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(بسم هللا الرمحن الرحيم)

ف تَ ْك ُفرو َن بِ هِ
اَّلل َوُك ْنتُ ْم أ َْم َواتًا
( َك ْي َ ُ
َحيَا ُك ْم ثُه ُِِيتُ ُك ْم ثُه ُْْيِي ُك ْم ثُه
فَأ ْ
إِلَْي ِه تُ ْر َج ُعو َن) ()82
................................................................

معاين الكلمات :

ف تَ ْك ُفرو َن بِ ِ
الل}  :االستفهام هنا للتعجب مع التقريع
{ َك ْي َ
ُ
والتوبيخ ،لعدم وجود مقتض للكفر.

َحيَا ُك ْم}  :هذا برهان على بطالن كفرهم ،إذ كيف
{ َوُكنْتُ ْم أ َْم َواتاً فَأ ْ
يكفر العبد ربه وهو الذي خلقه بعد أن مل يك شيئاً.
{ثُه ُِِيتُ ُك ْم ثُه ُْْيِي ُك ْم}  :إن إماتة احلي وإحياء امليت كالمها دال
على وجود الرب تعاىل وقدرته.
{ثُه إِل َْي ِه تُ ْر َج ُعو َن}  :يريد بعد احلياة الثانية وهو البعث اآلخر.

املعىن اإلمجايل

ما زال اخلطاب مع الكافرين حيث قال هلم على طريقة االلتفات
ِ
َحيَا ُك ْم} اآلية.
موخباً مقرعاًَ { :ك ْي َ
ف تَ ْك ُف ُرو َن بِالل َوُكنْتُ ْم أ َْم َواتاً فَأ ْ
وذكر من أدلة وجوده وكرمه .ما يصبح الكفر به من أقبح األمور

وصاحبه من أحط اخلالئق وأسوأهم حاالً ومآالً .فمن أدلة وجوده
اإلحياء بعد املوت واإلماتة بعد اإلحياء .وهذا استفهام مبعىن
التعجب والتوبيخ واإلنكار ،أي :كيف ْصل منكم الكفر بالل;

الذي خلقكم من العدم; وأنعم عليكم بأصناف النعم; ث ِيتكم
عند استكمال آجالكم; وجيازيكم يف القبور; ث...........
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ْييكم بعد البعث والنشور; ث إليه ترجعون; فيجازيكم اجلزاء األو،ى،
فإذا كنتم يف تصرفه; وتدبريه; وبره; وحتت أوامره الدينية; ومن بعد

ذلك حتت دينه اجلزائي; أفيليق بكم أن تكفروا به; وهل هذا إال
جهل عظيم وسفه ومحاقة ؟ بل الذي يليق بكم أن تؤمنوا به وتتقوه

وتشكروه وختافوا عذابه; وترجوا ثوابه.

يف ميزان هللا سبحانه ُّ
أحط املنازل وأدناها  ،قال صلى هللا عليه

وسلم  ( :لو كانت الدنيا تعدل عند هللا جناح بعوضة ما سقى

كافرا منها شربة ماء ) روه الرتمذي وصححه .
الكفر يف اللغة  :سرت الشيء وتغطيته

وأما يف االصطالح الشرعي فهو " عدم اإلِان بالل ورسله ،

(وكنتم أمواتاً) يعين نطفاً يف أصالب آبائكم وعلقاً ومضغاً (فأحياكم)

سواء كان معه تكذيب أو مل يكن معه تكذيب  ،بل شك وريب
ً

آجالكم (ث ْييكم) بالنشور يوم نفخ الصور.

الشرك وأنواعه وهي:

يعين يف األرحام بنفخ الروح ويف الدنيا (ث ِيتكم) أي عند انقضاء

ويقوم االسالم على أصول ثالثة هي:

--1توحيد هللا بالعبادة،

قسم العلماء الكفر إىل عدة أقسام تندرج حتتها كثري من صور

 -1كفر اجلحود والتكذيب  :وهذا الكفر تارة يكون تكذيباً
بالقلب وتارة يكون تكذيبا باللسان أو اجلوارح وذلك بكتمان
احلق وعدم االنقياد.

-8واإلقرار برسالة سيدنا حممد،

 -8كفر اإلعراض واالستكبار  :ككفر إبليس.

-3واالِان بالبعث والنشور.

هذه هي أصول الدين عند هللا ،بعث هبا ك هل نيب ،وطلبها يف كل
كتاب ،وأرسل حممداً عليه الصالة والسالم جي ّددها يف القلوب وْييها

 -3كفر النفاق :وهو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله.

 -4كفر الشك والريبة  :وهو الرتدد يف اتباع احلق أو الرتدد يف

يف النفوس .والعبادة الكاملة هي اإلِان بالل ومالئكته وكتبه ورسله

كونه حقاً.

على هذا درج القرآن يوقظ العقول ،وينبّه الناس اىل هذه األصول،
وجه األنظار على الدوام اىل األدلة الكونية الدالة على حقيقة
فهو يُ ّ

 -1تذكر املوت نفسه  -8-زيارة القبور كذلك هتيئنا

واليوم اآلخر.

الدعوة ،واستبعاد ان يكفر انسان ذو عقل هبا بعد ثبوهتا يف األنفس

كيف نستعد للموت؟
لالستعداد للموت -3-،حماسبة النفس  -4-مراقبة هللا يف

كافة أفعالنا وأعمالنا -5-التزود بالتقوى لآلخرة -6-أن

ف تَ ْك ُف ُرو َن بالل }. .إن حالكم تثري العجب! كيف
واآلفاقَ { :ك ْي َ
تكفرون أيها املشركون واجلاحدون وال توجد شبهة تعتمدون عليها يف

الصاحلة.

سرتجعون ،ألفقتم من غفلتكم هذه .لقد كنتم أمواتا يف حالة العدم،

 -1احلرص على طاعة هللا رغبة يف ثواب ذلك اليوم والبعد عن

تعاىل يعيدكم أمواتا ،ث يعيدكم أحياء للحساب واجلزاء يوم القيامة،

 -8تسلية املؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها مبا يرجوه

الكفر به سبحانه  ،وهي مرتبة من الذنوب ليس هناك ما هو أعلى

 -3استشعار كمال عدل هللا تعاىل حيث جيازي كال بعمله مع

كفركم؟ إنكم لو نظرمت يف أنفسكم ،وعرفتم كيف كنتم واىل إين

فخلقكم هللا ووهبكم هذه احلياة جاعالً إياكم يف أحسن تقومي .ث انه
إنّكم إليه ال اىل غريه تعودون .إن أعظم ما عصي هللا به من الذنوب
منها  ،ومنزلة الكافر

يتوب إىل هللا ويستغفر يف كل وقت -7-املداومة على األعمال

مثرات اإلِان باليوم اآلخر:
معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم.

من نعيم اآلخرة وثواهبا.

رمحته بعباده.
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 -11من رمحة هللا بعباده أن أوجب عليهم اإلِان  ،وحذرهم من

الفوائد :

الكفر وعواقبه  ،وبني هلم ما سيؤول إليه الكافر من العذاب املقيم.

 -1إنكار الكفر بالل تعاىل.

 -8إقامة الربهان على وجود هللا وقدرته ورمحته.

 -3إن هللا تعاىل خلق اخللق ،وأحياهم بعد العدم ،ومل يرتكهم ،بل
أنعم عليهم باألرض وخرياهتا ،وكل مثراهتا ،وسخر هلم ما،ى
السماوات واألرض ،ومع ذلك كفروا برهبم الذي أوالهم احلياة،

وأوالهم نعم الوجود.

 -4شدة اإلنكار حىت يصل إىل حد التعجب ممن يكفر وهو
يعلم حاله ،ومآله..

 -5أن املوت يطلق على ما ال روح فيه  .وإن مل تسبقه حياة .؛
يعين :ال يشرتط للوصف باملوت تقدم احلياة؛ لقوله تعاىل { :كنتم

أمواتاً فأحياكم }؛ أما ظن بعض الناس أنه ال يقال" :ميت" إال
ملن سبقت حياته؛ فهذا ليس بصحيح؛ بل إن هللا تعاىل أطلق

وصف املوت على اجلمادات؛ قال تعاىل يف األصنام{ :أموات

غري أحياء} [النحل.]81 :

 -6أن اجلنني لو خرج قبل أن تنفخ فيه الروح فإنه ال يثبت له
سل ،وال يكفن ،وال يصلي عليه ،وال
حكم احلي؛ وهلذا ال يُغَ ه
يرث ،وال يورث؛ ألنه ميت مجاد ال يستحق شيئاً مما يستحقه
أي مكان يف املقربة ،أو غريها..
األحياء؛ وإمنا يدفن يف ّ

وجل؛ فإن هذا اجلسد امليت ينفخ هللا فيه
 -7متام قدرة هللا ّ
عز ّ

الروح ،فيحىي ،ويكون إنساناً يتحرك ،ويتكلم ،ويقوم ،ويقعد،
وجل..
ويفعل ما أراد هللا ّ
عز ّ

 -2إثبات البعث؛ لقوله تعاىل { :ث ْييكم ث إليه ترجعون }؛.
وجل.
 -9أن اخللق مآهلم ،ورجوعهم إىل هللا ّ
عز ّ

 -11أن هللا عز وجل إذا خلق اإلنسان من عدم فإنه يتنقل إىل

مراحل " نطفة أربعني يوماً  ،ث علقة أربعني يوما  ،ث مضغة أربعني
يوما  ،ث تنفخ فيه الروح "
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 -18أن أش هد أسباب الكفر وأعظمها كفر اجلحود واإلنكار  ،ككفر
املالحدة الذي نفوا وجود اخلالق سبحانه  ،وقالوا  :ال إله واحلياة
مادة  ،فهؤالء ال يعرتفون برب وال يؤمنون بإله  ،واحلياة يف نظرهم

ف تَ ْك ُفرو َن بِ هِ
اَّلل َوُك ْنتُ ْم
َك ْي َ ُ
َحيَا ُك ْم
أ َْم َواتًا فَأ ْ

آلة تدور وتدور.

 -13أنواع الكفر وهي دائرة بني أن تكون قوالً باللسان  ،أو
اعتقاداً بالقلب  ،أو عمالً باجلوارح  .والكفر يف مجيع صوره قبيح ،

سلسلة تفسري القران العظيم اإلصدار رقم ( ) 75

إذ هو اعتداء على اخلالق سبحانه  ،لذلك كان من حكمة الباري

سبحانه أن جعل عقوبة الكفر أقسى العقوبات وأشدها  ،فحرم على
الكافر اجلنة  ،وقضى عليه باخللود األبدي يف نار جهنم  ،وحرمه من

أن تناله مغفرته  ،أو أن يشفع فيه شافع  ،كل ذلك مبالغة يف العقوبة

 ،ألن الذنب قد بلغ أقصى درجات القبح .
 -14معىن اإلِان باليوم اآلخر:

التصديق اجلازم بأن هللا تعاىل يبعث الناس من القبور ،ث ْاسبهم

وجيازيهم على أعماهلم ،حىت يستقر أهل اجلنة يف منازهلم ،وأهل النار

يف منازهلم.

واإلِان بال يوم اآلخر أحد أركان اإلِان ،فال يصح اإلِان إال به قال
اَّلل والْي وِم ِ
ِ
تعاىل{ :ول ِ
اآلخ ِر} (البقرة.)177 :
َك هن الِ ه
آم َن بِ ّ َ َ ْ
ْرب َم ْن َ
َ
 -15أن هللا ال يقر الظلم وال يدع الظامل بغري عقاب ,وال املظلوم
بغري إنصاف ,وال يرتك احملسن بغري ثواب وجزاء ،ويعطي كل ذي حق

حقه.،

 -16أول شيء خيرج من اجلسد هو الروح وهو آخر ما دخل فيه.
 .ث بعد ذلك يتصلب اجلسد ويصبح كاحلمأ املسنون . .ث يتعفن

فيصبح كالصلصال . .ث يتبخر املاء الذي فيه فيعود ترابا . .وهكذا

يكون املوت نقض صورة احلياة.

وهللا اعلم
ِ
وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه والتابعني.
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فوائد من سورة البقرة
االية 22
هتدى وال تباع

وال تنسونا من صاحل دعائكم
َ
mاعدها عزمي إبراهيم عزيز
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