
 ِمن ُنَكِت القرآن

(095) 

 واعبد ربك حتى يأتيك اليقين

 

 .99ر ج  سورة الحِ 

 

 :دواعبُ 

 .الخطاب للنبي صلى اهلل عليه وسلم

 هل المراد هو فقط؟ أم هو وأمته؟

الغريب أن أحًدا من المفسرين لم يتعرض لذلك، فكأنهم يريدون أن الخطاب 
 .للنبي صلى اهلل عليه وسلم

 

 :اليقين

  .الموت



الموت وما بعده من مساءلة وجزاء، ألن الموت يشاهده كل  وقد يراد به: أقول
وهذه . ، وهو حق ويقين، أما الحساب فمغيب عنهم، فال يحتاج إلى تأكيدالناس

الموت حق، والحساب حق، والجنة حق،  (.اإليمان)كلها من أركان اليقين 
 .والنار حق

 .أتي في أقوال المفسرينرفة كما سيأو المع العلم: وقد يأتي اليقين بمعنى

 .الظن خالف: العلم

 .العلم، الظن، الشك، الوهم

 

 :أقوال المفسرين

 :البغوي

 وأكونَ  المالَ  أن أجمعَ وما أوحي إلي  :م عليه وسلقال رسول اهلل صلى اهلل « 
د ، واعبُ ن الساجدينَ مِ  ن  وكُ  ربكَ  حمدِ ح بِ سب  أن ، ولكن أوحي إلي ن التاجرينمِ 

  .»(99-99ر ج  الحِ ) اليقينُ  حتى يأتيكَ  ربكَ 

 

 :الرازي



ألنه  وسمي الموت باليقين، يريد الموت: رضي اهلل عنهماقال ابن عباس  »
  .أمر متيقن

 
كل أحد يعلم أنه إذا مات سقطت مع أن  ،فأي فائدة لهذا التوقيت: فإن قيل

  عنه العبادات؟

 
من لحظات  لحظةً  خلِ ، وال تُ في زمان حياتك  (ربكَ  دواعبُ  :)المراد منه: قلنا

 .«، واهلل أعلمالحياة عن هذه العبادة

 :أقول

  !وقد مات؟ هذا ال يحتاج إلى علم عبد اهللَ كيف يَ 

 

 :القرطبي

 . اليقين الموت»

فما : إن قيلف. ه بعبادته إذ قصر عباده في خدمته، وأن ذلك يجب عليهأمر 
ا في األمر كافيً  (واعبد ربكَ : )وكان قوله (اليقينُ  حتى يأتيكَ : )فائدة قوله

ثم عبده مرة  ،امطلقً  (د ربكَ واعبُ ) :لالفائدة في هذا أنه لو قا: قيل. بالعبادة
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ذا قال ،اواحدة كان مطيعً  معناه ال تفارق هذا حتى كان  (اليقينُ  حتى يأتيكَ : )وا 
 . تموت

 ؟اأبدً  :ولم يقل (اليقينُ  حتى يأتيكَ  د ربكَ واعبُ : )كيف قال سبحانه: فإن قيل
الحتمال لفظ األبد للحظة الواحدة  ،اأبدً : فالجواب أن اليقين أبلغ من قوله

، كما استمرار العبادة مدة حياتهلمراد وا. وقد تقدم هذا المعنى. بدولجميع األ
 . )...( (حًيا ما دمتُ  والزكاةِ  وأوصاني بالصالةِ : )قال العبد الصالح

، وكانت من أم العالء األنصارية الموت حديث :والدليل على أن اليقين
أعني  – عثمان أما :صلى اهلل عليه وسلم فقال رسول اهلل: عات، وفيهالمبايِ 

ني ألرجو له الخير ،جاءه اليقينفقد  - مظعونعثمان بن  واهلل ما أدري  .وا 
 .رحمه اهلل البخاري انفرد بإخراجه. وذكر الحديث ،فعل بهوأنا رسول اهلل ما يُ 

من يقين الناس ا أشبه بالشك يقينً  ما رأيتُ : يقول عمر بن عبد العزيز وكان 
  !ونكأنهم فيه شاك   :يعني .ون لهثم ال يستعد   ،بالموت

 ،إن اليقين هنا الحق الذي ال ريب فيه من نصرك على أعدائك: وقد قيل
 . واهلل أعلم ،والحسن وقتادة مجاهد وهو قول ،واألول أصح ،ابن شجرة قاله

 ه سمعه يقول إن النبيأن الخوالني مسلم أبي عن نفير بن جبير وقد روى
 ،ن التاجرينمِ  وأكونَ  ،المالَ  ما أوحي إلي أن أجمعَ  :صلى اهلل عليه وسلم قال
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 حتى يأتيكَ  ربكَ  دواعبُ  ،ن الساجدينَ ن مِ وكُ  ،ربكَ  سبح بحمدِ لكن أوحي إلي أن 
 .«اليقينُ 

 

   :ابن كثير

تخطئة من ذهب من المالحدة إلى أن المراد باليقين  يستدل بها على »
كفر وهذا . ى المعرفة سقط عنه التكليف عندهمالمعرفة، فمتى وصل أحدهم إل
ناس باهلل كانوا هم وأصحابهم أعلم ال لسالمعليهم ا وضالل وجهل، فإن األنبياء

، وكانوا مع هذا أعبد الناس التعظيم ، وما يستحق منوأعرفهم بحقوقه وصفاته
 . ى حين الوفاةوأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إل

نما المراد باليقين ها  .«هنا الموت، كما قدمناهوا 

 

 :أبو حيان

ا فال تخل بالعبادة، حيً  ما دمتَ : أي ،الموت: على أن المراد باليقين الجمهور»
قوله صلى اهلل  وابن زيد، ومنه وقتادة والحسن ومجاهد عمر ابن وهو تفسير
، ويروى ين، أما هو فقد رأى اليقموته عند عثمان بن مظعون في عليه وسلم
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نما العلم به يقين ،وليس اليقين من أسماء الموت، فقد جاءه اليقين ال يمتري  وا 
 . هه ووقوعُ علمُ  يأتيك األمر اليقينُ  :أي ،اا تجوزً فسمي يقينً  ،فيه عاقل

الذي  النصرأتيك اليقين في ويحتمل أن يكون المعنى حتى ي: عطيةابن  وقال
. انتهى ،النصر على الكافرين: اليقين: قال  :ابن بحر وقاله. انتهى ،وعدته

 ،ا، أنه يقتضي ديمومة العبادة ما دام حيً وحكمة التغيية باليقين، وهو الموت
فيكون  ،األنه يكون مطلقً  ،ابخالف االقتصار على األمر بالعبادة غير مغي  

  .«حتى يموت والمقصود أن ال يفارق العبادة ،ا بالمرة الواحدةمطيعً 

 

 :الشنقيطي

 . الموت: اليقين»
صلى اهلل عليه  أن رسول اهلل)...(  في صحيحه البخاري ويؤيد هذا ما أخرجه
رحمة اهلل  :أم العالء ، قالتوقد مات عثمان بن مظعون وسلم لما دخل على

صلى اهلل  فقال رسول اهلل. فشهادتي عليك لقد أكرمك اهلل! بأبا السائ عليك
بأبي وأمي يا رسول اهلل، فمن : فقالت ؟وما يدريك أن اهلل قد أكرمه: عليه وسلم

ني ألرجو له الخيرأما هو فقد جاءه اليقين: يكرمه اهلل؟ فقال . الحديث...  ، وا 
إن المراد : وقول من قال. لموتين اوهذا الحديث الصحيح يدل على أن اليق

ألن اإلنسان إذا  ،ال ينافي ما ذكرنا ،، وتيقن الواقعةانكشاف الحقيق :باليقين
 .)...( اجاءه الموت ظهرت له الحقيقة يقينً 
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 :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: الق )...( :وقال صاحب الدر المنثور

فسبح  ):، ولكن أوحي إلي أنمن التاجرين وأكونَ  المالَ  أن أجمعَ ما أوحي إلي 
  .(اليقينُ  حتى يأتيكَ  د ربكَ واعبُ  الساجدينَ  نَ مِ  ن  وكُ  ربكَ  بحمدِ 
صلى اهلل  رضي اهلل عنه، عن النبي  دابن مسعو  ابن مردويه، عن وأخرج

، ولكن التاجرين نَ مِ  وأكونَ  المالَ  أن أجمعَ ما أوحي إلي  :لعليه وسلم قا
 حتى يأتيكَ  د ربكَ واعبُ  الساجدينَ  نَ مِ  ن  وكُ  ربكَ  فسبح بحمدِ  :)أوحي إلي أن

  (. اليقينُ 
 

سمعت رسول : رضي اهلل عنه  أبي الدرداء ، عنيوالديلم ابن مردويه وأخرج
ا وال أجمع المال ما أوحي إلي أن أكون تاجرً  :صلى اهلل عليه وسلم يقول اهلل

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك  :، ولكن أوحي إلي أنامتكاثرً 
   .)...( حتى يأتيك اليقين

 
عين الزنادقة الكفرة المد   اعلم أن ما يفسر به هذه اآلية الكريمة بعض

وأن اآلية تدل على أن  ،باهلل جل وعال المعرفةمن أن معنى اليقين ، فللتصو 
، أنه ر عنها باليقينتلك الدرجة المعب   العبد إذا وصل من المعرفة باهلل إلى

  .ألن ذلك اليقين هو غاية األمر بالعبادة، تسقط عنه العبادات والتكاليف
 

ة اإلسالم بإجماع عن مل   ، وخروجسير اآلية بهذا كفر باهلل وزندقةإن تف
ا كما ، بل يسمى لعبً سمى في االصطالح تأويالً لنوع ال يوهذا ا. المسلمين
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صلوات اهلل وسالمه عليهم هم  ومعلوم أن األنبياء". آل عمران"قدمنا في 
وقه وصفاته وما يستحق من ، وأعرفهم بحقحابه هم أعلم الناس باهللوأص

ا منه ، وأشدهم خوفً نوا مع ذلك أكثر الناس عبادة هلل جل وعال، وكاالتعظيم
   .«(العلماءُ  ن عبادهِ مِ  خشى اهللَ إنما يَ )وقد قال جل وعال. متها في رحوطمعً 

 
 :أقول

 هو العلم والمعرفة، ولم يتوقف قائل ذلك عن العبادة؟ : المعنى: ماذا لو قيل
 .العبادة المستمرة تفيد العلم المستمر

 هل يمكن الجمع بين المعنيين؟
 .هذا ما قاله الشنقيطي أعاله، ولكن اليقين عنده بعد الموت وليس قبله

   
 

 :ابن عاشور
 .«الذي وعده اهلل به النصروهو  ،المقطوع به الذي ال شك فيه: اليقين»

الموت، مع أنه قول الجمهور : شر إليه، ولم يذكروهذا قول ابن عطية، ولم يُ 
 .كما ذكر أبو حيان

 

 :آيات أخرى

 .74المدثر ( حتى أتانا اليقينُ )
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