ت َعلَ َّي لَئِ ْن أَخ َّْرتَ ِن إلى يَ ْوِم القيامة
] وقوله  { :أ ََرأَيْ تَ َ
ك هذا الذي َك َّرْم َ
َحتَنِ َك َّن ذُ ِّريَّتَهُ } [ اإلسراء  ] 26 :األية .
أل ْ

َحتَنِ َك َّن ذُ ِّريَّتَهُ } قال ابن عباس  :ألستولين عليهم  ،وقاله الفراء
وقوله { أل ْ
 .وقال مجاهد  :ألحتوينهم  .وقال ابن زيد  :ألضلنهم

َحتَنِ َك َّن ذُ ِّريَّتَهُ } اي ألقودنهم إلى ما أشاء  .من قوله العرب  :احتنكت
أل ْ

الفرس  :إذا جعلت الرسن في حنكه لتقوده حيث شئت  .تقول العرب :

حنكت الفرس أحنكه ( من باب ضرب ونصر ) واحتنكته  :إذا جعلت
فيه الرسن  .ألن الرسن يكون على حنكه .
ط ِم ْن َر ْح َم ِة َربِِّه إَِّّل َّ
الضالُّو َن ()62
قَ َ
ال َوَم ْن يَ ْقنَ ُ

) يقولّ :ل تيأسوا من رحمتي ،إن اهلل يغفر الذنوب جميعا وقالَ (:وأَنِيبُوا
َسلِ ُموا لَهُ )
إِلَى َربِّ ُك ْم َوأ ْ

اإلنْس ِ
ِ
سهُ َّ
وسا
ض َونَأَى بِ َجانِبِ ِه َوإِ َذا َم َّ
ان أَ ْع َر َ
الش ُّر َكا َن يَئُ ً
َوإ َذا أَنْ َع ْمنَا َعلَى ِْ َ
()38

ِ
اها ِم ْنهُ إِنَّهُ لَيَئُوس َك ُفور َولَئِ ْن
» { َولَئِ ْن أَ َذقْ نَا اإلنسان منَّا َر ْح َمةً ثُ َّم نَ َز ْعنَ َ
ب السيئات عني إِنَّهُ لََف ِرح فَ ُخور
آء َم َّ
آء بَ ْع َد َ
س ْتهُ لَيَ ُقولَ َّن َذ َه َ
ض َّر َ
أَ َذقْ نَاهُ نَ ْع َم َ
} [ هود ] 01-9 :

ّ { :لَّ يسأَم اإلنسان ِمن دع ِ
سهُ الشر فَ يَئُوس قَ نُوط َولَئِ ْن
آء الخير َوإِن َّم َّ
َُ
َْ ُ
أَ َذقْ نَاهُ رحمةً ِّمنَّا ِمن ب ع ِ
س ْتهُ لَيَ ُقولَ َّن هذا لِي َوَمآ أَظُ ُّن الساعة
ر
ض
د
َّ
آء َم َّ
َ
َْ
ََْ
َ
ت إلى ربي إِ َّن لِي ِعن َدهُ للحسنى فَ لَنُ نَبِّئَ َّن الذين َك َف ُرواْ بِ َما
قَآئِ َمةً َولَئِن ُّر ِّج ْع ُ
ِ
ِ
ض َونَأَى
َّه ْم ِّم ْن َع َذاب غَليظ َوإِ َذآ أَنْ َع ْمنَا َعلَى اإلنسان أَ ْع َر َ
َع ِملُواْ َولَنُذي َقن ُ
سهُ الشر فَ ُذو ُد َعآء َع ِريض } [ فصلت ] 60-99 :
بِ َجانِبِ ِه َوإِ َذا َم َّ
 .وفيها تطييب لنفوس العباد  ،وتنشيط للتوبة  ،وبعث عليها  ،وردع عن
اليأس والقنوط  ،وأن الذنوب وإن جلت فإن عفوه أجل  ،وكرمه أعظم .
إبليس  :اسم مشتق من ا ِإلبالس  ،وهو الحزن الناشئ عن شدة اليأس ،
وفعله أبلس  ،والراجح أنه اسم أعجمي
وإبليس وزنه إفعيل مشتق من اإلبالس وهو اليأس من رحمة اهلل تعالى ولم
ينصرف ألنه معرفة وّل نظير له في األسماء فشبه باألعجمية
عن أبي هريرة
 :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قال إذا قال الرجل هلك الناس
فهو أهلكهم (مسلم)
قال أبو إسحاق ّل أدري أهلكهم بالنصب أو أهلكهم بالرفع

( صحيح )اّللباني
إن الشيطان قال  :وعزتك يارب ! ّل أبرح أغوي عبادك ما دامت
أرواحهم في أجسادهم فقال الرب تبارك وتعالى  :وعزتي وجاللي ّل أزال
أغفر لهم ما استغفروني
أبو عمران الجوني عن جندب
 :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم حدث أن رجال قال واهلل ّل يغفر
اهلل لفالن وإن اهلل تعالى قال من ذا الذي يتألى علي أن أغفر لفالن فإني
قد غفرت لفالن وأحبطت عملك أو كما قال (مسلم)
[ ش ( يتألى ) معنى يتألى يحلف واأللية اليمين ]
( صحيح )
[ إن رجال قال  :واهلل ّل يغفر اهلل لفالن وإن اهلل قال  :من ذا الذي يتألى
علي أن ّل أغفر لفالن ؟ فإني قد غفرت لفالن وأحبطت عملك  .أو كما
قال ]  ( .صحيح )  ( .يتألى  :أي يحلف  .واأللية على وزن غنية :
اليمين )  .قال النووي  :وفي الحديث دّللة لمذهب أهل السنة في
غفران الذنوب بال توبة إذا شاء اهلل غفرانها  .وقال األلباني  :وفيه دليل
صريح أن التألي على اهلل يحبط العمل أيضا كالكفر وترك صالة العصر
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