرتبطتني ابلزمان واملكان ،أصبح جل الوقت الذي يصرفه الشخص يف كسب القوت لنفسه،
وألهله مثال فهو غري داخل يف تصورهم يف العمل احلسن؛ وعندما يكونون يف عملهم ال يكونون يف إحسان العمل،
وحينما يكونون يف مشاغل حياهتم ال يكونون أحسن عمال ،وال يكونون أحسن عمال إال حينما يصلون أو يصومون
أو يؤدون زكاة أمواهلم ،أو يقومون ابحلج ،وهذه العبادات بال شك من أجل أنواع العبادات وأعالها ،وعليها مدار
اإلسالم ،ولكن حصر معىن العبادة على هذه العبادا ت وحتديدها هبا فقط ،والفصل بينها وبني شؤون احلياة األخرى
أحدث نوعا من االنفصام يف تصور لُ ِ
ب اإلسالم وحقيقته ،األمر الذي أدى إىل ابتعاد كثري من الناس عن تطبيق أحكام
الشريعة يف كثري من تعامالهتم ،وقضااي شؤون حياهتم اليومية ،فجاءت هذه السورة تبطل نظرية الفصل بني العمل
والعبادة ،وتزيل ما علق يف تصور الناس من رواسب فكرية جتعلهم حيصرون العبادات يف أفعال معينة وحيصروهنا يف
جماالت ضيقة ،وبينت أن جمال العبادات يف اإلسالم أوسع من هذا بكثري ،واإلسالم يعطي للعبادة تصورا أوسع ،وجماال
أمشل ،بل هناك عبادات ال حيتاج اإل نسان فيها إىل التقيد ابلزمان ،أو املكان ،كما ال حيتاج فيها إىل طهارة اجلسد ،وال
إىل التعطل عن شؤون احلياة األخرى ،فيكون يف خضم أعماله وهو يف عبادة ،ويكون يف بيته مع أهله وهو يف عبادة،
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ويكون على فراشه مستلق على ظهره وهو يف عبادة ،وذلك من خالل عبادة التأمل يف خملوقات هللا ،وحتويل العادات
إىل عبادات ،من خالل استشعار رضى هللا فيها ،وسوف أتكلم عن هذين األمرين يف املطلبني التاليني:
ِ
ِ
َح َس ُن َع َمال َوُه َو الْ َع ِز ُيز الْغَ ُفوُر﴾ [امللك،]2:
عبادة التأمل :قوله تعاىل﴿ :الَّذي َخلَ َق الْ َم ْو َ
ت َوا ْحلَيَاةَ ليَ ْب لَُوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
ٍ ِ
َّ ِ
ات ِطباقا ما تَرى ِيف خ ْل ِق َّ ِ
ٍ
صَر َه ْل تَ َرى ِم ْن فُطُوٍر )ُ (3مثَّ
َ
الر ْمحَ ِن م ْن تَ َف ُاوت فَ ْارج ِع الْبَ َ
وقوله﴿ :الذي َخلَ َق َسْب َع َمسَ َاو َ َ َ
ارِج ِع الْبصر َكَّرتَ ِ ِ
ك الْبصر خ ِ
اسئا َوُه َو َح ِسريٌ﴾ [امللك .]4-3 :املتأمل يف أسلوب السورة يدرك بعد أدىن
ْ َ ََ ْ
ب إِلَْي َ َ َ ُ َ
ني يَْن َقل ْ
أتمل أن هللا عز وجل بعد احلض على إحسان العمل َّبني مظهرا آخر من مظاهر قدرته ،فذكر خلق سبع مسوات طباقا،

للفت األنظار إىل اتقان هذا الصنع ،أمر إبرجاع البصر للتأكد من عدم وجود اضطراب وال خلل يف خملوقات هللا ،مث
أمر العبد -إن كان يف ريب منها -أن ال يقتنع ابلرجعة األوىل فيتوقف بعدها وجيم بصره ،بل يعاود مث يعاود ،إىل أن
تتضح له احلال ،وال تبقى له شبهة يف حتقق ذلك التناسب والسالمة من االختالف والشقوق بينها ،حىت يتأكد أنه ال
ميكن ألحد أن يعثر على شيء من فطور  ،56ويف األمر إبعادة النظر ،وتكرار إعادهتا مرة بعد أخرى حتدى الكافر على
عناده واالستكبار ،أتكيد وحث للمسلم على التبصر والتأمل واالعتبار ،وهذا التأمل واالعتبار هو الذي أمران هللا عز
وجل به على لسان نبيه صلى هللا عليه وسلم كما روت عائشة رضي هللا عنها قوله" :لقد أنزل علي الليلة آايت ويل
السماو ِ
ِ
ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض﴾ اآلية كلها [آل عمران.57]191-190 :
ملن قرأها ومل يتفكر فيها ﴿ إ َّن ِيف َخلْق َّ َ َ
وحني البحث عن السر يف هذا االقرتان جند أن عبادة التأمل من أكثر العبادات توافقا إليصال اإلنسان إىل مرحلة
إحسان العمل ،وذلك لعدة أمور:

 56انظر :الزخمشري ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،ج ،4ص ،576وابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،29ص ،19و أمحد بن مصطفى املراغي،
تفسري املراغي) ،مصر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده ،ط1365 ،1ه 1946 ،م( ،ج ،29ص.7

بد ،التميمي ،أبو حامت ،الدارمي ،البُسيت ،صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان،
 57احلديث بطوله ،انظر :حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َ
كتاب الرقائق ،ابب التوبة ،ج ،2ص ،387رقم ،(620) :وقال احملقق :إسناده صحيح على شرط مسلم.
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أن عبادة التأمل ال زمان حيدها ،وال مكان حيصرها ،وهي تصح يف مجيع األزمان ،ويف مجيع األماكن،
.1
فمن صفات أوىل األلباب أهنم يؤدوهنا يف مجيع أوقاهتم ،يقول القرطيب رمحه هللا يف تفسري هذه اآلية" :ذكر تعاىل ثالث
هيئات ال َيلوا ابن آدم منها يف غالب أمره ،فكأهنا حتصر زمانه" .58
أن عبادة التأمل تعلقها ابلقلب ،وشرف القلب على القالب معلوم ،وأن املقصود منها حصول معرفة
.2
هللا عز وجل ،وما أجلها من مقصود ،يقول أبو السعود رمحه هللا" :فإن العمل غري خمتص بعمل اجلوارح  ...فإن لكل
من القلب والقالب عمال خاصا به فكما أن األول أشرف من الثاين كذلك احلال يف عمله كيف ال وال عمل بدون
معرفة هللا عز وجل" .59
الطاعة احلقيقة هلل عز وجل متوقفة على عبادة التأمل ،يقول أبو السعود رمحه هللا" :وإمنا طريقها
.3
النظري التفكر يف بدائع صنائع امللك اخلالق والتدبر يف آايته البينات املنصوبة يف األنفس واآلفاق وال طاعة بدون فهم
ما يف مطاوي الكتاب احلكيم من األوامر والنواهي وغري ذلك مما له مدخل يف الباب" .60
أن االشتغال ابلعبادات األخرى بعد عبادة التأمل املؤدية إىل املعرفة ابهلل ،واستشعار عظمته من خالل
.4
التعرف عليه مبخلوقاته الدالة على عظمته وقدرته أفضل وأجل من االشتغال هبا بدون ذلك.
االشتغال بعبادة التأمل َيرج العبد من اجلمود يف دائرة املألوفات إىل ساحة التفكر فيما ورائها من
.5
العرب ،فاحلياة اليت يعيشها اإلنسان إذا مل يتأمل فيها تبدو له غاية الوجود ،وهناية املطاف ،ولكن التأمل من خالل هدي
القرآن الكرمي يكشف له الستار عن عامل آخر ،عامل الغيب الذي إذا بلغه املؤمن إبميانه انل رضى هللا وسعادة الدارين:
ِ
﴿إِ َّن الَّ ِذين ََيْ َش ْو َن رَّهبُم ِابلْغَْي ِ
َجٌر َكبِريٌ﴾ [سورة امللك .]12:وكذلك التفكر يف املوت واحلياة ،واألرض
ب َهلُْم َمغْفَرةٌ َوأ ْ
َ ْ
َ
والسماوات ،واجل بال الراسيات إذا أتمل العبد فيها انكشف له من أسرار هللا يف خملوقاته ،وأوامره ،وقضائه ما جيعل
استشعاره بعظمة هللا يف قلبه راسخا ،وإميانه به قواي ،ويف سورة امللك من هذا الشيء الكثري.

 58القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب ،ج ،4ص.310

 59أبو السعود ،تفسري أيب السعود = إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي ،ج ،9ص.3

 60أبو السعود ،تفسري أيب السعود = إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي ،ج ،4ص.187
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السعادة احلاصلة بسبب االشتغال بعبادة التأمل ليست أخروية فحسب ،بل جتتمع معها سعادة الدنيا
.6
أيضا ،وذلك ألن العبد حينما يفكر يف هذه املخلوقات ليدرك قدرة هللا وعظمته فيها يقف لزاما على خصائص هذه
املخلوقات اليت أودعها هللا عز وجل فيها ،ويف هذه اخلصائص كثري من مصاحل اإلنسان الدنيوية ،ففي النظر يف األعشاب
تعرف على خصائصها اليت منها عالج ألمراض اإلنسان مثال ،وفيها صالح بدنه من األمراض ،ويف التأمل يف األرض
والسماء ،ويف الفضاء واخلالء وقوف على ما يعينه على عمارة األرض وغريها.
ِ
ِ
ور﴾
ض ذَلُوال فَ ْام ُشوا ِيف َمنَاكِبِ َها َوُكلُوا ِم ْن ِرْزق ِه َوإِلَْي ِه الن ُ
حتويل العادات إىل عباداتُ :
﴿ه َو الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاأل َْر َ
ُّش ُ
[امللك .]15:حيتاج اإلنسان يف حياته إىل وقت يصرفه يف كسب معاشه ،وقضاء حوائجه ،وال أجر له فيه ،وال وزر
عليه ،وهبذا االعتبار ال يكون هذا الوقت داخال يف العبادة اليت هي املقصودة من هذه احلياة ابلنسبة لإلنسان ،وحني
التأمل يف أسوب اآلية يظهر أن هللا عز وجل أمر العباد ابملشي يف األرض﴿ :فَ ْام ُشوا ِيف َمنَاكِبِ َها﴾ ،واألكل منها:
﴿ َوُكلُوا ِم ْن ِرْزقِ ِه﴾  ،ومها أمران طبيعيان ال حيتاج فيهما إىل األمر مثلما حيتاج إليه ابلنسبة للصلوات والزكوات وغريمها،
ولعل السر يف ذلك :تعليم لإلنسان أن جيعل عاداته عبادات حىت حتسب له كل عمله عبادة ،فيكون بذلك يف كل

شؤونه أحسن عمال ،والنيات كما قيل م تجر الصاحلني حيولون هبا مجيع عاداهتم إىل عبادات ،وقد قال النيب صلى هللا
عليه وسلم« :إمنا األعمال ابلنيات» 61وميكن لإلنسان أن جيعل ابلنيات مجيع عاداته عبادات ،إذا استشعر طاعة هللا
عز وجل ،والتزم ابلصدق ،وأداء األماانت ،والوفاء ابلعهود ،وعزم على ترك ما هناه هللا عنه من الكذب ،والغش،
واخلداع ،وغريها ،يكون كل عمله املباح عبادة ،حىت يبلغ به درجة الصديقني واألنبياء كما قال النيب صلى هللا عليه
وسلم« :التاجر الصدوق األمني مع النبيني ،والصديقني ،والشهداء» ،62وهذا التاجر حينما أراد اكتساب احلالل
واالجتناب عن احل رام ،فإنه أخرج عمله من عمل مباح إىل طاعة عظيمة أوصلته إىل هذه الدرجة العظيمة ،وهذا ليس
 61انظر :أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي ،صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،ابب كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم؟ ،ج ،1ص ،6رقم.(1) :
 62انظر :الرتمذي ،سنن الرتمذي ،أبواب البيوع ،ابب ما جاء يف التجار وتسمية النيب صلى هللا عليه وسلم إايهم ،ج ،3ص ،507رقم،(1209) :
وقال :هذا حديث حسن ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث الثوري عن أيب محزة.
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خاصا بعمل معني ،بل كل عمل كبري وصغري يقوم به املؤمن ميكنه أن يصل به إىل درجة من الطاعة حبسبه ،فعن أيب
ِ
ذر رضي هللا عنهَّ ،
ذهب
أن انسا من
أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قالوا ِ
للنيب صلى هللا عليه وسلم :اي َ
رسول هللاَ ،
ِ ِ
ِ
أهل ُّ
عل هللا
الدثُوِر ابألجوِر ،يُصلُّون كما نُصلي ،ويصومون كما ُ
نصوم ،ويتصدَّقون ب ُفضول أمواهلم ،قال« :أوليس قد َج َ
ُ
ِ
كل حتميدةٍ صدقةٌ ،و ُّ ٍ
ٍ
إن ِ
لكم ما تصدَّقون؟ َّ
ابملعروف
أمر
بكل
كل تكبريةٍ صدقةٌ ،و ُّ
تسبيحة صدقةٌ ،و ُّ
كل هتليلة صدقةٌ ،و ٌ
ض ِع ِ
أجر؟
أحدكم صدقةُ" ،قالوا :اي َ
رسول هللا! أأييت ُ
وهني عن منك ٍر صدقةٌ ،ويف بُ ْ
أحدان شهوتَه ويكو ُن له فيها ٌ
صدقةٌٌ ،
ِ
ٍ
أجر».63
وزر؟ فكذلك إذا َ
قال" :أرأيتُم لو َ
وضعها يف حرام أكان عليه فيها ٌ
وضعها يف احلالل كان له ٌ

اخلامتة ونتائج البحث

ويف اخلتام أمحد هللا ،وأشكره ،وأصلى وأسلم على نبيه حممد وعلى آله ،وصحبه أمجعني ،وهذا عرض ألهم النتائج اليت
توصل إليها الباحث من خالل هذه الدراسة املعنونة :اهلداايت املتعلقة إبحسان العمل يف سورة امللك ،وهي:
 -1أن سورة امللك بينت اهلدف من خلق املوت واحلياة لإلنسان ،وهو إحسان العمل.
 -2إحسان العمل كلمة جامعة ملعاين عظيمة أشار إليها املفسرون عند بياهنم املراد من إحسان العمل ،وهذه
املعاين تشمل الصفات السلوكية ،واجلسمية ،وكذلك اآلاثر ،والنتائج املرتتبة على االتصاف إبحسان العمل ،وكلما
كانت هذه املعاين راسخة يف العبد كلما كان أحسن عمال.
 -3أشارت السورة إىل أن مرتبة إحسان العمل املطلوب الوصول إليها هي مرتبة اخلشية ابلغيب ،وهذا مطابق
متاما حلديث جربيل عليه السالم :قال :ما اإلحسان؟ قال« :أن تعبد هللا كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك»
 -4عرضت السورة أنواعا من األعمال احلسنة ،وهي :اإلميان ابهلل ،والتوكل عليه ،وشكره عز وجل على نعمه
املتعاقبة على عباده.

 63انظر :أبو احلسن ،مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ،صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،ابب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من املعروف،
ج ،2ص ،697رقم.(1006) :
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 -5أشارت السورة إىل جمالني مهمني من جماالت إحسان العمل ،مها :جمال عبادة التأمل يف املخلوقات ،وجمال
حتويل العادات إىل عبادات.
املراجع
 القرآن الكرمي. أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،انصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي)ت691:ه ( ،حتقيق :حممد عبد الرمحن املرعشلي) ،ط1418 ،(1ه  ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
الزبيدي
 اتج العروس من جواهر القاموس ،أبو الفيض حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين امللقب مبرتضى َّ)ت1205:ه ( ،حتقيق :جمموعة من احملققني) ،ط دون( ،دار اهلداية.
 التحرير والتنوير ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي )ت1393:ه () ،ط دون(،1997م ،دار سحنون للنشر والتوزيع – تونس.
 تفسري أيب السعود = إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي ،أبو السعود حممد بن حممد بن مصطفىالعمادي )ت982:ه () ،ط دون( ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
ي = جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد اآلملي الطََِّربي
 تفسري الطَّ رَِب ّ)ت310:ه ( ،حتقيق :د .عبد هللا الرتكي) ،ط1422 ،(1ه  ،دار هجر للطباعة ،والنشر ،والتوزيع واإلعالن.
 تفسري القرآن العظيم ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي )ت774:ه ( ،حتقيق:سامي بن حممد سالمة) ،ط ،1420 ،(2دار طيبة للنشر والتوزيع.
 تفسري القرآن ،أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزى السمعاين التميمي احلنفي مث الشافعي)ت489:ه ( ،حتقيق :ايسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم) ،ط1418 ،(1ه  ،دار الوطن ،الرايض – السعودية.
 تفسري املراغي ،أمحد بن مصطفى املراغي )ت1371:ه () ،ط1365 ،(1ه 1946 ،م ،شركة مكتبة ومطبعةمصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر.
279

VOL. 5. No. 1
)March (1442-2021
Guidance regarding excelling in deeds, from Surat Al-Mulk
Muhammad Tayyib Khaled Hussein. - Radwan Jamal Elatrash

e-ISSN: 2600-8394

 تفسري روح البيان ،إمساعيل حقي بن مصطفى اإلستانبويل احلنفي اخللويت) ،ط دون( ،دار إحياء الرتاث العريب. اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر األنصارياخلزرجي القرطيب )ت671:ه ( ،حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش) ،ط1384 ،(2ه  ،دار الكتب املصرية –
القاهرة.

ِ ِِ
املسانيد الثّ رمانِير ِة ،حتقيق :جمموعة من الباحثني يف  17رسالة جامعية ،تنسيق:
الب ر
 حاشية املطر ُالعاليرةُ ب رزروائد ر

د .سعد بن انصر بن عبد العزيز الشَّثري) ،ط ،(1من اجمللد  1419 :11 - 1ه  1998 -م ،من اجمللد - 12
 1420 :18ه  2000 -م ،دار العاصمة للنشر والتوزيع  -دار الغيث للنشر والتوزيع.

 الروض الداين (املعجم الصغري) ،سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطرباين)ت360:ه ( ،حتقيق :حممد شكور حممود احلاج أمرير) ،ط ،1985 – 1405 ،(1املكتب اإلسالمي ،دار عمار
 بريوت ،عمان. زاد املسري يف علم التفسري ،مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي )ت597:ه ( ،حتقيق:عبد الرزاق املهدي) ،ط1422 ،(1ه  ،دار الكتاب العريب – بريوت.
 زهرة التفاسري ،حممد بن أمحد بن مصطفى املعروف أبيب زهرة )ت1394:ه () ،ط دون( ،دار الفكر العريب. -سنن الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى بن َس ْورة الرتمذي )ت279:ه ( ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،وحممد

فؤاد عبد الباقي ،وإبراهيم عطوة عوض) ،ط1395 ،(2ه  ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب – مصر.

بد ،التميمي ،أبو حامت،
 -صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َ

الدارمي ،البُسيت )ت354:ه ( ،حتقيق :شعيب األرنؤوط) ،ط ،1993 – 1414 ،(2مؤسسة الرسالة – بريوت.

 -صحيح البخاري ،أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي )ت256:ه ( ،حتقيق :حممد زهري بن انصر

الناصر) ،ط1422 ،(1ه  ،دار طوق النجاة.
 صحيح مسلم ،أبو احلسن ،مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري )ت261:ه ( ،حتقيق :حممد فؤاد عبد280
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الباقي) ،ط دون( ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
 كتاب التعريفات ،علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين )ت816:ه ( ،حتقيق :مجاعة من العلماء،)ط1403 ،(1ه  ،دار الكتب ِ
العلميَّة بريوت – لبنان.
 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،أبو القاسم جار هللا حممود بن عمرو بن أمحد الزخمشري )ت538:ه (،)ط1407 ،(3ه  ،دار الكتاب العريب – بريوت.
 الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب ،أبو إسحاق )ت427:ه ( ،حتقيق:اإلمام أيب حممد بن عاشور) ،ط1422 ،(1ه  ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – لبنان.
 اللباب يف علوم الكتاب ،سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن عادل احلنبلي الدمشقي النعماين)ت775:ه ( ،حتقيق :عادل عبد املوجود وعلي معوض) ،ط1419 ،(1ه  ،دار الكتب ِ
العلميَّة – بريوت ،لبنان.
 احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن ابن عطية األندلسياحملاريب )ت542:ه ( ،حتقيق :عبد السالم عبد الشايف حممد) ،ط1422 ،(1ه  ،دار الكتب ِ
العلميَّة – بريوت.
 معاين القرآن لألخفش ،أبو احلسن اجملاشعي ابلوالء ،البلخي مث البصري ،املعروف ابألخفش األوسط )ت:215ه ( ،حتقيق :الدكتورة هدى حممود قراعة) ،ط 1411 ،(1ه  1990 -م ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة.
 املنتخب من مسند عبد بن محيد ،أبو حممد عبد احلميد بن محيد بن نصر ال َكسي ويقال له :ال َكشي ابلفتحواإلعجام )ت249:ه ( ،حتقيق :صبحي البدري السامرائي ،حممود حممد خليل الصعيدي) ،ط- 1408 ،(1
1988مكتبة السنة – القاهرة.
 موسوعة فضائل سور وآايت القرآن  -القسم الصحيح ،حممد بن رزق بن طرهوين) ،ط ،اجلزء األول )األوىل، 1409ه (  -اجلزء الثاين )الثانية 1414 ،ه ( اجلزء األول )دار ابن القيم ،الدمام(  -اجلزء الثاين )مكتبة العلم ،جدة(.
 الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد ،أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد الواحدي النيسابوري الشافعي)ت468:ه ( ،حتقيق :مجع من احملققني) ،ط1415 ،(1ه  ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان.
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