
 ه يَ  ال َجنَّةَ  فَإ نَّ ( 04) ال َهَوى َعن   الن َّف سَ  َونَ َهى رَبِّه   َمَقامَ  َخافَ  َمن   َوَأمَّا( 
04النازعات ) ال َمأ َوى  

 على َوَخَتمَ  ع ل م   على اهلل َوَأَضلَّه   َهَواه   إلهه اتخذ َمن   َأفَ َرَأي تَ : }  وقوله ،
ع ه   اآلية[  32:  الجاثية{ ]  غ َشاَوة   َبَصر ه   على َوَجَعلَ  َوقَ ل ب ه   َسم   

 ( 02) وَك يل   َعَلي ه   َتك ون   َأفَأَن تَ  َهَواه   إ َلَهه   اتََّخذَ  َمن   َأرََأي تَ 
 

 هواه إلهه اتخذ من أرأيت:  اآلية هذه تفسير في اهلل رحمه كثير ابن قال
 ، دينه كان نفسه هوى في حسنا   ورآه شيء من استحسن مهما أي: 

 يعبد الجاهلية في الرجل كان »:  عباس ابن قال:  قال أن إلى ومذهبه
 « األول وترك الثاني عبد منه أحسن غيره رأى فإذا ، زمانا   األبيض الحجر

 . منه اه. 
 ابن عن أخرجا مردويه وابن حاتم أبي ابن أن:  المنثور الدر صاحب وذكر
 نزول سبب هي:  األول مكان الثاني للحجر الكافر عبادة أن » عباس

 أبي عن مردويه ابن وأخرج:  المثنور الدر صاحب قال ثم ، « اآلية هذه
 ويعبدون بالعلهز الدم يأكلون الجاهلية في كانوا:  قال ، العطاردي رجاء

 فإذا ، اآلخر وعبدوا به رموا ، منه أحسن هو ما وجدوا فإذا ، الحجر
 فالتمسوه ضل قد إلهكم إن الناس أيها:  فنادى مناديا   أمروا اآلخر فقدوا

 ابن وأخرج ،{  َهَواه   إلهه اتخذ َمن   َأرََأي تَ : }  اآلية هذه اهلل فأنزل ،



 إلهه اتخذ َمن   َأرََأي تَ : }  قوله في عباس ابن عن حاتم أبي وابن المنذر
 . « برهان وال اهلل من هدى بغير دينه اتخذ الكافر ذلك »:  قال{  َهَواه  

: }  الحسن عن ، حاتم أبي وابن ، المنذر وابن ، شيبة أبي ابن وأخرج
 . تبعه إال شيئا   يهوى ال:  قال{ .  َهَواه   إلهه اتخذ َمن   َأرََأي تَ 

 إلهه اتخذ َمن   َأرََأي تَ : }  قتادة عن حاتم أبي وابن حميد بن عبد وأخرج
 عن يحجزه ال أتاه اشتهى ما وكل ، ركبه شيئا   هوى ما كل:  قال{  َهَواه  
 . تقوى وال ، ورع ذلك

.  قال شرك؟ القبلة أهل أفي   له قيل أنه الحسن عن حميد بن عبد وأخرج
 ، اهلل دون من والقمر للشمس يسجد المشرك إن ، مشرك المنافق نعم
 إلهه اتخذ َمن   َأرََأي تَ : }  الكريمة اآلية هذه تل ثم هواه عبد المنافق وإن

 { . وَك يل   َعَلي ه   َتك ون   َأفَأَنتَ  َهَواه  
 عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:  قال ، أمامة أبي عن الطبرانين وأخرج

 اهلل عند أعظم اهلل دون من يعبد إله من السماء ظل تحت ما »:  وسلم
 . المنثور الدر صاحب كلم من الغرض محل انتهى « متبع هوى من
 شح:  مهلكات ثلث:  فقال ، منجيات ثلث و ، مهلكات ثلث" 

 اهلل خشية:  منجيات ثلث و.  بنفسه المرء وإعجاب متبع هوى و مطاع
 و الغضب في العدل و الغنى و فيالفقر القصد و العلنية و السر في

  الرضا
 : 042/  0"  الصحيحة السلسلة"  في األلباني قال



 يلزم الذي الواجب أن:  اآلية هذه في المذكورة العلماء أقوال وإيضاح
 معبوده به أمره لما مطابقة المكلف أفعال جميع يكون أن هو ، به العمل

 ما جميع صرف فقد ، يهواه لما تابعة أفعاله جميع كانت فإذا ، وعل جل
 إلهه اتخذ فكونه وإذن ، هواه إلى والطاعة العبادة من خالقه عليه يستحقه

 . الوضوح غاية في هواه
 أن فاعلم ، الكريمة اآلية هذه عليه دلت الذي المعنى هذا علمت وإذا
 اتخذ َمن   َأفَ َرَأي تَ : }  قوله في الموضع هذا غير في بينه وعل جل اهلل

ع ه   على َوَخَتمَ  ع ل م   على اهلل َوَأَضلَّه   َهَواه   إلهه  َبَصر ه   على َوَجَعلَ  َوقَ ل ب ه   َسم 
د يه   َفَمن غ َشاَوة    { َتذَكَّر ونَ  َأَفلَ  اهلل بَ ع د   م ن يَ ه 

ر نَا َعن   قَ ل َبه   َأغ َفل َنا َمن   ت ط ع   َوال}   عن أغفله بأن فعاقبه اهلل، عن غفل{  ذ ك 
 .ذكره

 وسعى فعله، نفسه اشتهت ما حيث لهواه، تبعا صار: أي{  َهَواه   َوات ََّبعَ } 
 كما ،هواه إلهه اتخذ قد فهو وخسرانه، هلكه فيه كان ولو إدراكه، في

. } اآلية{  علم على اهلل وأضله هواه إلهه اتخذ من أفرأيت: } تعالى قال
 فهذا. معطلة ضائعة: أي{  ف  ر ط ا}  ودنياه دينه مصالح: أي{  َأم ر ه   وََكانَ 

 يدعو ال وألنه به، االقتداء إلى تدعو طاعته ألن طاعته، عن اهلل نهى قد
 ويكون يطاع، أن ينبغي الذي أن على اآلية، ودلت به، متصف هو لما إال

 فلهج لسانه، على ذلك وفاض اهلل، بمحبة قلبه امتأل من للناس، إماما
 من حفظ ما بذلك فحفظ هواه، على فقدمها ربه، مراضي واتبع اهلل، بذكر



 به اهلل من ما إلى الناس ودعا أفعاله، واستقامت أحواله، وصلحت وقته،
 هذه في المذكور والصبر إماما، ويجعل يتبع أن بذلك، فحقيق عليه،
 تتم وبتمامه الصبر، أنواع أعلى هو الذي اهلل، طاعة على الصبر هو اآلية،
 النهار، طرفي والعبادة والدعاء الذكر استحباب اآلية، وفي. األقسام باقي
 اهلل أن على ذلك دل فاعله، اهلل مدح فعل وكل بفعله، مدحهم اهلل ألن

 .فيه ويرغب به، يأمر فإنه يحبه كان وإذا يحبه،
 فما{  َهَواه   إ َلَهه   اتََّخذَ }  الذي الضال الرجل{  َأفَ َرَأي تَ : } تعالى قول
{  ع ل م   َعَلى اللَّه   َوَأَضلَّه  . } يسخطه أو اهلل يرضي كان سواء سلكه هويه

ع ه   َعَلى َوَخَتمَ . } عليها يزكو وال الهداية به تليق ال أنه تعالى اهلل من {  َسم 
 غ َشاَوة   َبَصر ه   َعَلى َوَجَعلَ }  الخير يعي فل{  َوقَ ل ب ه  }  ينفعه، ما يسمع فل
د يه   َفَمن  }  الحق، نظر من تمنعه{   يهديه أحد ال: أي{  اللَّه   بَ ع د   م ن   يَ ه 

 اهلل ظلمه وما الغواية، أبواب له وفتح الهداية أبواب عليه اهلل سد وقد
{  َتذَكَّر ونَ  َأَفل}  عليه اهلل رحمة لمنع وتسبب نفسه ظلم الذي هو ولكن

 .فتجتنبونه يضركم وما فتسلكونه ينفعكم ما
 عبدالدرهم، تعس عبدالدينار، تعس»: وسلم عليه اهلل صلى النبي قول ،

 تاجر هذا عبدالدينار)( .  «عبدالخميلة تعس عبدالخميصة، تعس
 ألن الثياب؛ تاجر وعبدالخميصة الفضة، تاجر وعبدالدرهم الذهب،

 أو الفرش، تاجر وعبدالخميلة المنقوش، الجميل الثوب هي الخميصة
 اهلل، طاعة عن بها مشغول لكن األشياء بهذه يتجر ال يعني بتاجر، ليس



 وسلم عليه اهلل صلى النبي فسمى سخط، يعط لم وإن رضي، أعطي إن
 على يدل ما الكريم القرآن وفي لها، عبدا   األربعة األشياء بهذه اشتغل من
{.  هواه إلهه اتخذ من أرءيت: }تعالى اهلل قال هذا، من أوسع العبادة أن

 اتخذ قد فهو ربه هدي على نفسه هوى قدم من كل أن على ذلك فدل
 الشرك في داخلة المعاصي جميع إن: نقول أن يمكننا ولهذا غيره، إلها  
 هذا فجعل وطاعته، تعالى اهلل مرضاة على قدمها ألنه المعنى، هذا في

 


