
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة

 النساء سورة من 87و 87 اآلية
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
وعمى آلو وصحبو  ،نبينا محمد ،والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين ،الحمد هلل رب العالمين

  أما بعد: ،أجمعين
اْلَمْوُت َوَلْو ُكنُتْم  َأْيَنَما َتُكوُنوا ُيْدِركُّمُ }: -تبارك وتعالى-وىي قولو النساء، سورة ن من فيذه اآلية الثامنة والسبعو 

ْن ُتِصْبُيْم َسيَِّئٌة َيُقوُلوا ْن ُتِصْبُيْم َحَسَنٌة َيُقوُلوا َىِذِه ِمْن ِعْنِد المَِّو َواِ  َىِذِه ِمْن ِعْنِدَك ُقْل ُكلٌّ  ِفي ُبُروٍج ُمَشيََّدٍة َواِ 
المَِّو َوَما َأَصاَبَك ِمْن  َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمنَ * َحِديثًا  ِمْن ِعْنِد المَِّو َفَماِل َىُؤالِء اْلَقْوِم ال َيَكاُدوَن َيْفَقُيونَ 

َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة }: -تبارك وتعالى-، فالحديث عن ىذا القدر، وىو قولو [87-87النساء:] {َسيَِّئٍة َفِمْن َنْفِسكَ 
ْن ُتِصْبُيْم َحَسَنٌة َيُقوُلوا َىِذِه ِمْن ِعْنِد }، وقبمو قال: [87النساء:] {المَِّو َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيَِّئٍة َفِمْن َنْفِسكَ  َفِمنَ  َواِ 

ْن ُتِصْبُيْم َسيَِّئٌة َيُقوُلوا َىِذِه ِمْن ِعْنِدكَ  ، [87النساء:] {ُقْل ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد المَّوِ }، فرد عمييم بقولو: [87النساء:] {المَِّو َواِ 
 .جميعًا من اهللففي األول جعل السيئة والحسنة 

وما أشبو ذلك من الجوائح واألمور  ،واليزيمة في أرض المعركة ،والفقر ،والمرض ،والمقصود بالسيئة الجدب
ىذا من شؤمك  :والشدة قالوا عفإذا وقع ليم الجو  ،-صمى اهلل عميو وسمم-المكروىة، فكانوا يتطيرون برسول اهلل 

َقاُلوا اطَّيَّْرَنا }عنيم:  -عز وجل-كما قال اهلل  ،لنبييم صالح -سالمعميو الصالة وال-عمينا، كما قال قوم صالح 
  .[78النمل:] {ِبَك َوِبَمْن َمَعكَ 

ْن ُتِصْبُيْم َسيَِّئٌة }عنيم:  -عز وجل-حيث قال اهلل  -صمى اهلل عميو وسمم-ه لموسى وكذلك قال فرعون وممؤ  َواِ 
 .[131األعراف:] {َيطَّيَُّروا ِبُموَسى َوَمْن َمَعوُ 

عن أصحاب القرية:  -عز وجل-كما أخبر اهلل  -عمييم الصالة والسالم-وكذلك أيضًا قال أقوام آخرون لرسميم 
، قالوا [17يس:] {ِإنَّا َتَطيَّْرَنا ِبُكْم َلِئْن َلْم َتنَتُيوا َلَنْرُجَمنَُّكمْ }، فالحاصل أنيم قالوا: [13يس:] {ِإْذ َجاَءَىا اْلُمْرَسُمونَ }

ْزَنا ِبثَاِلثٍ  ِإْذ َأْرَسْمَنا ِإَلْيِيمُ }لمن ُأرسموا إلييم،  ، فقالوا ليم ذلك، فيذا من قول [17يس:] {اْثَنْيِن َفَكذَُّبوُىَما َفَعزَّ
المشركين المعتاد يتطيرون بالرسل وبأىل اإليمان، يقولون: النكبات بسببكم، وما يحصل لنا من الخير فيو من 

 يقع في الكون ، بمعنى: أنو ال[87النساء:] {ُقْل ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد المَّوِ }رد عمييم:  -عز جل-، فاهلل -وجل جالل-اهلل 
، ويجب عمى المؤمن أن يؤمن بقضاء اهلل وقدره، ولما رد عمييم قال: -عز وجل-إال من اهلل  تحريكة وال تسكينة

ُقْل }، وليس ىذا معارضًا لقولو: [87النساء:] {المَِّو َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيَِّئٍة َفِمْن َنْفِسكَ  َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمنَ }
، ىناك في مقام الرد عمييم، ليس ىذا الجدب والقحط والمرض واليزيمة بشؤم [87النساء:] {ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد المَّوِ 

 .قدره عمييم -ز وجلع-بل ىو من عند اهلل  -عميو الصالة والسالم-رسوليم 
 -سبحانو وتعالى-، أي: تفضاًل منو [87النساء:] {المَّوِ  َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمنَ }ثم بين بعده سبب ىذا التقدير 

حسانا،  كرامًا وا  ، بمعنى: أنو بسبب تقصيرك وذنوبك، كما قال [87النساء:] {َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيَِّئٍة َفِمْن َنْفِسكَ }وا 



، ولما قالوا في [33الشورى:] {َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفِبَما َكَسَبْت َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعْن َكِثيرٍ }: -جل جاللو-اهلل 
ُقْل ُىَو ِمْن }، ؟، من أين جاءت اليزيمة والقتل والجراح[161آل عمران:] {َأنَّى َىَذا}يوم أحد لما ُىزم المسممون: 

  .[161آل عمران:] {َأْنُفِسُكمْ ِعْنِد 
-ليس بشؤم محمد  ،-عز وجل-الجميع من اهلل بأن ىذه اآليات ال تعارض فييا، ففي مقام الرد عمييم قال  نإذ

أخبر أنو بسبب ذنوب  -عز وجل-ال كما يزعمون، وحينما فصل سياق ذلك من اهلل  ،-صمى اهلل عميو وسمم
وما يقع ليم من جوائح ونقص من  ،العباد، وليذا ينبغي لمعباد أن يعرفوا أن ما يقع ليم من خسائر في األسيم

وارتفاع في األسعار وما إلى ذلك من األمراض التي يعجز األطباء عن عالجيا أن ذلك بسبب  ،الثمرات
ك فيو سيئة، فيذا من نفسك بسبب ء، السيئة كل ما يسو [87النساء:] {َنْفِسكَ  َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيَِّئٍة َفِمنْ } ،الذنوب

َوَلْو َأنَّ َأْىَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتََّقْوا َلَفَتْحَنا }: -تبارك وتعالى-، وليذا قال اهلل -عز وجل-عممك وتقصيرك مع اهلل 
 ،، فيذا نتيجة اإليمان والتقوى، ونتيجة العصيان ىي المحق[76األعراف:] {السََّماِء َواأَلْرضِ  َعَمْيِيْم َبَرَكاٍت ِمنَ 

 وما إلى ذلك. ،والحروب المدمرة، والخسائر في التجارات ،والمصائب ،والمرض
 ىذا ما يتعمق بيذا المعنى، واهلل تعالى أعمم.

 وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد


