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 إرشاقات قرآنية

ل»  «حزب املَُفصَّ
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إن احلمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنُفِسنا ومن 

ال إله وأشهد أن سيئات أعاملنا، َمن هيده اهلل فال ُمِضلَّ له، وَمن يضلل فال هادي له، 

ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله  اهلل ودده ال رشي  له،إال

 .[201: آل عمران] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿

 .[2: النساء] ﴾ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ﴿

 .[02 -00: األدزاب] ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ڭڭ

 : عُد أما ب

ل يف القرآن الكريم جيد سياق آياته يف غالبها مما يسهل فهمه عىل  فإن املتأمِّ

كي: الناس كي وغري الذَّ ي، والذَّ  .الشاب والشيخ، واملتعلِّم واألُمِّ

 إِالَّ اخلواص؛ فالعامِّيويف الوقت ذاته جيد من دقيق املعاين ولطيفها ما ال يدركه 

ص جيد َعه يفهم ما حيتاجه، واملتخصِّ  .ما يغنيه ويشبع تطلُّ

ر من األرسار واللَّطائف  ل والتدبُّ د له بالتأمُّ وكلام مر القارئ عىل آية أو سورة جتدَّ

 .ما مل يكن لديه من قبل
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وكلام مر جيل وددثت للناس معارف جديدة مل يكونوا يعلموهنا من قبل، 

عض اإلشارات أن القرآن يستوعبها؛ جلهة عدم وجود ما خيالفها، أو كون ب وجدت

 .تدل عليها

ومنهج القرآن يف ذل  إرشادي، يقوم عىل دعوة الناس إىل املعرفة واالكتشاف 

ل  والرضب يف الكون وإعامل العقول واالنتفاع بخريات األمم، وال يصلح أن يتحوَّ

 .م التفصيلية بنصوص الكتابذل  إىل اإلغراق يف ربط منجزات العل

معانيها، وتكرار عند الوقوف مع اآليات وتدبُّر وإنني ألشعر بانرشاٍح وُأْنٍس 

ولذلك أحببُت أن أضع بني يدي القارئ الكريم تنبيهات ينبغي مراعاهتا النظر فيها؛ 

ل يف معانيه ر القرآن والتأمُّ  : عند تدبُّ

إذا وقفت أمام آية من آيات الكتاب الكريم، وخفي علي  إعجازها : األول

يذهب ب  الظن إىل أن هذه اآلية ليس فيها أرسار، وبالغتها وأرسارها، فإياك أن 

كون عجُز العقل داَل دون إدراك هذه اآلية وأرسارها، وربام يكون ولكن ربام ي

 .تكرار القراءة أو سامعها من قارئ دسن الصوت سببًا يف قدح ِزناد التدبُّر

ق باللغة، لَّ أن اهلل تعاىل جعل يف القرآن ألواًنا من األرسار، منها ما يتع: الثاين

اًزا علميًّا، ومنها ما يكون إعجاًزا ق بالترشيع، ومنها ما يكون إعجومنها ما يتعلَّ 

 ..تارخييًّا، أو أخالقيًّا

ع املواهب بني اخللق، فِمن الناس َمن يطرب جلوانب البالغة  واهلل تعاىل قد وزَّ

ا النوع من فظي، ويستنبطها وتروق له؛ ولذل  يشعر بتجاوب مع هذواإلعجاز اللَّ 

ية بحتة، فهو يبحث عنها، ومنهم َمن تكون اإلعجاز، ومنهم َمن تكون اهتامماته علم

فهم بنفسه سبحانه ميوله رودانية، فيأنس دني جيد اهلل  يف القرآن خياطب عباده ويعرِّ

هم ومصريهممبارشة، وخياطب رسله وأنبياءه، ويكشف للخلق   .دياهتم ورسَّ
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يته غْ فَيَسُعهم، وكل إنسان جيد فيه بُ   َيِرُده اخللُق كلُّهمواهلل قد جعل القرآن منهاًل 

وطلبته إذا كانت طِْلَبَة دق؛ ولذل  فالواردات واخلواطر الصحيحة عىل الذهن، 

 .نة يف القرآن الكريمبد أن تكون أصوهلا متضم   ال

بل هو كتاب األمة كلها والتاريخ كله، فلم  والقرآن ليس كتاب جيل فحسب،

ولو كانت صحيحة؛ لئال تكون فتنة ملَن مل  ، معلومات موغلة يف الغرابةحيتو عىل

يكتشفها، وال تزال كشوف العلم ومستجداته تزيد القارئ فيه فهاًم وبصرية وغوًصا 

 .عىل أرساره بام مل يقع ألجيال سبقت

ه وَمَلكاته وقدراته؛ ولذا كان كامل العلم واإلنسان ُيؤتى من ِقبَل ضعف قوا

بر والفهم والغوص عىل دعوة إىل اإليامن باهلل، وكان األئمة يعتنون بالتدالبرشي 

 .أرسار القرآن

وقلام جتد عاملًا مشهوًرا إِالَّ وصنَّف يف التفسري، وبعض ذل  نقل وتكرار، أو 

ح ح أو غري مرشَّ  .مجع مرشَّ

 تني به غريه، كام جتد البالغة واإلعجاز اللُّغوي يفوبعضهم يعتني بجانب ال يع

خمرشي، وُكتب عبد« افالكشَّ » للطاهر « التحرير والتنوير»القاهر اجلُْرجاين، و للزَّ

 .ابن عاشور

َمن هيتم باألدكام الفقهية، ويطيل النفس يف آياهتا، كالقرطبي، وابن  ومنهم

 .العريب، والشنقيطي

لدقيقة الرودانية والصوفية، وهذه منها قدر طيب َمن هيتم باإلشارات ا ومنهم

هو حمل تردد، ومنها ما هو فع به علامء كثريون، كابن تيمية وابن القيم، وقدر انت

 .حتريف للَكلِم عن مواضعه
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واهتم املعارصون باإلعجاز العلمي، وسبق إليه األستاذ فريد وجدي، ثم 

املجيد  لنجار، والشيخ عبدزغلول ا. مصطفى حممود، و د. طنطاوي جوهري، ثم د

صلح، وغريهم، ومنهم َمن تعاطاه بنََفس معتدل، ودصل امل اهلل عبد. الزنداين، و د

 .من آخرين تكلُّف يف إقحام بعض املعاين وربطها بالقرآن الكريم

أن من املعاين اللَّطيفة ما يدركه َمن يتكلم العربية وهي لغته، بخالف : الثالث

ل بلسان عريب َمن تعلَّمها وتكلَّمها، فإنه يفوته كثري من صور التدبر؛ ألن القرآن نز

، [44: الزخرف] ﴾ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿: مبني؛ وهلذا قال تعاىل

 القرآن الكريم، ويستدرك ومن شكر نعمة اهلل هذه أن ُيْقبِل صادب اللغة العربية عىل

 .هذه املعاين اللَّطيفة التي قد تفوت عىل غريه

د شعوري بالنعمة و كلام فتحُت املصحف وشاهدُت احلرف العريب، جتدَّ

 .لغتي األصليةلغة القرآن هي صطفاء بكون اللغة العربية واال

من ألطاف القرآن الكريم ما يقع يف النفوس وُترشق به القلوب وُيْعِجز : الرابع

األلسنَة اإلفصاُح عن معانيه، دتى يكون القارئ دني استقبال هذه املوجات العالية 

عنها؛ ألن ذل  يقطع دبل من اإليامن واملشاهدة غري راغب يف تدوينها أو احلديث 

ريتسلسلها واتصاهلا، وألن اللغة ال تستوعبه كلام اتسعت الرؤية »: ا؛ ولذا قال النِّفَّ

ريض اهلل عنهم ثم الصحابة عليهم السالم وباليقني وقع لألنبياء . (1)«ضاقت العبارة

 .القني واملؤمنني الراسخني وَمن دوهنم من ذل  ما ال خيطر عىل بثم أكابر املحقِّ 

الداعية  ولذا فالقرآن هو أعظم أدلة الوجود والوددانية واإليامن، وعىل

ق صلته به؛ إذ ليس اإليامن معنًى عقليًّا  واملحاور واملدافع عن دقائق التوديد أن يعمِّ

ًفا كاملسائل الرياضية، بل هو دجة عقلية ورضورة قلبية ودياتية ومعرفية قد رِصْ 

                                                           

ري « املواقف واملخاطبات»: ينظر (1)  (.12ص)للنِّفَّ
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أو رد  ،أو إقامة دجة ،ا دعت إليه احلاجة؛ لتثبيت إيامنيضعفها اجلدل فيها، إاِلَّ م

 .ةشبهة عارض

ل يف كتاب اهلل  ى أنواًعا من املعاين العظيمة التي  عز وجلوال يزال املتأمِّ يتلقَّ

 .ُترشق هلا النفس وحتيا وتطمئن

ى هذه اإلرشاقات، مستعينًا يف ذل  بجهد السابقني من علامء  ولذا رأيُت أن أتلقَّ

 .يف تفاسريهم املشهورة املعتمدةاألمة 

؛ فإن عامة سور هذا اجلزء هي أول ما ُخوطبت به «جزء عم»ورأيُت البداءة بـ

، وقضاياه هي قضايا الوجود اإلنساين كله، كام أن سور عز وجلالبرشية من كتاب اهلل 

 .هذا اجلزء القصرية هي ما حيفظه أغلب املسلمني ويقرؤونه يف صلواهتم

القرآن، ين إذا وصلوا إىل هذا اجلزء، وهو آخر جزء يف أغلب املفرس كام أين رأيُت 

 .ما رشعوا يف التفسري من أول جزء ال يكون عطاؤهم كام كان عند

يف جزءين منذ أربع سنوات، وقد أعدُت النظر فيه مرة  «جزء عم»وقد ُطبع 

 .والتنقيح أخرى، باالختصار واملراجعة

، وهكذا «جزء قد سمع»، ثم «جزء تبارك»: اثم تابعت األجزاء من بعده ُصُعدً 

ل»دتى هناية   ..«املَُفصَّ

وقد كانت البداءة هبذه اإلرشاقات يف دروس ألقيتُها، وكان لإللقاء والتفاعل 

ل واالستغراق مزيته األخرى مزيته، ثم أعدُت كتابتها واجتمعُت   .عليها، وكان للتأمُّ

 يسلكني وإياك يف ِسْل  أهل القرآنثم ها هو اجلهد بني يدي ، سائاًل اهلل أن 

الذين هم أهل اهلل وخاصته، وأن جيعلنا ممن هداهم اهلل هبذا القرآن للتي هي أقوم 

 .وأناهلم به كريم البُرشى بأن هلم أجًرا كبرًيا
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اء هذا الكتاب إىل التواصل معي عرب وسائل االتصال؛  وإنني َأْطَمُح من قرَّ

جعة، هي دوًما نقد أو تعديل؛ فهذه التغذية الرا لتوصيل أي ملحوظة أو اقرتاح أو

من مصادر فردي وسعاديت، وهي ُتْسِهم يف تطويري ذاتيًّا، مثلام ُتْسِهم يف تطوير 

 .الكتاب وحتسينه

والشكر لكل َمن يقتطع جزًءا من وقته لقراءة الكتاب، أو يضيف جزًءا آخر 

 .لكتابة تعديل أو تصويب وإرساله إلَّ 

 ..الصاحلاتتم لذي بنعمته تواحلمد هلل ا

 

 سلامن العودة

 هـ1341ربيع الثاين 1
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يف اليوم الوادد أو يستمعها سورة عظيمة، يقرؤها املسلم  (1) *

من دديث « الصحيحني»كام يف  -صىل اهلل عليه وسلمبعدد ركعات الصلوات؛ لقوله 

 .(2)«ال صالَة ملَن مل يقرْأ بفاحتة الكتاب» :-ريض اهلل عنهُعبادة بن الصامت 

 َّ ، فدل (3)أن يقرأ هبا يف كل ركعة من صالته: اح أن معنى احلديثوقد ذكر الرشُّ

هذا عىل عظيم شأهنا، وجليل قدرها، وأنه ينبغي تأمل معانيها، فلحكمة بالغة رشع 

 .اهلل تكرارها يف الصلوات من بني مجيع سور القرآن

* 

(4) : 

ها النبيُّ : «سورة الفاحتة» ، كام يف «فاحتة الكتاب»: صىل اهلل عليه وسلمفقد سامَّ

م؛ وذل  ألهنا أول ما ُيقرأ من القرآن، فهي أول  ريض اهلل عنهدديث ُعبادة  املتقدِّ

                                                           

ة بتفسريها، هذه السورة لكثرة قراءة املسلم هلا يف صلواته، وداجته إىل معرفة معانيها؛ كانت البداء (1)

ل»يف  رمحه اهللاهلل گنُّون  الشيخ عبد: كام فعل بعض العلامء، ومنهم ، والشيخ حممد األشقر «تفسري سور املَُفصَّ

 .«جزء عم»يف تفسريه لـ رمحه اهلل، والشيخ حممد بن عثيمني «رش األخريتفسري العُ »يف  رمحه اهلل

 (.934)« صحيح مسلم»، و(017)« صحيح البخاري»: ينظر (2)

فقه »، و(1/51)« إرشاد الساري»، و(1/900)البن بطال « رشح صحيح البخاري»: ينظر (3)

 (.204 -1/273)للمؤلِّف « العبادة

مجال القراء »، و(73ص)« إبراز املعاين من درز األماين»، و(2/217)« تفسري الرازي»: ينظر (4)

، (232 -2/250)« اإلتقان»، و(213 -215ص)« بصائر ذوي التمييز»، و(2/251)« وكامل اإلقراء

 (.2/292)« التحرير والتنوير»و
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ها النبيُّ سورة مكتوبة يف املصحف، وإن مل تكن أول سو صىل اهلل رة نزلت، وهلذا سامَّ

 .(1)«فاحتة الكتاب»: عليه وسلم

ها النبيُّ  أمُّ القرآن هي »: ، فقال«أم القرآن»: أيًضا صىل اهلل عليه وسلموسامَّ

بُْع املَثاين، والقرآُن العظيمُ  ؛ ألن معاين القرآن ترجع إىل مضموهنا؛ فهي شاملة (2)«السَّ

 .اين األساسية التي يتكلم عنها القرآنللمعاين الكلية، واملب

ى م أيب هريرة ريض اهلل عنهيف رواية حلديث ملا ورد  ؛«أم الكتاب»: وتسمَّ : املتقدِّ

 .(3)«املثاين بعُ والسَّ  ،الكتاب وأمُّ  ،القرآن أمُّ  :﴾پ پ پ پ ڀ﴿»

توديد  ؛ألهنا مشتملة عىل أصول التوديد يف القرآن ؛يت بذل مِّ وإنام ُس 

ذكر املعاد واجلزاء وعىل وتوديد األسامء والصفات، وتوديد الربوبية األلوهية 

اليهود  ومنهم ،واملرسلونالتحذير من طرق املخالفني ملا عليه األنبياء وواحلساب، 

 .وا عن سواء السبيلوالنصارى الذين ضلُّ  ،عليهم الذين غضب اهللُ

اللوح  :كتاب هوإن أم ال»: ريين فقاالوخالف يف ذل  احلسن البرصي وابن ِس 

)«املحفوظ
4). 

 ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿ : وقد جاء يف قوله تعاىل

 .(1)أصل الكتاب ومجلته التي ال يدخلها حمو وال نسخ :هي أم الكتابو .[93: الرعد]

                                                           

، (20/1)« سنن النسائي الكربى»، و(2/99)« تفسري مقاتل»، و(239ص)« ري جماهدتفس»: ينظر( 1)

 .، واملصادر اآلتية(2/221)« تفسري القرطبي»، و(2/201)« تفسري الطربي»و

 .اهلل عنه ريضمن دديث أيب هريرة ( 4004)أخرجه البخاري ( 2)

 «تفسريه»لطربي يف ، وا(9214)، والرتمذي (2410)، وأبو داود (3030)أخرجه أمحد ( 3)

حه ،(24/219)  .الرتمذي وصحَّ

« ابن كثريتفسري »، و(2/222)« تفسري القرطبي»، و(2/47)« املاورديتفسري »: ينظر( 4)

(2/202.) 
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وتكون يف الرشع،  ر،دَ تكون يف القَ  أن أم الكتاب -واهلل أعلم -هألتمس الذيو

 ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿  :يف هذه اآلية اىلتع فكام ذكر اهللُ ،ردَ فأما يف القَ 

شقاوة وسعادة ر الثابت الذي ينتهي إليه من دَ القَ : أي .[93: الرعد] ﴾ ۋ ٴۇ

  .أو موت ودياة ونحو ذل 

فالعقائد هي التي ال يدخلها النسخ وال التغيري،  «أم الكتاب»ـأما يف الرشع فو

كام يف دديث أيب هريرة  -، ولذل  قال صىل اهلل عليه وسلممتفق عليها بني األنبياء

 إخوة   واآلخرة، واألنبياءُ أنا أوىل الناس بعيسى ابن مريم يف الدنيا »: -ريض اهلل عنه

ت   الذي هو العقيدة يف اهلل عز وجل  -ينفالدِّ  .(3)«، أمهاهُتم شتَّى، ودينُهم واحد  (2)لَعالَّ

إىل آخر، بل هو باق  ي   من نبال يتغريَّ  -ردَ ورسله واليوم اآلخر والقَ  وكتبه ومالئكته

 .نسخوال يُ  لدَّ بَ حمكم ال يُ 

ى بْع »: وُتسمَّ م؛ وذل  ألهنا سبع آيات ُتقرأ مرة «املَثاينالسَّ ، كام يف احلديث املتقدِّ

يت بـ(4)بعد مرة ل؛ ألهنا شاملة ملجمالت املعاين «املَثاين»، وُسمِّ  .ة فيام سواهااملَُفصَّ

ها بذ«القرآن العظيم»و هي »: ، فقالصىل اهلل عليه وسلمل  النبيُّ ، فقد سامَّ

بُْع املَثاين والقرآُن العظيُم الذي ُأوتيتُهُ  م أيًضا. (5)«السَّ  .وكام يف احلديث املتقدِّ

                                                                                                                                                    

/ 9)« تفسري البغوي»، و(225/ 9) «تفسري املاوردي»و، (29/102)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 .(271/ 11)« التحرير والتنوير»و ،(1/100)« زاد املسري»، و(10

ت (2) أراد أن أصل إيامهنم وادد، ورشائعهم . الذين أمهاهتم خمتلفة، وأبوهم وادد: أوالد العالَّ

 (.21/223)للنووي « رشح صحيح مسلم»: ينظر. خمتلفة

 (.1971)فظ له، ومسلم والل( 9449)أخرجه البخاري ( 3)

، (24/50)« التحرير والتنوير»، و(0/912)« املعاينروح »، و(1/150)« الكشاف»: ينظر( 4)

 .واملصادر السابقة واآلتية

 .ريض اهلل عنهمن دديث أيب سعيد بن املعىلَّ ( 4404)أخرجه البخاري ( 5)
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ى پ پ ﴿: يف قوله عز وجل؛ ألهنا بدأت بحمد اهلل (1)«سورة احلمد»: وُتسمَّ

 .﴾پ پ

، يني وبني عبدي نصفنيَقَسْمُت الصالَة ب»: ، كام يف احلديث القديس«الصالة»و

: قال اهللُ تعاىل. ﴾پ پ پ پ ڀ﴿: ولعبدي ما سأَل؛ فإذا قال العبُد 

: وإذا قال. َأْثنَى عيلَّ عبدي: قال اهللُ تعاىل. ﴾ٻ ٻ ڀ﴿: وإذا قال. ين عبديَد َحَ 

ض إيلَّ عبدي: وقال مرة -جمَّدين عبدي: قال. ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ : فإذا قال -فوَّ

فإذا . بدي، ولعبدي ما سأَل يني وبني عهذا ب: قال. ﴾ٿ ٿ ٹ ٿ ٿ﴿

ٹ ٹ ٹڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿: قال

 .(2)«هذا لعبدي، ولعبدي ما سأَل : قال. ﴾ڄڄ

ها ، إما ألهنا ذكر ودعاء؛ فإن السورة فيها دعاء وتبتُّل إىل اهلل «الصالة»: فسامَّ

يت ﴾ٹ ٹ ٹ﴿: بأعظم مطلوب، وهو اهلداية، وذل  يف قوله تعاىل ، فُسمِّ

 .انيها، وهو الدعاءبعض أجزائها وبعض معالسورة ب

ڻ ڻڻ ۀ ﴿: عز وجلصالة، كام قال اهلل : يسمى عاء يف اللغةوالدُّ 

 .(3)اْدُع هلم: ، يعني[209: التوبة] ﴾ۀ ہ ہہ

 : (1)وقد قال األَْعَشى

                                                           

« سنن الدارقطني»، و(2/40)اس للنح« معاين القرآن»، و(2/41)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 1)

، (2/221)« تفسري القرطبي»، و(2/217)« تفسري الرازي»، و(2/217)« الثعلبيتفسري »، و(4/920)

 (.2/21)« تفسري اخلازن»و

 .ريض اهلل عنهمن دديث أيب هريرة ( 931)أخرجه مسلم ( 2)

املفردات يف غريب »، و(1/470)للزجاج « معاين القرآن»، و(22/713)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

« البحر املحيط يف التفسري»، و(2/275)« تفسري القرطبي»، و«ا ص ل»( 432 -430ص)« القرآن

 .«ص ل و»( 95/490)« تاج العروس»، و(1/433)
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ْبُت ُمرحِتاًل   يا ربِّ جنِّْب أيب األوصاَب والوجعا***  :تقوُل بنتي وقد َقرَّ

يْ الذي  عليِ  مثُل  َجَعا ،نوًما***  ِت فاغتميضصلَّ  فإن جلنب املرء ُمضَّ

 .ل  من الدعاء مثل الذي دعوت به ل: يعني

يت بذل ؛ ألنه ال تصح الصالة إالَّ هبا أو ُسمِّ
(2). 

ى نزلوا الذين ، كام يف قصة أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم «قيةالرُّ » :وُتسمَّ

فجعل الصحابة،  ددُ دغ، فرقاه أد ذل  احلي لُ أن سيِّ  امن أدياء العرب، وفيه عىل دي  

صىل اهلل عليه وسلم  ذكروا ذل  للنبيِّ ، فلام فربأَ  وينفث عليه، فاحتة الكتابيقرأ ب

 .(3)«قية  أهنا رُ  وما أدراكَ »: وقال ،ضح 

أم »و ،«األساس»، و«الكافية»، و«الوافية»و ،«الشفاء»، كـوهلا أسامء أخر

 .(4)غريهاو ،«سورة الشكر»و، «املحامد

ويكفي يف رشفها أنه ال يكاد يوجد مسلم يف الدنيا إاِلَّ وحيفظها، دتى إن اإلنسان 

قبل غريها؛ لكي « سورة الفاحتة»أول ما يدخل يف اإلسالم وينطق بالشهادتني حيفظ 

تصح صالته، ولو أنه اقترص عليها يف الصالة لكفته، فام زاد عنها فهو نفل مستحب، 

 .(5)وليس بواجب

                                                                                                                                                    

 (.202ص)« ديوان األعشى»: ينظر( 1)

 (.195 -1/190)للمؤلِّف « فقه العبادة»: ينظر( 2)

 اهلل اخلُْدري ريضسعيد من دديث أيب  (1102)له، ومسلم واللفظ ( 1097)أخرجه البخاري ( 3)

 .عنه

 .(94 -12ص )البن رجب « تفسري الفاحتة»: ومعانيها تفصياًل  «سورة الفاحتة»ينظر يف أسامء ( 4)

، (9/943)« املجموع»، و(2/279)« املدونة»، و(270 -2/222)« بدائع الصنائع»: ينظر( 5)

 (.1/207)للمؤلِّف « لعبادةفقه ا»، و(999 -2/132)« املغني»و
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آية،  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿، وَمن مل يعد (1)سبع آيات بال خالف *

 .(2)آية ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ﴿فقد عدَّ 

، واحلسن، ريض اهلل عنهعىل قول األكثرين، وهو مروي عن عيل   *

 .وأيب العالية، وقتادة

، وجماهد، وعطاء بن يسار، ريض اهلل عنهوهو قول أيب هريرة . مدنية: وقيل

هري  .والزُّ

 .ريض اهلل عنهاموُروي القوالن عن ابن عباس 

يت: وقيل  .مثاين: نزلت مرتني، مرًة بمكة ومرًة باملدينة؛ ولذل  ُسمِّ

وهو »: قال ابن كثري. نزل نصفها بمكة، ونصفها اآلخر نزل باملدينة: وقيل

ا  .(3)«غريٌب جدًّ

حه كثري من األئمة أهنا مكية؛ ألن اهلل تعاىل مَ  واألظهر صىل عىل الرسول  نَّ ما رجَّ

: واملراد منها. [50: احلجر] ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿: بقوله اهلل عليه وسلم

 .(4)مكية باإلمجاع« سورة احلجر»فاحتة الكتاب، و

                                                           

 .، واملصادر اآلتية(293ص)« البيان يف عدِّ آي القرآن»، و(2/201)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 -105ص)« فنون األفنان يف عيون علوم القرآن»، و(2/20)البن العريب « أدكام القرآن»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(2/202)« تفسري ابن كثري»، و(2/79)« تفسري ابن جزي»، و(103

، (2/00)« تفسري البغوي»، و(2/21)« تفسري السمرقندي»، و(2/91)« تفسري مقاتل»: رينظ( 3)

« التحرير والتنوير»، و(2/91)« روح املعاين»، و(2/221)« تفسري القرطبي»، و(2/20)« زاد املسري»و

 .، واملصادر السابقة(2/291)

، (2/270)« تفسري الرازي»، و(9/240)« تفسري املاوردي»، و(24/1)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

« روح املعاين»، و(9/241)« فتح القدير»، و(22/411)، (2/277)« اللباب يف علوم الكتاب»و

 .، واملصادر السابقة(0/143)
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وال خالف أن فرض الصالة كان بمكة، وما ُدفظ أنه كان يف اإلسالم صالٌة 

 .﴾پ پ پ پ﴿بغري 

. (1)«مل يقرْأ بفاحتة الكتابملَن  ال صالةَ »: صىل اهلل عليه وسلميدلُّ عىل هذا قوله 

 .وهذا خرٌب عن احلكم، ال عن االبتداء

 : ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ *

، أم آية من القرآن، أم «سورة الفاحتة»آية من « البسملة»اختلف أهل العلم هل 

 .(2)آية من كل سورة؟

 .«سورة التوبة»، إال ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿وكل سورة يف القرآن تبدأ بـ

، ﴾ٻ ٻ ڀ پ پ پ پ ڀ﴿: ة قالويف هذه السورة خاص *

 .فأعاد هذين الوصفني العظيمني هلل تعاىل

ب»، «اهلل»: أسامئه احلسنى، وهيوفيها ذكر مخسة  من  حن»، «الرَّ ، «الرَّ

حيم»  .«املَلِك»، «الرَّ

وهو االسم األعظم، عىل قول بعضهم، وهو أكثر األسامء تردًدا يف  *

وقني بمختلف لغاهتم وألسنتهم، وهو الذي ُتنسب القرآن والسنة، وعىل ألسنة املخل

وال يشاركه يف هذا ... املَلِ ، اهلل اخلالق، اهلل العليماهلل : األسامء األخرى إليه، فيقال

 ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿: ، وهلذا قال سبحانهقطُّ  االسم غريه؛ فلم يتسمَّ به أددٌ 

 .[71: مريم]

                                                           

 .تقدم قريًبا( 1)

« املغني»، و(471 -2/410)« االستذكار»، و(10/121)، (1/115)« التمهيد»: ينظر( 2)

فقه »، و(449 -11/401)« جمموع الفتاوى»، و(940 -9/994)« املجموع»، و(941 -2/944)

 (.273 -1/271)للمؤلِّف « العبادة
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إىل لقائه ورؤيته، وتأنس بذكره، حتن إليه، وتشتاق : الذي تأهله القلوب، أي اهلل

َة النظر إىل وجهك، والشوَق »: يقول يف دعائه صىل اهلل عليه وسلموكان  وأسأُلك لذَّ

 .(1)«..إىل لقائك

أنه الذي حتار فيه العقول، فال حتيط به علاًم، وال تدرك له من الُكنْه : ومن معانيه

، وال صىل اهلل عليه وسلمرسوله إال ما بنيَّ سبحانه يف كتابه، وعىل لسان  واحلقيقة

تعلم كيفية ذاته سبحانه، وال حتيط به؛ وإذا كانت العقول حتار يف بعض خملوقاته يف 

فالعقل يرتد َكلِياًل ! وعال؟ لَّ الساموات واألرض، والرب والبحر، فكيف بذاته َج 

 .[220: طه] ﴾ې ې ى ى ائ﴿: َدِسرًيا عن إدراك ذاته تعاىل، وهلذا قال

فأستأذُن عىل ريب، »: صىل اهلل عليه وسلميقول الرسول  الشفاعة ويف دديث

وَأِخرُّ له فيُؤذُن يل، وُيلهمني حمامَد أحُدُه هبا، ال حترُضين اآلن، فأحُدُه بتلك املحامد، 

 .(2)«..ساجًدا

فأخرب أن اهلل يعلِّمه من املحامد ما ال يعلمها اآلن، ويفتح عليه من العلم به 

 .ن لديه من قبلآنذاك ما مل يك

د باستحقاق العبادة؛ وهلذا جاء هذا االسم يف : ومن معانيه أنه اإلله املعبود املتفرِّ

 .اهلل أكرب: اهلل، ويقولأشهد أن ال إله إال : الشهادة؛ فإن املؤمن يقول

طلق هذا االسم الَعَلم الذي هو أصل لكل األسامء األخرى؛ إظهاًرا لالعتقاد أُ 

 ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴿: إال هو أنه ال معبود بحق  

)[71: احلج]
1). 

                                                           

، وابن (90 -2/13)« التوديد»، وابن خزيمة يف (9/14)، والنسائي (25911)أخرجه أمحد ( 1)

ريض اهلل ر بن يارس من دديث عام( 2/114)، واحلاكم (711)« الدعاء»، والطرباين يف (2302)دبان 

 .عنهام

 .ريض اهلل عنهمن دديث أنس ( 239)، ومسلم (0120)أخرجه البخاري ( 2)
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فهو ربُّ العاملني، ربُّ كل يشء وخالقه والقادر عليه، ال خيرج يشء  *

عن ربوبيته وكل َمن يف الساموات واألرض عبد له، يف قبضته، وحتت قهره، وهو 

ل عليهم  .(2)متولِّ أمورهم ودياهتم وأرزاقهم، املتفضِّ

من األسامء اخلاصة به، ال يشاركه « الرحن»و «اهلل»: واسمه سبحانه *

ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ ﴿: فيهام غريه، وهلذا قال سبحانه

 .[220: اإلرساء] ﴾ڳڳ

ميع،  ديم، والسَّ ى أو ُيوصف هبا غري اهلل، كالرَّ أما األسامء األخرى، فيُسمَّ

ۇ ۆ ﴿: لمعليه وس صىل اهللوالبَصري، كام قال سبحانه عن نبيه 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ﴿: ، وكام قال[215: التوبة] ﴾ۆ ۈ

 .[1: اإلنسان] ﴾ۇئ ۇئ ۆئ

واالسم يدل عىل صفة الرمحة هلل سبحانه، وعظمتها وتقديمها، دتى ورد يف 

خر باقيها ليوم ة رمحة، أنزل منها رمحًة يف الدنيا، وادَّ مئأن اهللَ خلَق « الصحيح»

 .(3)احلساب

 ﴾ٿ ٹ ٹ ٹٹ﴿: له رمحة، وقالة، وأرسل رسووجعل كتابه رمح

تأكيًدا عىل استشعار الرمحة يف العبادة  ؛، وبدأ كتابه العزيز هبذا االسم[217: األعراف]

ويف التعليم ويف الدعوة ويف الدعاء، وأن َمن خرج منها إىل أن يكون مغضوًبا عليه، 

 .فبسبب إمعانه يف الغي وإعراضه عن اهلل

                                                                                                                                                    

 (.19 -49ص)للمؤلِّف « مع اهلل»، و(19ص)للزجاجي « اشتقاق أسامء اهلل»: ينظر( 1)

 (.91ص)للزجاجي « اشتقاق أسامء اهلل»: ينظر( 2)

األربعني يف فضل كتاب »، و(1011)« صحيح مسلم»، و(7473)« صحيح البخاري»: ينظر( 3)

 .البن طولون الصاحلي« الرمحة والرامحني
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 : واختلفوا يف الفرق بينهاميف أصل االشتقاق، « الرحن»ثل وهو م *

رمحة خاصة باملؤمنني، : «الرحيم»عامة بجميع اخللق، ورمحة : «الرحن»: فقيل

 .[49: األدزاب] ﴾جث مث ىث يث﴿: عز وجلكام قال 

فبالنظر إىل « الرحيم»بالنظر إىل وجود الصفة، وأما « الرحن»إن اسم : وقيل

دصول أثرها يف اخللق برمحته تعاىل هلم، أشار إليه ابن  :ق، يعنييف اخلل متعلَّقها

 .، فاهلل هو رمحن الدنيا واآلخرة ورديمهام(1)القيم

عىل وزن َفْعالن، صيغة مبالغة، تدل عىل االمتالء « الرحن»أن  واألقرب

تدل فهي بصيغة َفِعيل التي « الرحيم»والتناهي يف التحقق بالصفة وعظمتها، وأما 

 .(2)وأن هذه صفة دائمة، وليس هذا االختيار ببعيد عام قبله التكرار،عىل 

ا من أرسار تكرار هذين االسمنيوهاهنا ينبغي أن نتأمَّ  فإن اإلنسان إذا  ؛ل رسًّ

بسم اهلل الرمحن »: م قالأراد أن يقرأ أو يدخل أو خيرج أو يأكل أو خيطب أو يتكلَّ 

 .«الرديم

: ويف رواية -«لرحن الرحيمبسم اهلل ا»ُيبدأ بـكلُّ أمر ذي بال ال »: وقد ورد

، أو َأْقطَُع، أو َأْجَذمُ  -«احلمد هلل»بـ  .(1)ةناقص الربك: واملعنى. (3)«فهو َأْبََتُ

                                                           

 (.2/91)« مدارج السالكني»: ينظر( 1)

روح »، و(2/201)« تفسري القرطبي»، و(2/7)« الكشاف»، و(2/214)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.2/19)« زهرة التفاسري»، و(2/209)« التحرير والتنوير»، و(2/74)« املعاين

، (95ص)للزجاجي « اشتقاق أسامء اهلل»، و(15ص)للزجاج « تفسري أسامء اهلل احلسنى»: وينظر أيًضا

 (.74 -11ص)للمؤلِّف « مع اهلل»، و(75 -2/70)« معارج القبول»و

، (2534)« سنن ابن ماجه»، و(4540)« سنن أيب داود»، و(5021)« مسند أمحد»: ينظر( 3)

 -2/0)« طبقات الشافعية الكربى»، و(415 -2/410)« ن الدارقطنيسن»، و(1)« صحيح ابن دبان»و

 (.1 -2)« إرواء الغليل»، و(11
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، فلم يقل أدد «بسم اهلل الرحن الرحيم»: لكن من املعلوم أن العبارة تقال هكذا

لعزيز احلكيم، مع أن هذا دق، بسم اهلل ا: بسم اهلل املنتقم اجلبار، أو: من الناس قط

 .(2)«إن رحتي سبقت غضبي»: ديسيف احلديث القُ  عز وجلويف هذا إشارة إىل قوله 

 :َأالَّ يقنط من رمحة اهلل مهام أرسف عىل نفسه، قال تعاىلعىل اإلنسان 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ﴿

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿: ، وقال سبحانه[19: الزمر] ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿: عز وجل، وقال [17: احلجر] ﴾چ چ

اهلل من صفات ؛ وهلذا كان اليأس من رمحة اهلل، واألمن من مكر [50: يوسف] ﴾ٹ

وعال، وأن يعلِّم الناَس  لَّ الكافرين، فينبغي للمؤمن أن يتشبَّث أبًدا بطلب رمحته َج 

 .الثقة برمحته سبحانه

يعلِّم أصحابه الرجاء فيام عند اهلل، وأن  عليه وسلمصىل اهلل وكثرًيا ما كان النبيُّ 

ياء أو  تكون ثقتهم باهلل وبرمحته أعظم من ثقتهم بعملهم؛ فإن العمل قد يداخله الرِّ

دُّ عىل صىل اهلل عليه وسلمالُعْجب، أو ال يكون عىل وفق ما رشع رسول اهلل  ، فرُيَ

وال أنت يا : قالوا. «نةَ عمُله اجل لن ُيدِخَل أحًدا»: صىل اهلل عليه وسلمصادبه، وقال 

دين اهللُ منه بفضل ورحة»: رسوَل اهلل؟ قال  .(3)«وال أنا، إال أن يتغمَّ

إىل اهلل، بتذكريهم برمحته، مع  -والعصاة بخاصة -ينبغي أن ُيْدَعى الناس

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ﴿: يقول عز وجلتذكريهم بعقوبته، فاهلل 

                                                                                                                                                    

، (2/75)ريي فِ للسَّ « رشح البخاري»، و(0/179)البن بطال « رشح صحيح البخاري»: ينظر( 1)

 (.1/24)« فيض القدير»و

 .عنه ريض اهللمن دديث أيب هريرة ( 1012)، ومسلم (0411)أخرجه البخاري ( 2)

 .ريض اهلل عنهمن دديث أيب هريرة ( 1572)، ومسلم (7479، 1709)لبخاري أخرجه ا( 3)
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ملغفرة والرمحة عىل العذاب، م افقدَّ . [10 -43: احلجر] ﴾ی ی ی ی جئ

وجعلها صفة له، بينام عربَّ يف اآلية األخرى عن عذابه بأنه أليم، ومل يصف نفسه 

ب أو الباطش أو املعاِقب  .باملعذِّ

عاة يفيضون يف احلديث عن الوعيد والتشديد والتخويف والرتهيب،  وبعض الدُّ

َرْوح اهلل ورمحته، فيتملَّكهم ة من العصاإىل درجة حُتِدث أثًرا عكسيًّا، وهو تقنيط 

 !اليأس، ويفقدون األمل، فيتشبثون بام هم عليه من املعايص، ويستغرقون فيها

أما فتح أبواب الرجاء يف القلوب فأسلوب قرآين عظيم يواجه  يف مطلع أول 

: سور القرآن الكريم، دتى إن الذي يريد أن يتكلم عن النار سيقول يف أول دديثه

بسم اهلل »، والذي يريد أن يتكلم عن احلدود الرشعية يبدأ بـ«محن الرديم الرم اهللبس»

روا دائاًم بأن . «الرمحن الرديم فينبغي أن ُيعطى هذا احلديث َقْدَرُه عند الناس، وُيذكَّ

 .قوا باهلل الرمحن الرديميتعلَّ 

ب»، و«اهلل»:  حن»، و«الرَّ « اهلل»فاسم ، «الرَّ

ن لصفات األلوهية، واسم  ب»متضمِّ ن لصفات الربوبية، واسم « الرَّ حن»متضمِّ « الرَّ

ن لصفات اجلود والرب واإلدسان  .متضمِّ

فالربوبية من اهلل لعباده، والتأليه منهم إليه، والرمحة سبب واصل بني الرب وبني 

نعم عليهم، عباده، فربمحته أرسل رسله، وأنزل كتبه، وهبا رزق عباده وعافاهم وأ

 .(1)فبينهم وبينه سبب العبودية، وبينه وبينهم سبب الرمحة

 : ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ *

ا: أي ، فبعدما اعرتف هلل (1)يوم ُيدان الناس بعملهم، وجيازون به خرًيا أو رشًّ

 : زاد االعرتاف قوة وثباًتا بأن أثنى عىل اهلل بصفاته وأسامئه ﴾پ پ﴿: قائاًل 

                                                           

 .«مدارج السالكني»مقدمة : ينظر( 1)
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 :(2)، ويف قراءة َسبْعية﴾پ پڀ ٻ ٻ ڀٺ ٺ ٺ ٺ﴿

 .الصالة؛ وكالمها جائز أن ُيقرأ به يف (3)بالقرص بال مد ﴾ٺ ٺ َمِلكِِ﴿

الثناء عىل املحمود بإفضاله وإنعامه، أما : ، وهوباحلمدوقد استفتح السورة 

 .(4)الثناء عليه بصفات اجلالل واجلامل والكامل: ، فهواملدح

الًنا محد إن ف: علي ، وما أعطاك، فإذا قيلثناء عىل اهلل تعاىل بام أنعم : فاحلمد

مه إليه، لكن إذا قيلفمعناه أنه شكره عىل إدسان . فالًنا فال يلزم أن . مدده: قدَّ

مه، بل قد يكون مدده ببالغته وفصادته، أو بجامله، أو بقوته،  يكون مدده بيشء قدَّ

 .أو بإدسانه لقوم آخرين

ل ثناء بصفات اجلامل واجلالل والكام، فاملدح أعم من احلمد؛ لشموله الوعليه

 .رتاف باجلميلمطلًقا؛ فاحلمد فيه معنى الشكر، ومعنى االع

اإلخبار عن حماسن الغري، إما أن يكون إخباًرا »: وعربَّ ابن القيم عن ذل ، فقال

ًدا عن احلب واإلرادة،  ًدا من دب وإرادة، أو مقروًنا بحبه وإرادته، فإن كان جمرَّ جمرَّ

ح، وأما احلمد، فهو إخبار عن حماسن املحمود مع دبه وإجالله فهو املد

 .(5)«وتعظيمه

                                                                                                                                                    

« الدر املنثور»، و(2/971)« تفسري املاتريدي»، و(12/451)، (2/213)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

(21/150.) 

 .قراءة نافع وغريهمن القراءات السبع املتواترة، وهي : أي( 2)

دجة »، و(204ص)« السبعة يف القراءات»، و(210 -2/243)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (.29 -2/5)« معجم القراءات»، و(2/102)« النرش يف القراءات العرش»، و(00ص)« القراءات

، (2/19)« تفسري املاوردي»، و(2/943)« تفسري املاتريدي»، و(2/97)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

التحرير »، و(294 -2/299)« تفسري القرطبي»، و(2/77)« املحرر الوجيز»، و(2/5)« الكشاف»و

 (.2/211)« والتنوير

 (.1/39)« بدائع الفوائد»: ينظر( 5)
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، واالعرتاف فيه معنى عظيم؛ ألنه إقرار من العبد د يتضمن االعَتافواحلم

بتقصريه وفقره وداجته، واعرتاف هلل بالكامل والفضل واإلدسان، وهو من أعظم 

ل املُْعَجب؛ فال ُيقبل منه؛ ألن ألوان العبادة؛ وقد يعبد اإلنسان ربه عبادة املُد

ل؛ فال يد خل العبد عىل ربه من باب أوسع اإلعجاب ال يتفق مع االعرتاف والذُّ

ل واالنكسار؛ بل هذا هو معنى العبادة املذكورة يف قوله ٿ ﴿: وأفضل من باب الذُّ

فمن أعظم معاين ؛ (1)مذلَّل تطؤه األقدام: طريق معبَّد، أي: ، تقول العرب﴾ٿ

ل له سبحانه: دةالعبا  .الذُّ

: كثري االعرتاف هلل تعاىل عىل نفسه، فكان يقول صىل اهلل عليه وسلمكان النبي 

هُ » لَُه وآِخَرُه، وعالنيََتُه وِِسَّ ُه، وأوَّ ُه، وِجلَّ قَّ
ُه؛ دِ  .(2)«اللهمَّ اغفْر يل ذنبي ُكلَّ

والنقص، فيه معنى االعرتاف عىل النفس بالذنب « اللهمَّ اغفْر ل»: دتى قول

 .واالعرتاف هلل تعاىل بأنه هو الغفور الرديم

اإلنكار واجلحود؛ فالذنب الذي كفر به إبليس هو اجلحود؛ : ونقيض االعَتاف

، [51: ص] ﴾مج جح مح جخ حخ﴿: فإبليس يعرف ربه، ويدعوه وحيلف به، كام قال تعاىل

، ولكن ذنبه [97: احلجر] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ﴿: ويعرف البعث

: عن فرعون وقومه عز وجلا قال ار عن الطاعة والعبادة، وهكذاجلحود واالستكب

 .[24: النمل] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿

أ من هذا كله، وكأن أول ما تدل  ﴾پ پ پ پ﴿: فإذا قال العبد تربَّ

أعرتف بأنني عبد حمتاج، فقري، ذليل، : أن العبد وهو واقف يقول: عليه الكلمة

                                                           

املفردات يف »، و(2/74)للنحاس « معاين القرآن»، و(2/45)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 1)

 .«د ع ب»( 5/940)« روستاج الع»، و(149ص)« غريب القرآن

 .ريض اهلل عنهمن دديث أيب هريرة ( 459)أخرجه مسلم ( 2)
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، وأن  اهلل ريب املنع ل، فهذا فيه معنى احلمد، إذ إن العبد حيمد ربه عىل مقرصِّ م املتفضِّ

 .فضله عليه يف دينه ودنياه

 : ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿ *

يف هذه اآلية أعظم املعاين؛ وهو اإلقرار بالعبودية، وهو أصل التوديد، الذي 

 .[17: هود] ﴾ہ ہ ہ ھ ھھ﴿: ُبعث به الرسل

يت به األمم؛ ألن االعرتاف والرشك يف األلوهية أخطر ألوان الرشك الذي ُبل

وتذكري؛ ألنه ا أمر تقر به الفطر والنفوس، وإن كان حيتاج إىل ترسيخ باهلل خالًقا ورازقً 

 .يستلزم اإليامن باأللوهية ورصف العبادة هلل

ال نعبد إِالَّ إياك، : تقديم الضمري إشارة إىل التخصيص؛ يعني: ﴾ٿ ٿ﴿

 .(1)ففيها درص وقرص

نفي االستعانة بَمن سواه، فال عانة باهلل، وإثبات االست: ﴾ٿ ٿ﴿

ن الناس َمن نطلب إال عون ؛ وال نستعني بغريك، وال نستغني عن فضل ، فم

 .(2)يستعني بغري اهلل، ومنهم َمن يستعني باهلل وبغريه

وهذه اآلية التي بني اهلل وبني عبده، فمن العبد الدعاء والعبودية، ومن اهلل العون 

العبادة، إذ ليس للعبد قدرة عىل حتول أو فعل إال إذا استمد من ربه والقوة، دتى عىل 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿: اجلنة واعتصم به، وهلذا كان من قول أهل

 .[49: األعراف] ﴾ېئ ېئ ىئ ىئىئ

 : ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ﴿ *

                                                           

 (.2/259)« التحرير والتنوير»: ينظر( 1)

، (2/34)« تفسري القرطبي»، و(2/01)« تفسري البغوي»، و(2/90)« تفسري السمعاين»: ينظر( 2)

 (.2/257)« التحرير والتنوير»، و(2/10)« روح املعاين»و
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 : من معانيها

ثبِّتنا دتى ال ننحرف أو نزيغ؛ ألن اإلنساَن يكون اليوم مهتدًيا، وغًدا من  -1

 .ثبِّتنا عىل الرصاط املستقيم: أيالضالني، 

قوِّ هدايتنا؛ فاهلداية درجات، واملهتدون طبقات؛ منهم َمن يبلغ درجة  -2

يقيَّة، ومنهم َمن يكون يف أدنى درجات  دِّ اإلسالم، وبحسب ذل  تكون منازهلم الصِّ

: يف اجلنة، وبحسب هدايتهم يكون سريهم عىل الرصاط؛ فإن هلل تعاىل رصاطني

 الدنيا، ورصاًطا يف اآلخرة، واألمن عىل الرصاط األخروي، هو بقدر رصاًطا يف

 .االستقامة عىل الرصاط الدنيوي

ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ﴿: ، كام يف قولهسبحانه طريق اهلل: هو والرصاط الدنيوي

: ، وقوله[19 -11: الشورى] ﴾ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ

اب ما هنى ، وهو بطاعة اهلل فيام أمر، واجتن[1: الفتح] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ﴿

 .عنه

ة، يميش زَ ض مَ ْد رس املنصوب عىل جهنم، وهو دَ اجلِ : هو ورصاط اآلخرة لَّ

ق، ومنهم َمن يمرُّ كالرَبْ فمنهم َمن يمرُّ كَطْرف العني، ومنهم : الناُس فيه بقدر أعامهلم

كاب يح، ومنهم َمن يمرُّ كالطَّري، ومنهم َمن يمرُّ كَأَجاويد اخليل والرِّ ، َمن يمرُّ كالرِّ

 .(1)ومنهم َمن يميش تارة ويعثر أخرى

 ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿: ِزْد إيامننا وعلِّمنا؛ وهلذا قال تعاىل: وعليه فاملعنى

؛ فالعلم من اإليامن، وكلام ازداد العبد التزاًما بالرصاط املستقيم، ازداد [224: طه]

: التوبة] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿: علمه، كام قال سبحانه

                                                           

، 259)« صحيح مسلم»، و(0493)« صحيح البخاري»، و(22100)« مسند أمحد»: رينظ( 1)

 .للدارقطني« رؤية اهلل»، و(231
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ۇئ ۆئ ﴿ :لرصاط املستقيم؛ قال تعاىلي زيادة ثبات عىل ا؛ فزيادة اإليامن ه[214

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿: ؛ وكقوله عن أصحاب الكهف[20: حممد] ﴾ۆئ ۈئ

 .[29: الكهف] ﴾ۋ

، ثم رشده ابن القيم «منازل السائرين إىل احلقِّ املبني»وقد كتب اإلمام اهلروي 

هم إىل رب ، وهو تفصيل ملنازل الناس ومقاماهتم يف سلوك«مدارج السالكني»يف 

سامئه وصفاته والقرب منه، العاملني، فأعظم اهلداية هي اهلداية إىل اهلل، ودسن فهم أ

 .ودوام املناجاة، والسالمة من اجلهل به، أو الغفلة عنه، أو نسبة ما ال يليق به إليه

د هدايتنا؛ إذ إن معنى الرصاط املستقيم -4 أن يفعل العبد يف كل وقت ما : َجدِّ

 .ذل  الوقت من علم وعمل، وال يفعل ما هُني عنهُأمر به يف 

وهذا حيتاج يف كل وقت إىل أن يعلم ويعمل ما ُأمر به يف ذل  الوقت وما هُني 

عنه، وإىل أن حيصل له إرادة جازمة لفعل املأمور، وكراهة جازمة لرتك املحظور، فهذا 

لالعلم  لواإلرادة  املَُفصَّ يف وقت وادد، بل كل  ة ال يتصور أن حتصل للعبداملَُفصَّ

 سبحانه يف قلبه من العلوم واإلرادات ما هيتدي به يف حيتاج إىل أن جيعل اهللوقت 

 .(1)ذل  الرصاط املستقيم

 : وبصفة عامة، فالعبد حيتاج إىل هذه اهلداية يف مجيع ما يأيت ويذر

 .من أمور قد أتاها عىل غري اهلداية، فهو حيتاج إىل التوبة منها -

إليها من وجه دون وجه، فهو أصلها دون تفصيلها، أو ُهدي  ُهدي إىلوأمور  -

 .حيتاج إىل إمتام اهلداية فيها؛ ليزداد هدًى 

وأمور هو حيتاج إىل أن حيصل له من اهلداية فيها باملستقبل مثل ما دصل له يف  -

 .املايض

                                                           

 (.24/90)« جمموع الفتاوى»: ينظر( 1)
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 .وأمور هو خال عن اعتقاد فيها، فهو حيتاج إىل اهلداية فيها -

 .ه اهلدايةفهو حيتاج إىل فعلها عىل وج  يفعلها،وأمور مل -

وأمور قد ُهدي إىل االعتقاد احلق والعمل الصواب فيها، فهو حمتاج إىل  -

إىل غري ذل  من أنواع اهلدايات، فلام كان العبد حمتاًجا إىل هذا كله، .. الثبات عليها

دة يف اليوم فرض اهلل سبحانه عليه أن يسأله هذه اهلداية يف أفضل أدواله مر ات متعدِّ

 .(1)والليلة

 

صىل اهلل عليه ورسوله عز وجل معرفة املوقف الصحيح، وماذا يريد اهلل  -1

 .منه يف هذه املسألة، وما هو الصواب واألصح له يف هذه القضيةوسلم 

 العمل وفق هذه الرؤية، وال عمل دون وجود إيامن قوي يف قلب العبد -2

 .حيدوه إىل ذل 

نا عىل ما حتب : فحني يتلو العبد هذا الدعاء، فهو ينادي ربه قائاًل  يا ربنا، ُدلَّ

نا وأعنَّا عىل العمل هبذا الذي  وترىض يف كل ما يواجهنا من أمور احلياة، ثم قوِّ

 .عرفناه، والذي دللتنا عليه وعلَّمتنا إياه

الوقوع يف العلم والعمل، و :وِس االنحراف يرجع إىل فقد أحد هذين األمرين

 : ضدمها، ومها

فإن اإلنسان قد توجد عنده الرغبة يف عمل اخلري، ولكن جيهل : اجلهل -1

لة، وجيهد نفسه فيها بغري طائل، وكم من  الطريقة لتحصيله، فيسل  طرًقا غري موصِّ

جتاه إنسان يسري برسعة هائلة نحو هدفه، فيكتشف يف هناية املطاف أنه كان يسري يف اال

 !أنه كان يرسع ويمعن يف البعد عن ذل  اهلدفاملعاكس، و

                                                           

 (.241 -244ص)البن القيم « الصالة»: ينظر( 1)
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وكم من املسلمني َمن جيتهد ويتعب يف أعامل غري مرشوعة، وهو يظن أنه ممن 

حُيسنون صنًعا، وذل  بسبب قلة العلم، فهو يسأل ربه أالَّ يبقى يف ضالل اجلهل 

 .متخبًِّطا عىل غري بصرية

، ولكن ليس لديه العزيمة ن اإلنسان عاملًافقد يرتفع اجلهل ويكو: اهلوى -2

م عامًدا مع علمه باحلكم؛  التي جتعله ينبعث للعمل، فيرتك الواجب أو يرتكب املحرَّ

 .لضعف اإليامن، وغلبة الشهوة وتعجل املتعة الدنيوية

 : ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿ *

اه مرة بعد هذا تأكيد للمعنى السابق وتفصيل له؛ ألن القرآن مثاين، ُيعاد معن

 .(1)أخرى

ونسب الرصاط للذين دازوا اهلداية التامة ممن أنعم اهلل عليهم من النبيني 

يقني والشهداء والصاحلني، وَدُسَن أولئ  رفيًقا، فهم الذين سلكوه ولزموه  دِّ والصِّ

ى هبم وماتوا عليه، وَمن سلكه من ەئ ەئ وئ وئۇئ ﴿: بعدهم فقد تأسَّ

 .[30: األنعام] ﴾ۇئ ۆئۆئ

هم الذين عرفوا احلقَّ : واملغضوب عليهم: ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿: وتركوه، قال اهلل

، [70: املائدة] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

                                                           

« تفسري ابن عرفة»، و(4/219)، (1/150)« الكشاف»، و(24/221)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

، (2/291)« التحرير والتنوير»، و(0/912)« روح املعاين»، و(9/200)« فتح القدير»و، (9/955)

(19/957.) 
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عدي بن  كام يف دديثومنهم اليهود الذين عرفوا، فلام جاءهم ما عرفوا كفروا به، 

 .(1)«نَ يهم، والنصارى ضالواليهوُد مغضوب  عل»: مرفوًعا ريض اهلل عنهداتم 

گ گ گ ﴿: ولكن الغضب ليس حمصوًرا يف اليهود؛ فقد قال تعاىل

 .[39: النساء] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

؛ يقتطُع هبا ماَل امرئ (2)َمن حلف عىل يمنِي صب  »: صىل اهلل عليه وسلموقال 

، لقي اهللَ وهو عليه غضبانُ   .(3)«مسلم، هو فيها فاجر 

إن اهللَ قد »: برص واألقرع واألعمى، قالاأل: ن بني إرسائيلويف قصة الثالثة م

 .(4)«ريض عنك، وَسِخَط عىل صاحبيَك 

فاملغضوب عليهم مل هيتدوا إىل الرصاط املستقيم، بسبب اهلوى، فهم يعلمون 

 .وال يعملون

م اهلل تعا ؛ ألن أمرهم أخطر، وذنبهم ﴾ڄ﴿عىل  ﴾ڦ ڦ﴿ىل وقدَّ

اجلهل، فإنه يرتفع بالعلم، وأما إن كان بسبب  أكرب، فإن َمن كان ضالله بسبب

 .نه ال يكاد ينزع عن ضاللاهلوى، فإ

صىل اهلل عليه وهلذا جاء الوعيد الشديد يف شأن َمن ال يعمل بعلمه، دتى قال 

ُُياُء بالرجل يوَم القيامة، فيُلقى يف »: ريض اهلل عنهاميف دديث أسامة بن زيد  وسلم

                                                           

، وابن أيب عاصم يف (1314م، 1319)، والرتمذي (23952)، وأمحد (2291)أخرجه الطياليس ( 1)

رباين يف ، والط(0107، 7147)، وابن دبان (2/952)« التوديد»، وابن خزيمة يف (215)« األوائل»

« فتح الباري»، و(773 -4/775)« بيان الوهم واإلهيام»: وينظر(. 197( )20/35)« املعجم الكبري»

 (.9179)« السلسلة الصحيحة»، و(5/213)

 .التي حيبس احلالف نفسه عليها: يمني الصرب( 2)

 ريضمن دديث عبد اهلل بن مسعود ( 295)، ومسلم (0441، 0259، 1917)أخرجه البخاري ( 3)

 .هاهلل عن

 .ريض اهلل عنهمن دديث أيب هريرة ( 1374)، ومسلم (9474)أخرجه البخاري ( 4)
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ار عليه، ُبُه يف النار، فيدوُر كام يدوُر احلامُر برحاه، فيجتمُع أهُل النالنار، فتَنَْدلُِق َأْقتا

: قال! أليس كنَت تأمرنا باملعروف وتنهانا عن املنكر؟! أْي فالُن، ما شأُنَك؟: نَ فيقولو

 .(1)«كنُت آمركم باملعروف وال آتيه، وأهناكم عن املنكر وآتيه

عروف وينهى عن املنكر، ولكنه ال فهو عامل يعرف املعروف واملنكر، ويأمر بامل

 .(2)ا كان هبذه املثابة من العذابيعمل؛ وهلذ

فهم الذين تركوا احلقَّ عن جهل وضالل، وربام طرأ عليهم بعد : أما الضالون

بوا عن جهل  ذل  العناد واإلرصار والتعصب، ومنهم كثري من النصارى الذين كذَّ

 .وضالل

نِْعَم »: ريض اهلل عنهال أنه كام قال دذيفة ومع أن املثل ُيرضب بأهل الكتاب، إ

ٍة، واهلل لتَْسُلُكنَّ  اإلخوُة لكم بنو إرسائيل، إِْن كانت لكم كلُّ ُدْلَوة، وهلم كلُّ ُمرَّ

اك  .(3)«طريَقهم قدر الرشِّ

ة، علامًء ودكاًما فال حيسن أن يكون َسوق املثل صارًفا عن النظر يف هذه األم

ا تزكية النفس ا وأين أخطأنا، وأين ُهدينا وأين ضللنا، أمودعاًة وعامًة، أين أصبن

باللسان واإلمعان يف احلال التي عليها اإلنسان دون بصرية وال مراجعة وال تقوى، 

 .فليست من خصال املهتدين

 

                                                           

 (.1353)، ومسلم (9170)أخرجه البخاري ( 1)

 (.2190)للمؤلِّف « خمترص صحيح مسلم للمنذري»ينظر التعليق عىل ( 2)

« تفسريه»لطربي يف ، وا(71)« السنة»، واملروزي يف (1/10)« تفسريه»الرزاق يف  أخرجه عبد( 3)

، (2021( )1/090)« اإلبانة الكربى»، وابن بطة يف (4/2249)« تفسريه»، وابن أيب داتم يف (5/413)

 (. 4/203)، (9/10)« دلية األولياء»، وأبو نعيم يف (1/921)واحلاكم 
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يقني: األول دِّ  الرصاط املستقيم، رصاط الذين أنعم اهلل عليهم من النبيني والصِّ

: عاىلوالشهداء والصاحلني، وطريقتهم مشتملة عىل العلم باحلق والعمل به، يقول ت

 .[3: الصف] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿

 .طريق املغضوب عليهم، َمن يعرفون احلق وال يعملون به: الثاين

رمحه  الضالني الذين يعملون بغري علم، وهلذا قال سفيان بن ُعيينةطريق : الثالث

ٌه من اليهود، وَمن فسد من ُعبَّادنا، ففيه شبٌه من لامئنا، ففيه شبَمن فسد من ع»: اهلل

 .(1)«النصارى

ونحن يف كل قراءة للفاحتة نسأل اهلل أن يسل  بنا الرصاط املستقيم، رصاط 

جيرينا من طريق املغضوب عليهم وطريق الضالني، ويف كل الذين أنعم عليهم، وأن 

ل التي نحن عليها وما يطرأ من حتوالت، مرة حيدث لنا تدبُّر جديد، يناسب احلا

اًل بني الغنى والفقر، ولكل دال هداية ختتلف عن غريها، وما يزال احلي متنقِّ 

ة هو يسأل ويف كل مر.. والصحة واملرض، والقوة والضعف، والشباب والشيخوخة

 .ربه اهلداية املالئمة حلاله

   

                                                           

، (29/200)، (2/230)« جمموع الفتاوى»، و(2/03)« تقيماقتضاء الرصاط املس»: ينظر( 1)

، (4/295)« تفسري ابن كثري»، و(1/91)« بدائع الفوائد»، و(2/14)« إغاثة اللهفان»، و(27/170)

 (.23/41)، (24/512)« البداية والنهاية»و
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ل دزب»ل هي أو :«سورة احُلُجرات» *  سورة»: أوله: وقيل، «املَُفصَّ

 .(1)«﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿: سورة»إىل هناية  -يف عرشة أقوال -«﴾ٱ ﴿

ي*  اًل؛ لكثرة الفصل بني ُسوره بالبسملة، : وُسمِّ لقرص أعداد  :وقيلُمَفصَّ

 .(2)لقلة املنسوخ فيه :وقيلُسوره من اآلي، 

*   

وهي حلُُجرات أزواج . (3)«سورة احُلُجرات»: اسمها املشهور، وال ُتعرف إال به

 .صىل اهلل عليه وسلمالنبي 

 .(4)ثامين عرشة آية عند مجيعهم  *

 .(1)عند مجيع العلامء، سوى قوٍل شاذ  ال ُيعتدُّ به  *

                                                           

 علوم الربهان يف»، و(113، 1/143) «فتح الباري»، و(939 -0/931) «تفسري ابن كثري»: ينظر( 1)

ل تفسري سور»، و(2/112)« اإلتقان»، و(2/141)« القرآن  .لعبد اهلل گنُّون، واملصادر اآلتية« امُلَفصَّ

رشح صحيح »، و(1/411)« املفهم»، و(1/939)البن بطال « رشح صحيح البخارى»: ينظر( 2)

، (1/113)« فتح الباري»، و(14/241)البن امللقن « التوضيح»، و(200 -7/207)للنووي « مسلم

لصبحي الصالح « علوم القرآن مبادث يف»، و«ف ص ل»( 275 -90/270)« تاج العروس»و

 .، واملصادر السابقة(247ص)

، (1/244)« املحرر الوجيز»، و(12/991)« تفسري الطربي»، و(720ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 3)

 (.17/129)« التحرير والتنوير»، و(27/900)« تفسري القرطبي»و

رر يف»، و(190ص)« البيان يف عدِّ آي القرآن»: رينظ( 4) ، (1/152)«  تفسري اآلي والسورَدْرج الدُّ

 (.1/141)« مجال القراء وكامل اإلقراء»و
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هتذيب األخالق، وترسيخ الفضائل : وموضوعهاوهي سورة نبؤها عجيب، 

، ثم صىل اهلل عليه وسلم، ومع الرسول سبحانه وتعاىلق مع اهلل والقيم، بدًءا باألخال

أخالق املسلمني مع أنفسهم، ثم مع أعدائهم وخصومهم، ثم تكريس املبدأ العام يف 

 .(2)املساواة والتكافؤ، وأنه ليس بني الناس فرق إال بالتقوى

اضح وهي تعكس طبيعة املجتمع النبوي يف مردلته األخرية؛ ديث التاميز الو

، من الذين  ، كأيب بكر، وعمر،ريض اهلل عنهمبني الصحابة السابقني  وعثامن، وعيل 

هبم اإليامن ورسخ يف قلوهبم، وأرادوا اهللَ ورسوَله والداَر اآلخرة، وبني جمموعات  هذَّ

أخرى من العرب هم ُددثاء عهد بإسالم، وملَّا يدخل اإليامن يف قلوهبم؛ ألهنم دخلوا 

 . رَأْوا أمر اإلسالم قد استتبَّ واستوثقرغبة ورهبة دني

 : ﴾ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿ *

ر اخلطاب بوصف اإليامن مخس مرات يف السورة، يف دني أن النداء  تكرَّ

ورد مرة واددة، ومثل هذا اخلطاب نادر يف سورة مدنية، والغالب أن  ﴾ڱ ڱ﴿بـ

يف القرآن  ﴾ک ک ک﴿يف القرآن املكي؛ ألنه خطاب عام، و ﴾ڱ ڱ ﴿

 .(3)املدين

بدأ تعاىل باستثارة إيامهنم الذي هو أعظم أعامهلم وأفضلها، وهو الذي ُتبنى عليه 

ال تقرتدوا عىل اهلل : أي ﴾ک گ گ گ گ ڳڳ﴿: الرشائع واألدكام واألوامر

                                                                                                                                                    

مصاعد النظر لإلرشاف عىل »، و(4/242)« زاد املسري»، و(1/121)« تفسري السمعاين»: ينظر( 1)

 .، واملصادر السابقة(29/154)« عاينروح امل»، و(2/43)« اإلتقان»، و(9/1)« مقاصد السور

، وال أحَر »: هلل عليه وسلمكام يف قوله صىل ا( 2) ، وال لعجميٍّ عىل عريبٍّ َأاَل ال فضَل لعريبٍّ عىل عجميٍّ

 .وسيأيت خترجيه آخر السورة. «عىل أسوَد، وال أسوَد عىل أحَر، إاِلَّ بالتقوى

تفسري »، و(9/2112)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(9/403)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 3)

 (.2/201)« املحرر الوجيز»، و(2/53)« الكشاف»، و(4/1)« املاوردي
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، صىل اهلل عليه وسلمورسوله أمًرا تسبقون به ما يأيت من اهلل تعاىل، أو من رسوله 

م هناد بالتقديفاملقصو  .(1)االستعجال: م أو التقدُّ

 .(2)إن اآلية نزلت يف الذين يذبحون األُضحية قبل صالة العيد: وقيل

 ِّ قبل رمضان، أن ال يصوموا قبل أن نزلت يف الذين يصومون يوم الشَّ : وقيل

 .(3)صىل اهلل عليه وسلم هميصوم نبيُّ 

صىل اهلل الَّ يسابقوا َهْدي الرسول فهذا نموذج للتقديم، والواجب عىل املؤمنني أَ 

ريض  ، أو يأتوا بيشء مل يأت به، ولو عىل سبيل االدتياط، قال ابن عباسعليه وسلم

 . ؛ ألن الزيادة والنقص كالمها خطأ(4)«ال تقولوا خالف الكتاب والسنة»: اهلل عنهام

ُمواِ  ک ﴿: لدالويف قراءة بفتح التاء وا مل ، وهي حت(5)﴾گ گ گ ڳڳ ِتَقَدَّ

 .(6)عنى ذاتهامل

                                                           

« تفسري املاوردي»، و(4/53)، (2/413)« تفسري مقاتل»، و(720ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 1)

« اللباب يف علوم الكتاب»، و(0/974)« تفسري ابن كثري»، و(241 -4/242)« زاد املسري»، و(1/911)

 .السابقة واآلتية، واملصادر (17/125)« التحرير والتنوير»، و(20/112)

« تفسري املاتريدي»، و(1/92)للزجاج « معاين القرآن»، و(12/997)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(29/157)« روح املعاين»، و(1/121)« تفسري السمعاين»، و(3/911)

فسري ت»، و(4/210)دي للواد« التفسري الوسيط»، و(9/911)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 3)

 .، واملصادر السابقة(1/244)« املحرر الوجيز»، و(4/111)« البغوي

، (4/241)« زاد املسري»، و(3/73)« تفسري الثعلبي»، و(12/991)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

 .، واملصادر السابقة(1/49)« اإلتقان»و

ملبسوط يف ا»، و(9/14)هري لألز« معاين القرآن»، و(12/990)« تفسري الطربي»: ينظر( 5)

« حتبري التيسري يف القراءات العرش»، و(1/901)« النرش يف القراءات العرش»، و(421ص)« القراءات العرش

 (.3/01)« معجم القراءات»، و(171ص)

املحرر »، و(10/993)للواددي « التفسري البسيط»، و(1/92)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 6)

 . ، واملصادر السابقة(15/31)« تفسري الرازي»، و(1/244)« الوجيز
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 -وهو األشهر من أسباب النزول -ريض اهلل عنهامنزلت يف أيب بكر وعمر : وقيل

ر القعقاَع بَن : ، فقال أبو بكرصىل اهلل عليه وسلمأنه قدم َرْكُب بني مَتِيم عىل النبي  َأمِّ

ر األَْقرَع بَن دابس: وقال عمرُ . َمْعبد قال !  خاليفما أردَت إالَّ : فقال أبو بكر. بل َأمِّ

: فتامريا دتى ارتفعت أصواهتام، فنزل يف ذل  قوله تعاىل. ما أردُت خالفَ  : عمرُ 

ې ې ى ى  ﴿: إىل قوله ﴾...ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ﴿

)﴾ائ
1) . 

صىل اهلل فقد هناهم عن االقرتاح قبل أن يسألوا، وإال فإن املشورة قائمة، والنبيُّ 

ما رأيُت أدًدا »: ريض اهلل عنهأبو هريرة  كان يستشري أصحابه؛ دتى قال عليه وسلم

 .(2)«صىل اهلل عليه وسلمقطُّ كان أكثَر مشاورًة ألصحابه من رسول اهلل 

 .(3)يوم بدر وُأدد واخلندق وغريها وسلمصىل اهلل عليه وقد استشارهم 

                                                           

للواددي « أسباب النزول»: وينظر(. 0901، 4540، 4541، 4970)أخرجه البخاري ( 1)

 (.5/132)« فتح الباري»، و(1/241)« املحرر الوجيز»، و(951ص)

د ، وأمح(3010)، وعبد الرزاق (100ص)« املسند»، ويف (0/200)« األم»أخرجه الشافعي يف ( 2)

، (9/502)، وابن أيب داتم (12/137)، والطربي (22/139)« األوسط»املنذر يف  ، وابن(25315)

« الفقيه واملتفقه»، واخلطيب يف (20/257)، (3/977)، (0/09)، والبيهقي (4501)وابن دبان 

(1/932 .) 

 ختريج أداديث»: ، وينظر(4250، 1022)« صحيح البخاري»ويف إسناده انقطاع، وأصله يف 

 (. 29/940)، (1/994)« فتح الباري»، و(191 -2/199)« الكشاف

 .ريض اهلل عنهامن دديث عائشة ( 079)« أخالق النبي صىل اهلل عليه وسلم»أبو الشيخ يف  وأخرجه

، (2079)« صحيح مسلم»، و(4010)« صحيح البخاري»، و(24050)« مسند أمحد»: ينظر( 3)

، (9/502)« تفسري ابن أيب داتم»، و(1/440)« يخ الطربيتار»، و(230 -7/255)« تفسري الطربي»و

الدر »، و(1/52)« البداية والنهاية»، و(149 -9/140)« زاد املعاد»، و(9/91)للبيهقي « دالئل النبوة»و

مع املصطفى صىل اهلل عليه »، و(109 -100ص)« مرويات غزوة اخلندق»، و(53 -4/50)« املنثور

 (.00 -79ص)للمؤلِّف « وسلم
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فهذا األدب من كامل التقوى، والسورة اعتنت : ﴾ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿

وعاهتا؛ وجممل األوامر والنواهي يف السورة إنام هي عىل بالتقوى، ودارت عليها موض

دون اجلزم بحالل أو درام، فإذا كان قلب اإلنسان تقيًّا فالغالب أنه سبيل األخالق، 

ًفا أو فاجًرا، فإنه قد يقدم عىل أشياء  ُيميِّز بني اخلطأ والصواب، بخالف ما إذا كان مغلَّ

ل، ويلتمس العذ  !ر لنفسهواضحة املنع، وقد يتأوَّ

موا به كان أقوااًل ومقرتدات لفظية قال  ﴾ڱ ڱ ڱ ﴿: وألن معظم ما تقدَّ

 .يعلم مقاصدكم ونياتكم ﴾ں ﴿يسمع أقوالكم، 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ﴿ *

 : ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

كام يف احلديث  -ريض اهلل عنهامقد يكون هذا هنيًا عام ددث من أيب بكر وعمر 

رفع الصوت فوق ما حُيتاج إليه أو أكثر مما جرت به العادة، : قصودفامل -(1)السابق

كان ال يرفع صوته إال بقدر احلاجة، ففي ذل  هني عن  صىل اهلل عليه وسلموالنبيُّ 

املبالغة يف رفع الصوت مما ال داجة إليه، أما إذا كان َثمَّ داجة، مثل رفع املؤذِّن 

و ما أشبه ذل ، فهذا غري داخل يف النهي، غ، أصوته باألذان، أو اخلطيب، أو املُبلِّ 

 .صىل اهلل عليه وسلموهو هني عن دالة خاصة بحرضة النبي 

، دون مراعاة صىل اهلل عليه وسلمكثرة الكالم بحرضة النبي : ويدخل يف النهي

داجاته وأوقات رادته ونومه، فهو برش حيتاج إىل أن خيلو للعبادة، وإىل أن خيلو 

                                                           

 .﴾...ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿: فأنزَل اهللُ»: اتهويف بعض رواي( 1)
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و للرادة، وكل أدد ال يرى إال قضاء داجته، ولذا ُأمروا أن خيل بأهله، وإىل أن

قوا قبل مناجاته، كام سيأيت يف   .(1)«سورة املجادلة»يتصدَّ

يقترصون عىل القدر الرضوري من الصوت ومن  ريض اهلل عنهموكان الصحابة 

َث النبيَّ  ريض اهلل عنهالكالم، دتى إن عمَر  صىل اهلل  بعد نزول هذه اآلية كان إذا ددَّ

ار عليه وسلم ثه كأخي الرسِّ ، وُروي أن أبا (3)، مل ُيْسِمْعُه دتى يستفهمه(2)بحديث ددَّ

 .(4)كان يفعل هذا أيًضا ريض اهلل عنهبكر 

ال ختاطبوه باألسلوب الذي : أي ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿

: النور] ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿: خياطب به بعُضكم بعًضا، كام قال سبحانه

79] . 

يا حممد، ويدخل فيه اجلفاء ورفع : مناداته باسمه املجرد: لنهييف ا ويدخل

 .الصوت

                                                           

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ  ﴿: «سورة املجادلة»ينظر ما سيأيت يف ( 1)

 .﴾ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

ار، أو كمثل املساررة خلفض صوته، يعني: أي( 2) ا: كصادب الرسِّ  .كاملناجي رسًّ

م، وينظر ريض اهلل عنهامديث متاري أيب بكر وعمر ، وهو د«صحيح البخاري»كام يف ( 3) فتح »: املتقدِّ

 (.132 -5/130)« الباري

« تعظيم قدر الصالة»، وحممد بن نرص املروزي يف (17)، والبزار (بغية -310)أخرجه احلارث ( 4)

 .ريض اهلل عنهر من دديث أيب بك( 9/04)، واحلاكم (1/509)، وابن عدي (1/775)

« شعب اإليامن»، ويف (903ص)« املدخل إىل السنن الكربى»، والبيهقي يف (1/471)وأخرجه احلاكم 

أنه ملا  ريض اهلل عنهمن دديث أيب هريرة ( 1902)« جامع بيان العلم وفضله»، وابن عبد الرب يف (2492)

، ال أكلِّم  بعد ه»: قال أبو بكر ﴾...ک گ گ گ گ ڳ ﴿: نزلت ذا إال كأخي والذي بعث  باحلقِّ

ارال ، (977 -0/971)« تفسري ابن كثري»، و(910 -9/917)« ختريج أداديث الكشاف»: وينظر. «رسِّ

 .(2239 -9/2232)البن امللقن « خمترص تلخيص الذهبي للمستدرك»و
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؛ وذل  أن العرب (1)ذهابه: حبوط العمل: ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿

 . (2)«َدبَِطْت الناقةَ »: النباتات الُسميَّة ثم انتفخ بطنها وماتتتقول للناقة إذا أكلت 

بِيُع َيقتُل  نَّ إِ »: صىل اهلل عليه وسلمقوله : ويشهد هلذا املعنى كلَّ ما ُينْبُِت الرَّ

، َأَكَلْت، حتى إذا امتََلَْت خارَصَتاها استقلبِت  ، إاِلَّ آكَِلَة اخَلرِضِ مُّ
َحبَطًا أو ُيلِ

ْت، فعادت فأََكَلْت   . (3)«الشمَس، َثَلَطْت أو َبالَْت، ثم اجَتَّ

، وهذا األمر لهعموفيه ختويف ملَن عمل صاحلًا أن يقع يف موبقات أو كبائر حتبط 

قد يقع شيئًا فشيئًا دون أن يشعر بذل  صادبه، فهي دالة غفلة ترين عىل القلب ثم 

ر وتكرب دتى حُتبط العمل  . (4)تتطوَّ

س  ، وكان خطيب ريض اهلل عنهوقد ذكر البخاري قصة ثابت بن قيس بن َشامَّ

: هذه اآلية باملدينة، وكان جهوري الصوت، فلام نزلت صىل اهلل عليه وسلمالرسول 

: جلس ثابت يف بيته، وقال ﴾...ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿

صىل اهلل عليه ، فسأل النبيُّ صىل اهلل عليه وسلموادتبس عن النبي . أنا من أهل النار

و، ما شأُن ثابت؟ اْشَتَكى؟»: سعَد بَن معاذ، فقال وسلم إنه  :قال سعدٌ . «يا أبا َعمر 

                                                           

« تفسري املاوردي»، و(3/914)« تفسري املاتريدي»، و(12/941)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.15/34)« سري الرازيتف»، و(4/914) «الكشاف»، و(1/910)

« تاج العروس»، و(2/15)« لسان العرب»، و(909ص)« تأويل مشكل القرآن»: ينظر( 2)

 .«ح ب ط»( 23/231)

 .ريض اهلل عنهمن دديث أيب سعيد ( 2011)، ومسلم (1541، 2471)أخرجه البخاري ( 3)

بيع وَخرِضه يقتل: معناه»: قال النووي( 4) َخمة لكثرة األكل أو يقارب القتل، إال َدَبًطا بالتُّ  أن نبات الرَّ

إذا اقترص منه عىل اليسري الذي تدعو إليه احلاجة وحتصل به الكفاية املقتصدة، فإنه ال يرض، وهكذا املال هو 

بيع مستحسن تطلبه النفوس ومتيل إليه، فمنهم َمن يستكثر منه ويستغرق فيه، غري صارف له يف  كنبات الرَّ

قه يف  فهذا هيلكه أو وجوهه، يقارب إهالكه، ومنهم َمن يقتصد فيه فال يأخذ إال يسرًيا، وإن أخذ كثرًيا فرَّ

« فتح الباري»، و(0/241)للنووي « رشح صحيح مسلم»: ينظر. «وجوهه، كام َتْثلُِطُه الدابة، فهذا ال يرضه

(22/140- 145.) 
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صىل اهلل فأتاه سعٌد، فذكَر له قوَل رسول اهلل : قال. جلاري، وما علمُت له بشكَوى

ُأنزلت هذه اآلية، ولقد علمتم أين من أرفعكم صوًتا عىل : ، فقال ثابٌت عليه وسلم

صىل اهلل فذكر ذل  سعٌد للنبي . ، فأنا من أهل النارصىل اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

 . (1)«أهل اجلنةبل هو من »: صىل اهلل عليه وسلم، فقال رسوُل اهلل عليه وسلم

د إيامهنا، وختاف عليه احلبوط، بمجرد  هذا دال القلوب املرهفة التي تتفقَّ

: سامعها حتذيًرا ليس فيه ترصيٌح بحبوط إيامن أدٍد بشخصه، ولو غريهم سمعه لقال

ثم ... عملُت كذا وكذا إن املقصود بذل  غريي، وكيف أكون أنا املقصود وقد

 !لتي يراها صاحلةيسرتسل يف استذكار أعامله ا

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې  ﴿ *

 : ﴾ې ې ى ى ائ

، وإشادة بموقفهام واستجابتهام الرسيعة ريض اهلل عنهامثناٌء عىل أيب بكر وعمر 

 .(2)صىل اهلل عليه وسلمبغض أصواهتام بحرضة رسول اهلل 

 -وهو أعلم -اخترب اهلل قلوهبم: أي ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ﴿

لة، فغرس فيها التقوى واليقظة واحلياةفوجدها صاحلة مستعدَّ   .(3)ة مؤهَّ

الصفح عن الذنوب واألخطاء، وأما : هي فاملغفرة: ﴾ې ې ى ى ﴿

ر اهلل تعاىل عنهم سيئاهتم، وتقبَّل منهم دسناهتم : فهو األجر العظيم الثواب، فكفَّ

                                                           

 .  عنهريض اهلليث أنس من دد( 223)، ومسلم (4547، 9729)أخرجه البخاري ( 1)

زاد »، و(10/941)للواددي « التفسري البسيط»، و(22/7353)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»: ينظر( 2)

، (3/105)« البحر املحيط يف التفسري»، و(27/905)« تفسري القرطبي»، و(244 -4/249)« املسري

 (.17/111)« التحرير والتنوير»و

« تفسري السمعاين»، و(3/09)« الثعلبيتفسري »، و(12/949)« الطربيتفسري »: ينظر( 3)

 .، واملصادر السابقة(1/121)
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: الزمر] ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ﴿: وضاعفها هلم

91](
1). 

لكريمة ُخُلًقا عند املسلمني يف غضِّ الصوت عند رت به اآلية اوقد صار ما أم

َخب أو رفع الصوت بحرضته، دتى بعد صىل اهلل عليه وسلمرسول اهلل  ، وعدم الصَّ

 ريض اهلل عنهأن عمر  ،«صحيح البخاري»عند قربه، كام يف  صىل اهلل عليه وسلموفاته 

، فدعامها،  اهلل عليه وسلمىلصوجد رجلني يرفعان أصواهَتام يف مسجد رسول اهلل 

من أهل البلد  لو كنتام»: قال. من أهل الطائف: قاال. «َمن أين أنتام؟»: فقال

. (2)«!صىل اهلل عليه وسلمألوجعتكام؛ ترفعان أصواتكام يف مسجد رسول اهلل 

 .فعذرمها؛ ألهنام غريبني عن املدينة

رمحه ، وكان مال  وسلم صىل اهلل عليهوكره العلامء رفع الصوت عند قرب النبي 

 .(3)صىل اهلل عليه وسلمإمام دار اهلجرة ال يرىض ألدد أن يرفع صوته يف مسجده  اهلل

فيع إذا كان قريبًا من  وُيؤخذ من هذا أن عىل املسلم أن يستحرض هذا األدب الرَّ

وما أشبه  -ولو عىل سبيل اإلنكار -احلجرة النبوية، أما زجر الناس ودفعهم باأليدي

ل علاًم ، فهذا ال يليق بمثل هذا املذل  قام، وينبغي َأالَّ يقف يف مثل هذا املقام إال املؤهَّ

 .وُخُلًقا

 : ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿ *

                                                           

« تفسري السمرقندي»، و(12/944)« تفسري الطربي»، و(4/30)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

 .، واملصادر السابقة(15/31)« تفسري الرازي»، و(9/914)

 (.400)أخرجه البخاري ( 2)

ترتيب »، و(1/42)« فا بتعريف دقوق املصطفىالش»، و(1/241)« حرر الوجيزامل»: ينظر( 3)

اخلصائص »، و(24/727)« إمتاع األسامع»، و(0/975)« تفسري ابن كثري»، و(1/202)« املدارك

 (.22/493)« سبل اهلدى والرشاد»، و(1/441)« الكربى
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: لعل نزول اآلية كان بسبب وفد بني مَتِيم دني قدموا إىل املدينة النبوية، قيل

رع بن دابس، وقيس بن ُعيينة بن ِدصن، واألَقْ : كانوا تسعني أو ثامنني رجاًل، ومعهم

عاصم، والَقْعقاع بن َمْعبد، ومعهم سادة وأئمة، وكانت فئة منهم حمدودة ذات جفاء 

ت يف الصحراء، ومل تتعلَّم آداب اإلسالم، فأددثوا قدًرا وغلظة بطبيعتها؛ ألهنا عاش

اخُرْج إلينا يا حممُد، فإن : من الفوىض يف املدينة، ودخلوا املسجد، ثم قال قائلهم

نا َشنْيٌ  يعني . (1)«إنام ذلكم اهللُ»: ، وقالصىل اهلل عليه وسلمفخرج . مدَدنا َزْيٌن وذمَّ

 . (2)أهنم عظَّموا أنفسهم هبذه املقالة بام ال يليق بالبرش

، صىل اهلل عليه وسلمدجرة، وهي بيوت أزواج النبي : املذكورة مجع واحُلُجرات

 .وكانت تسع ُدُجرات متالصقة صغرية متواضعة

هذه احلُُجرات، فكان يلمس سقفها بيده رمحه اهللودخل احلسن البرصي 
(3) ،

وكانت موجودة إىل العهد األُموي، وأمر الوليد هبدمها، فلم ُيَر يف املدينة أكثر باكًيا 

                                                           

، والطربي (2205)« ثايناآلداد وامل»، وابن أيب عاصم يف (10109، 21332)أخرجه أمحد ( 1)

من دديث األَْقرع بن ( 2109 -2100( )4/912)، والضياء (505)« الكبري»، والطرباين يف (12/947)

فلم . يا رسوَل اهلل: احلجرات، فقال وراء، أنه نادى رسوَل اهلل صىل اهلل عليه وسلم من ريض اهلل عنهدابس 

ي َشنْيٌ سوَل اهلل، َأاَل إن محدي زَ يا ر: جيبه رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فقال  .ْيٌن، وإن ذمِّ

وياين (22412)« الكربى»، والنسائي يف (9170)وأخرج الرتمذي  ، والطربي (900)، والرُّ

 .نحوه... قام رجٌل : قال ريض اهلل عنهاممن دديث الرباء بن عازب ( 12/941)

 تفسري»، و(947 -12/941)« يتفسري الطرب»: ينظر. وقيل يف سبب نزول اآلية أقوال أخرى( 2)

، (955 -950ص)للواددي « أسباب النزول»، و(1/910)« تفسري املاوردي»، و(9/914)« السمرقندي

تفسري ابن »، و(27/903)« تفسري القرطبي»، و(4/244)« زاد املسري»، و(1/247)« املحرر الوجيز»و

 (.17/111)« التحرير والتنوير»، و(0/973)« كثري

، (430)أليب داود « املراسيل»، و(410)« ألدب املفردا»، و(2/492)« بقات ابن سعدط»: ينظر( 3)

 (.20143)« شعب اإليامن»، و(141)البن أيب الدنيا « قرص األمل»و
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يا ليت الوليد ترك هذه احلُُجرات؛ دتى يعلم الناس كيف : من يومئٍذ، وقال الناس

 . (1)وأزواجه وسلم عليه صىل اهللكان يعيش رسوُل اهلل 

سة كل ام كانت أقرب إىل الطبيعة وأبعد وهنا مأخذ لطيف، وهو أن األماكن املقدَّ

عن التكلُّف يف العمران واملواد والبُسط واألثاث وسواه؛ كان أدعى إىل إدياء القيم 

الرودانية، فهي ليست مدًنا اقتصادية تفتخر بالتشييد واملعامر والزخرفة والشموخ، 

جد ل مواضع للخشوع والسكون والقرب من اهلل؛ ولذا ورد النهي عن تشييد املساب

 .(2)وزخرفتها

صىل اهلل عليه ضيقة صغرية؛ وكان  صىل اهلل عليه وسلملقد كانت ُدجراته 

وهي أمامه إىل قبلته، وأراد السجود  ريض اهلل عنهاإذا صىلَّ يف ُدجرة عائشة  وسلم

يف موضع رجليها، فإذا قام   اهلل عليه وسلمىلصغمزها، فقبضت رجليها، فسجد 

صىل م مصابيح وال رسج آنذاك لرتى هي دال النبي بسطت رجليها، ومل يكن عنده

 .(3)اهلل عليه وسلم

صىل اهلل عليه أكثر ذل  الوفد الذي قدم للنبي : أي ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ﴿

ن احلكم ، مع أنه لو قال مل يكن هذا جمافيًا للحال، إذ إ«كلهم»: ، ومل يقلوسلم

                                                           

خالصة الوفا بأخبار دار »، و(9/110)« فتح الباري»، و(4/102)« الروض األنف»: ينظر( 1)

 (.1/290)« املصطفى

، والطرباين (2721)، وابن دبان (1753، 1755، 1414)، وأيب يعىل (445)كام عند أيب داود ( 2)

من ( 1/721)، والبيهقي (0/929)« دلية األولياء»، وأيب نعيم يف (29009 -29000)« الكبري»يف 

 .«ما ُأمرُت بتشييد املساجد»: مرفوًعا ريض اهلل عنهامدديث ابن عباس 

، (154 -9/159) البن رجب« فتح الباري»: نظري. حه مجاعة، واختلف يف وصله وإرسالهوصحَّ 

 .(117ح)« كتاب الصالة من رشح بلوغ املرام»، و(2/140)البن دجر  «فتح الباري»و

من دديث عائشة ( 121)« مسلمصحيح »، و(2103، 129، 951)« البخاريصحيح »كام يف ( 3)

 .ريض اهلل عنها
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ل أدٌد وزر للغالب، ولكنه بنيَّ أنه دكم غالب ال مطلق؛ إذ فيهم العقال ء، وال يتحمَّ

 . غريه، كام أن عادة الناس أهنم ال ينادون أمجعني، وإنام ينادي بعُضهم

ألدب وعقل التهذيب والذوق، ولعله هو العقل التأديبي، عقل ا هنا واملقصود

الذي يعني « الذكاء العاطفي»، أو «الذكاء االجتامعي»قريب مما يسميه العلامء اليوم بـ

 .يف عالقته باآلخريننجاح اإلنسان 

كاء، فيخرس  ا، ولكنه يفتقد هذا النوع من الذَّ وبعض الناس قد يكون عبقريًّ

 ! عند أول توتر وسوء فهمالناس، وكلام مدَّ دبل الوصال بأدد انقطع 

 : ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿ *

 ﴾پ پ پ ﴿وا دون أن ينادوك وانتظروا خروج  إىل الصالة م صربلو أهن

ب أن  دني ُتكره إنساًنا عىل  يف الدنيا يف حتصيل ما جاؤوا من أجله؛ فإن من املجرَّ

 .يشء أو ختاطبه وهو مشغول الذهن أو مكدود اخلاطر، فإن  ال حتصل عىل مرادك

 صىل اهلل عليه وسلمسوَل وقد ورد يف بعض الروايات أن هؤالء الذين نادوا الر

بعَضهم ومل  صىل اهلل عليه وسلمالنبيُّ  قد جاؤوا إلطالق بعض أرساهم، فأطلَق 

 .(1)ُيطلق اآلخرين، فلو أهنم صربوا لربام ُأطلق اجلميع، ولكنهم استعجلوا

خامتة عظيمة؛ ألن املقام مقام أخالق وتربية وتقوى، : ﴾ڀ ڀ ڀ ﴿

ري أو إلصاق عاٍر ال يزول، بل هو درس يف التوقري وليس مقام نكاية وال وصم أو تعي

ومعرفة أقدار الكبار، وتربية األمة العربية دديثة اإليامن عىل معاين األدب واالدرتام 

 .والتقدير وفهم مراتب الناس

                                                           

« ورديتفسري املا»، و(3/917)« يديتفسري املاتر»، و(12/945)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

« تفسري الرازي»، و(4/241)« زاد املسري»، و(10/945)للواددي « التفسري البسيط»، و(1/915)

 (.27/920)« تفسري القرطبي»، و(15/30)
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ويف هذا تربية للمسلمني عىل رسعة الرجوع إىل اهلل، واالعرتاف بالذنب، ودثٌّ 

 .ي يف مدارج الكاملعىل تقوية إيامهنم، والرتقِّ 

السابقني أن يتعاملوا مع هؤالء بالصرب؛ ألن بعضهم  كام أن فيها تنبيًها للمؤمنني

م يف  ربام تأخذه عليهم مَحِيَّة أو غضب، ديث رفعوا أصواهتم، فالرمحة هي أوىل ما ُيقدَّ

مها اهلل تعاىل عىل العلم يف قوله ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿: الدعوة، وقد قدَّ

 .[71 :الكهف] ﴾ڈ ژ ژ

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ٺ ﴿ *

 : ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ

قدمُت عىل : قال ريض اهلل عنهروى أمحد، وغريه عن احلارث بن رضار اخلزاعي 

، فدعاين إىل اإلسالم، فدخلُت فيه، وأقررُت به، صىل اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

إىل قومي، فأدعوهم إىل يا رسوَل اهلل، َأْرِجُع : هبا، وقلُت  فدعاين إىل الزكاة، فأقررُت 

صىل اهلل الزكاة، فَمن استجاَب ل مجعُت زكاته، فريسُل إلَّ رسوُل اهلل اإلسالم، وأداء 

اِن كذا وكذا عليه وسلم  . ليأتيَ  ما مجعُت من الزكاة (1)رسواًل إِلبَّ

اَن الذي أراد رسوُل اهلل فلام مجع احلارُث الزكاَة ممن استجاَب له، وبل  صىلَغ اإِلبَّ

أن يبعَث إليه، ادتبَس عليه الرسوُل، فلم يأته، فظنَّ احلارُث أنه قد  اهلل عليه وسلم

واِت قومه عز وجلددَث فيه َسْخَطٌة من اهلل  إن : ، فقال هلم(2)ورسوله، فدعا برَسَ

إلَّ رسوَله ليقبَض ما كان  كان وقََّت ل وقتًا ُيرسُل  صىل اهلل عليه وسلمرسوَل اهلل 

اخلُْلُف، وال َأَرى دبَس  صىل اهلل عليه وسلمزكاة، وليس من رسول اهلل عندي من ال

 . صىل اهلل عليه وسلمرسوله إِالَّ من َسْخَطة كانت، فاْنطِلُِقوا فنأيَت رسوَل اهلل 

                                                           

 .وقته: إبَّان اليشء( 1)

 .أرشافهم: أي( 2)
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ىل احلارث إ ريض اهلل عنهالوليَد بَن ُعقبَة  صىل اهلل عليه وسلموبعَث رسوُل اهلل 

بلَغ بعَض الطريق، من الزكاة، فلام أن ساَر الوليُد دتى  ليقبَض ما كان عنده مما مجعَ 

يا رسوَل اهلل، إن احلارَث : ، وقالصىل اهلل عليه وسلمَفِرَق، فرجَع، فأتى رسوَل اهلل 

، البعَث إىل احلارث صىل اهلل عليه وسلمفرضَب رسوُل اهلل . منعني الزكاَة، وأراَد قتيل

: ، فقالوالبعَث وفصَل من املدينة، لقيهم احلارُث فأقبَل احلارُث بأصحابه إذ استقبَل ا

إن : ومَلِ؟ قالوا: قال. إلي : إىل َمن ُبعثتم؟ قالوا: فلام غشيهم قال هلم. هذا احلارُث 

كان بعَث إلي  الوليَد بن ُعقبَة، فزعم أن  منعته  صىل اهلل عليه وسلمرسوَل اهلل 

، ما رأيتُه بتًَّة، وال أتاينال، والذي بعث حممدً : قال. أردَت قتَلهالزكاَة، و فلام . ا باحلقِّ

منعَت الزكاَة، وأردَت قتَل »: ، قالصىل اهلل عليه وسلمدخل احلارُث عىل رسول اهلل 

، ما رأيتُه، وال أتاين، وما أقبلُت إال دني : قال. «!رسويل؟ ال، والذي بعث  باحلقِّ

أن تكوَن كانت َسْخَطًة يُت ، خشصىل اهلل عليه وسلموُل رسوِل اهلل ادتبَس عيلَّ رس

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿: فنزلت احلجرات: قال. ورسوله عز وجلمن اهلل 

: إىل هذا املكان ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 .(1)﴾ک ک گ گگ گ ڳ ڳ﴿

                                                           

( 1/75)« معجم الصحابة»، والبغوي يف (1919)، وابن أيب عاصم (25413)أخرجه أمحد ( 1)

، وأبو نعيم يف (9931)« املعجم الكبري»، والطرباين يف (2/200)« معجم الصحابة»ن قانع يف ، واب(410)

 (.932ص)« أسباب النزول»، والواددي يف (1052( )1/059)« معرفة الصحابة»

، (994 -9/991)« ختريج أداديث الكشاف»: ينظر. وإسناده ضعيف، وله شواهد ضعيفة

، (250ص)« لباب النقول»، و(143 -29/141)« الدر املنثور»، و(22/940)، (1/979)« اإلصابة»و

، (105 -9/101)« االستيعاب يف بيان األسباب»، و(323 -1/320)« املحرر يف أسباب نزول القرآن»و

 .(9055)« السلسلة الصحيحة»و
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ح ذل ، ودكاه بعضهم  وهل الفاسق هو الوليد بن ُعقبة؟ معظم الروايات ترجِّ

ثني، وكلمة إمجاًعا، وال يصح، واألسانيد ليست قوية عىل  نكرة  ﴾ٿ﴿طريقة املحدِّ

 .(1)يف سياق الرشط، فتعم، ويدخل فيها ما كان سببًا للنزول دخواًل أوليًّا، واهلل أعلم

أدد غري  وحيتمل أن يكون التوجيه للوليد بن ُعقبة بأن ال يقبل خرًبا من

ق، إذ ربام قال له قائل ة: متحقَّ ون ل  الُعدَّ ب نزول هذه ويف سب. إن هؤالء القوم يعدُّ

 .(2)اآلية أقوال أخرى

 .(3)َمن ظاهره عدم العدالة، وهو ضد الصادق: واملقصود هنا

ل قبل أن ينقل األخبار، خاصة عندما يتعلَّق اخلرب بيشء  وعىل املسلم أن يتمهَّ

َث بكلِّ ما َسِمعَ »: احلديثمهم، ويف   . (4)«كفى باملَرء كذًبا أن حَيدِّ

                                                           

« تفسري الطربي»، و(9/110)« تفسري عبد الرزاق»، و(720ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 1)

« الكشاف»، و(10/945)للواددي « التفسري البسيط»، و(1/915)« تفسري املاوردي»، و(12/945)

« تفسري ابن كثري»، و(27/922)« تفسري القرطبي»، و(1/247)« املحرر الوجيز»، و(4/913)

(0/902.) 

 .، واملصادر السابقة«االستيعاب يف بيان األسباب»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(5/900)« أضواء البيان»و، (17/199)« التحرير والتنوير»: ينظر( 3)

« املستدرك»يف ، واحلاكم (90)، وابن دبان (4331)، وأبو داود (1)« قدمةامل»أخرجه مسلم يف ( 4)

اجلامع »، واخلطيب يف (130)« اآلداب»، والبيهقي يف (205ص)« املدخل إىل الصحيح»، ويف (2/221)

 .اهلل عنه ريض ن دديث أيب هريرةم( 2923)« خالق الراوي وآداب السامعأل

، والبزار (4331) ، وأبو داود«قدمةامل»، ومسلم يف (143)« الزهد»أخرجه أمحد يف . وُروي مرساًل 

(5102.) 

ح املرسل غري وادد ، (922 -903ص)للرشيد العطار « غرر الفوائد املجموعة»: ينظر. ورجَّ

تعليقات »، و(107 -20/101)، (1/920)« علل الدارقطني»، و(290ص)« التتبعاإللزامات و»و

« األذكار»، و(2/101)للنووي « رشح صحيح مسلم»، و(42ص)« الدارقطني عىل املجرودني

أداديث ومرويات يف »، و(1011)« السلسلة الصحيحة»، و(20/400)« فتح الباري»، و(159ص)

 (.دديث الفينة -19 -95ص)ملحمد عمرو عبد اللطيف « امليزان
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إىل تصديقها أو اعتقاد  عها، دتى يميل املرء بطبعهوالشائعات تكثر ويتكرر سام

ا، ويصبح باستطاعة أي  أن هلا أصاًل، ومع توافر وسائل االتصال يسهل التناقل جدًّ

ينال خصمه باإليذاء شخص يمل  دساًبا يف وسائل التواصل االجتامعي أن 

جها املُغْ  ج، ويروِّ ذَّ قها السُّ  .(1)ِرضونواالفرتاء عليه بأغاليط وأكاذيب، يصدِّ

التحقق : واملعنى، (2)، وكالمها قراءة َسْبعية﴾فَتَثَبَّتُٓوا ِ﴿: ويف قراءة: ﴾ٹ ﴿

 .(3)من صدق األخبار قبل نقلها واعتامدها

ص، ودصار  وهذه هي الطريقة الصحيحة لنرش الوعي اإلعالمي املمحَّ

دب الشائعات، ودفظ األعراض، وإسكات األرشار املُْغرضني، ودني يشيع هذا األ

جون واألَفَّاكون؛ درًصا عىل سمعتهم، وخوًفا من  اجلميل يتوارى املُْغِرضون واملروِّ

 .افتضادهم

 .(4)لئال ُتصيبوا: أي ﴾ٹ ٹ ﴿

 .(5)تنسبوا خرًبا لقوم بغري علم ودون حتقيق وتوثيق: أي ﴾ٹ ڤ ﴿

                                                           

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ﴿: «سورة التغابن»أيت يف ينظر ما سي( 1)

 .ژۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

، (907، 1/112)« النرش يف القراءات العرش»، و(197ص)« السبعة يف القراءات»: ينظر( 2)

 (.3/03)« معجم القراءات»و

، (204 -9/209)« احلجة للقراء السبعة»، و(217ص)« احلجة يف القراءات السبع»: ينظر( 3)

 (.103ص)« جة القراءاتد»و

تفسري »، و(10/943)للواددي « التفسري البسيط»، و(12/919)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

 (.27/921)« تفسري القرطبي»، و(15/33)« تفسري الرازي»، و(1/120)« السمعاين

« هايةاهلداية إىل بلوغ الن»، و(3/910)« تفسري املاتريدي»، و(12/919)« تفسري الطربي»: ينظر( 5)

 .، واملصادر السابقة(22/7337)
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بعدما تنكشف احلقيقة، وُيعلم أن اخلرب مل يكن  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿

، وهو عالمة إيامن، (1)«الندم توبة»ع منه اخلطأ ثم يندم عليه، فـصحيًحا، واملؤمن يق

 .إىل اليأسفيض ويقظة ضمري، ومراجعة وحماسبة للنفس، والندم ينبغي َأالَّ يُ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿ *

 :﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک

بني  ليه وسلمهلل عصىل اتذكري هلم هبذه النعمة العظيمة، نعمة وجود رسول اهلل 

 .ظهرانيهم، يعلِّمهم، ويؤدِّهبم، ويدعو هلم، ويصيلِّ هبم، ويستغفر هلم

إىل اقرتاب أجله؛ فقد نزلت اآلية يف  وهو تذكري ينطوي عىل اإلشارة اللَّطيفة

 . بعدها نحو سنة صىل اهلل عليه وسلمالسنة التاسعة من اهلجرة، وبقي النبيُّ 

، وما ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿: «ورة النرصس»وهي تشبه من هذا الوجه 

 .(2)ريض اهلل عنهامفهمه منها عمر وابن عباس 

ويف اآلية تذكري بأن الودي موجود، وأن بعض ما تقرتدونه قد يتحول إىل واجب 

: ريض اهلل عنهيف دديث سعد بن أيب وقاص  صىل اهلل عليه وسلم، ولذل  قال (3)أو إلزام

َم عىل الناس من أجل َمن سأَل عن أمر مل حُيَ : ُجْرًماأعظُم املسلمنَي يف املسلمنَي » ْم، فُحرِّ رَّ

 ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿: وقال تعاىل. (4)«مسَأَلتِهِ 

روا [202: املائدة]  .﴾ڄ ڄ ڄ ڄڃ ﴿، فال تستعجلوا باقرتاح األقوال، وتذكَّ

                                                           

، وابن (4021، 9175)، وأمحد (950)أخرجه الطياليس . ريض اهلل عنهكام يف دديث ابن مسعود ( 1)

 (.4/149)، واحلاكم (٢١٦، ٢١٦)، وابن دبان (4111)ماجه 

 .«سورة النرص»ينظر ما سيأيت يف ( 2)

« تفسري الثعلبي»، و(3/913)« تريديتفسري املا»، و(12/914)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (.15/204)« تفسري الرازي»، و(4/247)« زاد املسري»، و(4/115)« تفسري البغوي»، و(3/05)

 (.1915)، ومسلم (0153)أخرجه البخاري ( 4)
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، وقد ُيطلق عىل (1)املشقة والصعوبة: الَعنَت: ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿

يف كثري من األمور ألَْعنََتكم، ومن صفته أنه  صىل اهلل عليه وسلم، فلو أطاعكم (2)اإلثم

: التوبة] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿

215]. 

املشقة والَعنَت، وراعت  والناس تتفاوت طاقتهم، وخيتلف ادتامهلم، فرفع اهللُ

ڈ ﴿ :الرشيعة الضعفاء، فكان التيسري ورفع احلرج من مقاصد الترشيع، قال سبحانه

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

، فلو أطاعكم يف كثري من األمور التي تتمنَّوهنا أو تقرتدوهنا [00: النساء] ﴾ڱ

لناس وأعذارهم؛ لوقع لكم بسبب عجلتكم أو محاسكم أو عجزكم عن فهم طبائع ا

 .بذل  الَعنَت

ان دعاكم إىل دبِّه وأغراكم به ببي: أي ﴾ڇ ڇ ڍ ﴿بفضله  ﴾ڇ ڇ ﴿

ڍ  ﴿ ،(3)ة الطيبة، ويف اآلخرة من اجلنة والرضوانآثاره العظيمة يف الدنيا من احليا

ثالث  َمن ُكنَّ فيه »: صىل اهلل عليه وسلمفأصبحتم حتبون اإليامن، كام قال  ﴾ڌ ڌ

َمن كان اهللُ ورسوُله أحبَّ إليه مما سوامُها، وَمن أحبَّ عبًدا ال حيبُُّه : َوَجَد حالوَة اإليامن

                                                           

 .، واملصادر اآلتية«ع ن ت»( 1/21)« تاج العروس»، و(1/72)« لسان العرب»: ينظر( 1)

« التفسري البسيط»، و(22/7337)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(4/39) «تفسري مقاتل»: ينظر( 2)

 (.27/924)« تفسري القرطبي»، و(4/115)« تفسري البغوي»، و(10/910)للواددي 

«  املاتريديتفسري»، و(1/94)للزجاج « معاين القرآن»، و(12/917)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

« تفسري القرطبي»، و(15/201)« تفسري الرازي»و ،(1/913)« تفسري املاوردي»، و(3/942)

(27/924.) 
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، وَمن يكرُه أن يعوَد يف الكفر بعَد إذ أنقَذُه اهللُ منه، كام يكرُه أن ُيْلَقى يف عز وجلإاِلَّ هلل 

 .(1)«النار

اإليامن دفعة واددة، بل هو غرس ينمو ويثمر مع الوقت وأكثر الناس ال يقع هلم 

بول واملوت  .ومع السقي والتعاهد واحلامية من عوامل الذُّ

ضع لردود األفعال والعواطف ي الصحيح الذي ال خيوالتدرج مهم للرتقِّ 

د  املؤقتة، والشبهات مع مرور األيام تنجيل، والطاعات تسهل عىل العبد؛ ألنه تعوَّ

لوات اخلمس، والصوم، دتى لو أخل هبا لشعر بنقص؛ ألهنا أصبحت عليها، كالص

ظيم أن تكون جزًءا من دياته، فحبَّب اهللُ سبحانه اإليامن للمؤمنني، وهذا عطاء ع

ر هذا يف املؤمن العاكف  نفس املرء حتب اخلري والطاعة وتكره الرش واملعصية، ولو توفَّ

 .فالته منهاعىل معصية لسهل انتقاله عنها وإ

وهذه ثالثة أشياء متداخلة؛ الكفر : ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ﴿

 والُفسوق والعصيان، وهي جتتمع يف الفعل الوادد، فيكون كفًرا وُفسوًقا ومعصية،

فال بد أن  -كام هنا -كام هو واضح، ولكن دني جتتمع األلفاظ الثالثة يف سياق وادد

 : يكون لكل لفظ معنى خاص به

ارتكاب الكبائر، من الكذب : والفسوقاخلروج من اإلسالم، : فاملقصود بالكفر

نا والفوادش التي يصبح املرء فاسًقا إذا أرصَّ عليها ومل يتب منها،   ماوأوالرسقة والزِّ

 .(2)فلعله ما دون ذل  من الصغائر: العصيان

                                                           

 .ريض اهلل عنهمن دديث أنس ( 49)، ومسلم (12)أخرجه البخاري ( 1)

« تفسري القرطبي»، و(15/201)« تفسري الرازي»، و(1/913)« تفسري املاوردي»: ينظر( 2)

 (.1/02)« فتح القدير»، و(9/402)« لباب يف علوم الكتابال»، و(27/924)
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أولئ  الذين امتحن اهلل قلوهبم للتقوى، ودبَّب : أي ﴾ڑ ڑ ک ﴿

شد صار صفة  نه يف قلوهبم، فصاروا هم الراشدين، وكأن الرُّ إليهم اإليامن، وزيَّ

راسخة يف أشخاصهم وسلوكهم وأدهبم، وهذا اللفظ مل يرد يف القرآن يف غري هذا 

 . (1)بلفظه، فكانت أمهيته من ندرتهاملوضع 

 : ﴾ڳ ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ﴿ *

ل عليهم هبا، وهي  شد هي فضل اهلل تعاىل تفضَّ فهذه اخلصائص التي أورثتهم الرُّ

 .نعمة تستوجب الشكر

ل للتقوى،  يعلم: ﴾گ ڳ ڳ ﴿ ما انطوت عليه قلوهبم من القابلية والتأهُّ

 صىل اهلل عليه وسلمباد، فوجد قلب حممد ، وإن اهلل نظر يف قلوب الع(2)فرزقهم ذل 

أطيبها وخريها، فاختاره للنبوة، ونظر يف قلوب الناس، فوجد قلوب أصحابه أقرب 

، فاختارهم لصحبته، وصاروا هم أتباعه ووزراءه وورثة  القلوب إىل الطاعة واحلقِّ

 . (3)رشيعته ونقلة وديه واخللفاء من بعده

                                                           

« التفسري البسيط»، و(3/913)« تفسري املاتريدي»، و(12/911)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

« تفسري الرازي»، و(4/247)« زاد املسري»، و(4/972)« الكشاف»، و(10/910)للواددي 

 (.0/909)« تفسري ابن كثري»، و(15/209)

« تفسري ابن كثري»، و(3/124)« ريالبحر املحيط يف التفس»، و(15/209)« تفسري الرازي»: ينظر( 2)

« روح املعاين»، و(1/02)« فتح القدير»، و(20/190)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(0/909)

 .، واملصادر السابقة(29/902)

، (2001)، والبزار (9700)، وأمحد (149)أخرجه الطياليس . ريض اهلل عنهكام قال ابن مسعود ( 3)

 (. 2/411)« الفقيه واملتفقه»واخلطيب يف  ،(2244)« الرشيعة»واآلجري يف 

« العلل املتناهية»، و(133 -135ص)البن القيم « الفروسية»: ينظر. وُروي مرفوًعا، وال يصح

 .(199، 191)« السلسلة الضعيفة»، و(2/150)
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ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ﴿ *

ڭ ۇ ۇ ۆ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ہ

 : ﴾ۆ ۈ

أنه قيل  -ريض اهلل عنهمن دديث أنس « الصحيحني»كام يف  -قصة هذا اآلية

فانطلَق إليه، وركب محاًرا، . لو أتيَت عبَد اهلل بَن ُأيَب  : صىل اهلل عليه وسلمللنبي 

إلي  : قال ه وسلم عليصىل اهللَخٌة، فلام أتاه النبيُّ وانطلَق املسلموَن، وهي أرٌض َسبِ 

واهلل، حلامُر رسول اهلل : فقال رجٌل من األنصار. ي، فواهلل، لقد آذاين َنْتُن محاركعنِّ 

فغضَب لعبد اهلل رجٌل من قومه، فغضَب لكل . أطيُب رحًيا من  صىل اهلل عليه وسلم

 .يد وباأليدي وبالنِّعالباجلَر وادد منهام أصحاُبه، فكان بينهم رضٌب 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿: فبلغنا أهنا نزلت فيهم: ريض اهلل عنهس قال أن

 .(1)﴾...ں ں

 .(2)وذهب كثري من املفرسين إىل أن هذا هو سبب النزول

مة يف أول اهلجرة، والسورة متأخرة، إال أن تكون هذه  واحلق أن القصة متقدِّ

 .ورةبوضعها يف موضعها يف الس صىل اهلل عليه وسلماآلية نزلت قدياًم، وأمر النبي 

أن اآلية نزلت يف خالفات وقعت بني األَْوس واخلَْزرج، وكان بينهم  واألقرب

 .(3)ثارات يف اجلاهلية، وكانت تثور دتى يتضاربوا بالعيص واحلجارة وغريها

                                                           

 (.2033)« صحيح مسلم»، و(1732)« صحيح البخاري»: ينظر( 1)

أسباب »، و(4/219)للواددي « لتفسري البسيطا»، و(12/915)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

، (1/245)« املحرر الوجيز»، و(4/115)« تفسري البغوي»، و(939 -931ص)للواددي « النزول

 .، واملصادر السابقة واآلتية(27/921)« تفسري القرطبي»و

« تفسري املاوردي»، و(3/990)« تفسري املاتريدي»و، (12/915)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

« فتح الباري»، و(0/904)« تفسري ابن كثري»، و(4/245)البن العريب « أدكام القرآن»، و(1/990)
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ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿: ، كام قال سبحانه(1)اجلامعة القليلة: هي والطائفة

 .تقليل العددة إىل ، فهذه إشار(2)جمموعة قليلة: ، أي[211: التوبة] ﴾ۆئ

ووصفهم باإليامن وإن اقتتلوا واختلفوا فيام بينهم، فهذا ال ينفي صفة اإليامن 

عنهم، فضاًل عن اإلسالم؛ وأن املرء يظل مسلاًم دتى لو ارتكب بعض املعايص 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿: والذنوب أو الكبائر، إال أن يرشك بربه

 .[45: النساء] ﴾ھ ھ ھ ےے 

د أن االقتتال ددث يف دائرة حمدودة قليلة العدد،  هذاو: ﴾ں ںڻ  ﴿ يؤكِّ

ْعي يف الصلح بينهم، وليس يف االنضامم إليهم  ولذا أمر مجهوَر املسلمني وعامتهم بالسَّ

 . وتكثري عددهم

أن يذهب أفراد القبيلة إىل املجموعة املنتسبة إليهم : ومن معنى الصلح

روهم ويمنعوهم من امل نوهم وحيذِّ روهم من مغبته؛ فيسكِّ يض إىل العناد والقتال، وحيذِّ

هنا يتعنيَّ وجود رؤوس وأعيان ووجهاء لئال يظنوا أهنم يمثِّلون القبيلة بفعلهم، ومن 

 . مهمتهم اإلصالح

ْدع بني املختلفني، ويف زماننا ينبغي أن تقوم  ة لرأب الصَّ سات خمتصَّ مؤسَّ

، بوسائط الصلح وأدواته من احلوار وبخاصة ذوي الُقريب، فاملهمة األوىل هي الصلح

                                                                                                                                                    

، (314 -1/310)« املحرر يف أسباب نزول القرآن»، و(17/195)« التحرير والتنوير»، و(1/133)

 .، واملصادر السابقة(151 -9/105)« االستيعاب يف بيان األسباب»و

املفردات يف »، و(4/430)للنحاس « معاين القرآن»، و(1/470)لزجاج ل« معاين القرآن»: ينظر( 1)

 (.3/117)« لسان العرب»، و(191 -192ص)« غريب القرآن

« تفسري املاوردي»، و(7/2321)« تفسري ابن أيب داتم»، و(21/00)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.5/143)« تفسري القرطبي»، و(15/204)« تفسري الرازي»، و(1/421)
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ة مع وجود الصدق واالدرتام والصرب، ومع الصرب يتحقق اإلصالح بإذن اهلل، خاص

 .[91: النساء] ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴿: يف الصلح، قال اهلل تعاىل

بأن رفضت الصلح أو نقضته بعد متامه، أو  ﴾ۀ ۀڻ ڻ ڻ  ﴿

 .(1)اعتدت عىل الطائفة األخرى

ہ ھ ھ ھ ﴿ة التي بارشت البغي، قة الباغيالفر: أي ﴾ہ ہ ہ ﴿

فذكر : ﴾ۓ ڭ ڭ﴿ورجعت عن بغيها  ﴾ے ۓ﴿وهو الصلح،  ﴾ھ

الصلح أواًل، ثم أعاده بعد بغي إددامها عىل األخرى وقرنه بالعدل؛ إشارة إىل أن 

اإلصالح بعد البغي يلزم منه ضامن كل طائفة ما أتلفت عىل األخرى، وأن حيكم يف 

امليزان، وذكر العدل يعني أن بغي إددى الطائفتني ثم ذل  بالعدل والقسط و

ا جرى منها، ما دامت فاءت إىل احلق رجوعها ال يعني أن ُتظلم وجُيار عليها بحجة م

 .(2)وقبلت الصلح

الصلح العادل، خاصة البلدان املكونة من قبائل متنوعة وكل بلد بحاجة إىل 

اج إىل املصاحلة فيام بينها؛ وأًدا وطوائف دينية أو مذهبية أو تيارات فكرية، فتحت

 .لنوازع الطائفية واحلروب األهلية

فليس األمر بالعدل حمصوًرا يف طائفتني من : ﴾ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿

مطلًقا، فعىل املسلم أن يكون ُمْقِسًطا؛ قال النبي املؤمنني اقتتلوا، وإنام أمرنا باإلقساط 

                                                           

« زاد املسري»، و(4/214)للواددي « التفسري الوسيط»، و(12/910)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.27/927)« تفسري القرطبي»، و(4/245)

« ورديتفسري املا»، و(3/992)« تفسري املاتريدي»، و(12/970)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

« البحر املحيط يف التفسري»، و(15/201)« تفسري الرازي»، و(4/913)« تفسري البغوي»، و(1/992)

 (.17/193)« التحرير والتنوير»، و(29/902)« روح املعاين»، و(3/127)
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عز  الرحن عىل منابَر من نور، عن يمنيإن املُْقِسطنَي عند اهلل »: صىل اهلل عليه وسلم

 .(1)«الذين َيْعِدلُوَن يف ُحكمهم وأهليهم وما َولُوا: -وكلتا يديه يمني   -وجل

الساموات واألرض؛ دتى العدل بني ويف اآلية دعوة إىل العدل الذي قامت عليه 

ُقوا اهللَ، واْعِدُلوا بني أوالدكم»: األوالد ل أن ُيعطي أبناءه وبعض الناس ال يبا. (2)«فاتَّ

م، وهو من  الذكور ما ال ُيعطي عرش معشاره لبناته، وال ش  أن هذا من اجلَْور املحرَّ

 .كبائر الذنوب

يف العدل صورة ُتَذم، لذا جيب  والعدل قيمة مطلقة، ال استثناء فيها، وليس

 .العدل دتى مع األعداء واملخالفني، فبالعدل قامت الساموات واألرض

 : ﴾ې ې ې ې ۅ ۅۉ ۉ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿ *

توكيد وتكريس ملعنى اإلخوة اإليامنية؛ ليعم كلَّ َمن : ﴾ۈ ٴۇ ۋ﴿

ق له وصف اإليامن، سواًء كان عربيًّا أو أعجميًّا، أو تقيًّا أو  ا، كام تشري إليه حتقَّ ً مقرصِّ

 .السورة الدًقا

ِ﴿: ، ويف قراءة﴾ۋ ۅ ۅۉ﴿ َوتُِكم ۚۡ ، (4)بني الفريقني: أي. (3)﴾إِخ 

و كانت اخلصومة بني اثنني من الناس، أو بني إخوة أشقاء أو عام، دتى لواملعنى 

 .(1)أصدقاء، فاملطلوب السعي يف اإلصالح بينهم، وتضييق الفجوة والقطيعة

                                                           

 .ريض اهلل عنهاممن دديث عبد اهلل بن عمرو ( 2510)أخرجه مسلم ( 1)

 .ريض اهلل عنهاممن دديث النعامن بن َبِشري ( 2719)م ، ومسل(1150، 1157)أخرجه البخاري ( 2)

معجم »، و(1/907)« النرش يف القراءات العرش»، و(707ص)« السبعة يف القراءات»: ينظر( 3)

 (.3/59)« القراءات

دجة »، و(7/103)« احلجة للقراء السبعة»، و(990ص)« احلجة يف القراءات السبع»: ينظر( 4)

 (.701ص)« القراءات
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، فذكر واو ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿: ومن اللَّطيف أن اهلل تعاىل قال

 . «فأصلحوا بينهم»: ، ومل يقل﴾ۓ ڭ ﴿اجلامعة، ثم قال 

ميع يبارشون القتال، أما الصلح فال يتم بني آداد األفراد، اجل أن: والرس يف ذلك

 .(2)الصلحوإنام يتم بني الطائفتني من خالل القادة والزعامء الذين يديرون عملية 

بسبب رغبتكم يف الصلح، وتغليب أمر اإليامن : ﴾ۉ ې ې ې﴿

ي شوكتكم عىل عصبية القبيلة واحلزب والطائفة و  .املنطقةالذي جيمع قلوبكم ويقوِّ

إن هذه اآليات الكريامت أصل يف التعامل مع اخلالفات السياسية التي ينجم 

عنها رصاع عسكري بني دولتني أو مجاعتني من املسلمني، ورضورة تدخل األمة 

ْلم  املسلمة، ال بنرصة فريق عىل آخر ملجرد املصالح واألجندات اخلاصة، بل حلامية السِّ

بر احلروب والنزاعات بني األقاليم والقبائل ، وقطع دااالجتامعي واالستقرار واألمن

وهي تنطوي عىل ثالث واألدزاب، وتوديد وجهتها صوب املصالح العامة للوطن، 

 : دعوات

وهو أساس التدخل بني املتقاتلني باحلجة واإلقناع، ومعرفة  اإلصالح،: األوىل

 .رؤية كل فريق، وإزالة اللَّْبس، وضامن دسن النية بينهام

ال بقصد إبادهتا وإفنائها وقطع دابرها، بل لكف بغيها  قتال الفئة الباغية،: ثانيةلا

 .فحسب

                                                                                                                                                    

« تفسري البسيطال»، و(3/991)« تفسري املاتريدي»، و(12/979)« تفسري الطربي»: نظري( 1)

« روح املعاين»، و(27/919)« تفسري القرطبي»، و(15/207)« تفسري الرازي»، و(10/911)للواددي 

(29/910.) 

« تفسري الرازي»، و(4/207)« النكت الدالة عىل البيان يف أنواع العلوم واألدكام»: ينظر( 2)

، (1/419)« القرآن املجيد البحر املديد يف تفسري»، و(1/291)« تفسري البيضاوي»، و(15/207)

 .واملصادر السابقة
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 .بعد فيئة الفئة الباغية والِقْسط وتضامن احلقوق بينهام اإلصالح بالعدل: الثالثة

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴿ *

ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب يبجت 

 :﴾حت خت مت ىت يت جث مث

االزدراء والتنقص ألدد، إما بامله أو بشكله أو بعشريته أو بقبيلته : هي ريةْخ السُّ 

 . (1)أو بلونه أو بجنسه

 : (2)هم الرجال، كام قال الشاعر والقوم هنا

 َأَقوٌم آُل ِدْصٍن أم نِساُء؟***  وما أدري وَسوَف إِخاُل َأدري

خرية ت ، والعادة أن﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ  ﴿: واللَّطيف أن اهلل تعاىل قال كون السُّ

خرية ظاهرة  من فرد وادد، يف دني أن االستعامل القرآين فيه اإلشارة إىل أن السُّ

 !اجتامعية مرتبطة باألجناس واألقوام والشعوب واألمم، وليس جمرد األفراد

ة عن العدالة وادرتام اإلنسان بغض  فجاء اإلسالم هبذه القيم اجلديدة املعربِّ

 .النظر عن جنسه ولونه

بالتحقري، ووصمهم  ن ازدراء أهل بلدموارثه األجيال ما تت: دخل يف النهييو

وهو شعور متبادل غالبًا، فعوًضا عن تبادل التقدير والتكريم واالدرتام بني شعوب 

خرية العرب واملسلمني والعامل يتناقل األدفاد عن األجداد  مشاعر التنقص والسُّ

ة العرض أو رداءة األصل أو النفاق أو والوصم بالعيب كالبخل أو اجلبن أو رداء

 !غريه

                                                           

تفسري »، و(4/201)للواددي « التفسري الوسيط»، و(3/999)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 1)

« تفسري القرطبي»، و(15/205)« تفسري الرازي»، و(4/172)« تفسري البغوي»، و(1/112)« السمعاين

 (.17/140)« والتنوير التحرير»، و(0/907)« تفسري ابن كثري»، و(27/914)

 (.20ص)« ديوان ُزهري بن أيب ُسلمى»: ينظر( 2)
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 سيكون املسخور: ، أي(1)من اهلل واجبة ﴾ۇئ﴿و: ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿

د، أي َمن نزلت فيهم هذه  :منه خرًيا من الساخر، أما بالنسبة للتاريخ فهذا مؤكَّ

اآليات فإهنم ُددثاء عهد بإسالم سخروا من السابقني األولني؛ ألهنم فقراء أو 

 عرب، دتى إهنم كانوا يأنفون من التعامل معهم، وهذا جيعل املسلم ضعفاء أو غري

خرية باآلخريحيذر من مغبَّ   .ن، خاصة الضعفاء من العامل واخلدم وغريهمة السُّ

 مهاًل يد التقوى هي الُعليا***  ما بيننا عرٌب وال عجمٌ 

 هم كالذباب تطايروا عميا***  َخلُّوا خيوَط العنكبوت ملَن

منه مأجور  هي عنه، فالساخر آثم بُسخريته، واملسخورملوقف املنوكذل  يف ا

بصمته وتركه هلذه املعصية، ومأجور إن علم وصرب وآثر ما عند اهلل، وهو هبذا خري 

 .من الساخر

والنساء يدخلن يف مسمى القوم يف : ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی﴿

ن، األصل، ولكن ملا ذكرهن عىل سبيل التخصيص صار الظاهر عدم دخوهل

 . (2)إلفرادهن بالذكر

إهنا : ، وقالتريض اهلل عنهاؤمنني سخرت من صفية وقد ورد أن بعض أمهات امل

 . (3)هيودية

                                                           

ملكي بن أيب طالب « مشكل إعراب القرآن»، و(1/221)للنحاس « إعراب القرآن»: ينظر( 1)

معرتك األقران يف إعجاز »، و(1/142)« قاناإلت»، و(4/155)« الربهان يف علوم القرآن»، و(2/490)

 (.1/711)« القرآن

« تفسري السمرقندي»، و(3/999)« تفسري املاتريدي»، و(12/974)« تفسري الطربي»: ظرين( 2)

« تفسري القرطبي»، و(243 -4/245)« زاد املسري»، و(1/111)« تفسري السمعاين»، و(9/910)

(27/917 .) 

 فبكت، فدخَل . بنُت هيودي  : بلَغ صفيَة أن دفصَة قالت: قال  عنهريض اهللكام يف دديث أنس ( 3)

. إين بنُت هيودي  : قالت ل دفصةُ : فقالت. «ما ُيْبكيِك؟»: عليها النبيُّ صىل اهلل عليه وسلم وهي تبكي، فقال
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 ! (1)بأهنا قصريةها وورد يف رواية أخرى وصف

 :فلمز أخي  املسلم هو ملز لنفس ، كام قال تعاىل: ﴾ی جئ حئ ﴿

: ةمزاهل] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿: ، وقال سبحانه[13: النساء] ﴾ڃ چ چ﴿

2](
2) . 

، خالصته أنه (3)ويف اهلَْمز واللَّْمز كالم كثري للمفرسين والرشاح وعلامء اللغة

التعبري عن التنقص واالزدراء لشخص، إما بكلامت رصحية، أو كلامت خفيَّة، أو 

 . باإلشارة بالعني أو باللِّسان واليد

يعرف اللغة؛ فليس  وهو منهي عنه، سواء كان يف وجهه، أو يف غيبته، أو لكونه ال

 .ت ْخرية ممن ال يفهم لغمن املروءة واألخالق أن ترسل لسان  بالسُّ 

                                                                                                                                                    

،»: فقال النبيُّ صىل اهلل عليه وسلم ، وإنك لتحَت نبيٍّ ك لنبيٌّ ، وإن عمَّ ثم . «ففيَم تفخُر عليك؟ إنك البنُة نبيٍّ

 .«يا حفصةُ  اتقي اهللَ»: قال

« الكربى»، والنسائي يف (٤٩٨٦)، والرتمذي (2145)، وعبد بن محيد (21931) أخرجه أمحد

 (.2037 -2039( )201 -1/201)، والضياء (٨٦١١)، وابن دبان (9490)، وأبو يعىل (٩٩٨٨)

، ريض اهلل عنهامن دديث عائشة ( 2309)، وابن ماجه (4701)، وأبو داود (11001)وأخرج أمحد 

« السلسلة الصحيحة»: وينظر. هي َمن قالت ذل  ريض اهلل عنهاحش نحوه، وفيه أن زينب بنت ج

(9101). 

من صفيَة كذا  َدْسُبَ  : أهنا قالت للنبيِّ صىل اهلل عليه وسلم ريض اهلل عنهاكام يف دديث عائشة ( 1)

لو : أي. «لقد قلِت كلمًة لو ُمِزَجْت بامء البحر ملََزَجْته»: فقال صىل اهلل عليه وسلم. قصرية: وكذا، تعني

ته وأفسدته طت بامء البحر لغريَّ
 .ُخلِ

رشح مشكل »، والطحاوي يف (٦٥٨٦)، والرتمذي (٦٩٨٥)، وأبو داود (٦٥٥٢٨)أخرجه أمحد 

 (.٦٨٤)« مساوئ األخالق»ي يف ، واخلرائط(9/229)« اآلثار

« تفسري القرطبي»، و(15/203)« تفسري الرازي»، و(12/977)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

« تفسري اخلازن»، و(9/914)« تفسري النسفي»، و(1/297)« تفسري البيضاوي»، و(27/910)

 (.20/140)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(4/252)

 .«سورة اهلمزة»مز ينظر ما سيأيت يف وللفرق بني اهلَْمز واللَّ ( 3)
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 : (1)التعيري، كام قال األول :هو التنابز: ﴾مئ ىئ يئ﴿

ْوأُة اللَّقبا***  ُأَكنِّيه دني ُأناديه ألُْكِرَمهُ  بُه، والسَّ  وال ُأَلقِّ

ح فال إشكال فيه، كاللَّقب واللَّقب هو ما َأْشَعر بمدح أو ذم، فإن َأْشَعر بمد

كرم ونحو ذل ، وإن َأْشَعر بتنقص فال جيوز، وكانوا بوصف يدل عىل الشجاعة وال

كان كل  صىل اهلل عليه وسلميف املدينة يفعلون ذل  أول اإلسالم، وملا جاء النبيُّ 

سوَل يا ر: باسم فقالوا صىل اهلل عليه وسلمدعاه النبيُّ  وادد له اسامن أو ثالثة، فربام

 . (2)فنزلت اآلية. ه أن ُيْدَعى بهاهلل، إنه يكر

واليوم صار التنابز باأللقاب شعاًرا إعالميًّا، وهتاًم جاهزة، وتصنيًفا عشوائيًّا، 

ج وملًزا باالنتساب إىل مذهب أو مجاعة أو تيار بعلم وبغري علم، واستدعى هذا ولو

ل إىل وش مْهاء فيه دون بصرية، وحتوَّ اية وحتريض ودرمان من دقوق العامة والدَّ

وال يشء يداوي هذا كتوجيه القرآن بتجنب .. عةاالنتساب للوطن أو للمجمو

خرية والغمز واهلمز وسوء الظن  .السُّ

هي أن يقول : كعطاء بن أيب رباح أنه قال يف اآلية ،وورد عن مجاعة من السلف

 . (3)يا كافر، يا فاجر، يا فاسق: اإلنسان

يكون األمر دينام تكون األلقاب  أ مافأسو: ﴾حب خب مب ىب يب﴿

تنقًصا ُيقصد به احلط من قدر أدد، أو إقصاء أدد، أو احلُكم عليه بفسوق أو كفر أو 

                                                           

خزانة »و ،(1/0)« احلامسة البرصية»، و(501ص)للمرزوقي « رشح ديوان احلامسة»: ينظر( 1)

 .منسوًبا إىل بعض الفزاريني( 3/240)للبغدادي « األدب

« تفسري املاوردي»، و(9/910)« تفسري السمرقندي»، و(12/975)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 .، واملصادر اآلتية(4/243)« زاد املسري»، و(1/991)

« لتفسري البسيطا»، و(3/994)« تفسري املاتريدي»، و(12/973)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 .، واملصادر السابقة واآلتية(1/07)« فتح القدير»، و(4/902)« الكشاف»، و(10/915)للواددي 
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فجور أو كذب، وجيتمع الرش كله دينام جيتمع مع التنابز تكفري وسوء ظن وجهل، 

 . [40: النور] ﴾ڱ ڱ ں ں ﴿فهي 

ني واالقاب فيحذرنا من أن نقع يف مثل التنابز باألل زدراء، فنصبح مستحقِّ

 ،﴾ى ى ائ ﴿للفسوق بسببه بعدما َمنَّ تعاىل علينا باإليامن؛ لذا استهل اآلية بـ

فأنتم مؤمنون باهلل ورسوله، فحاذروا أن : أي ﴾حب خب مب ﴿وختمها بـ

ل وصف اإليامن إىل وصف الفسوق بسبب السخرية والتنابز  .(1)يتحوَّ

ل عىل أنه كانت تقع مما يد التوبة؛دعاهم إىل : ﴾حت خت مت ىت يت جث ﴿

د َمن مل يتب بأنه من الظاملني؛ فهو ظامل لنفسه  من بعضهم هذه الزالت، وتوعَّ

 .(2)باملعصية، وظامل لغريه بالتعيري

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ﴿ *

ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ 

 : ﴾ڄ ڄ 

التوقع : هو ﴾پ ﴿ن، وهذا النداء اخلامس يف السورة العظيمة بوصف اإليام

: صىل اهلل عليه وسلم، وقال النبيُّ (3)املبني عىل غري دجة وال يقني وال معرفة وال أدلة

ُسوا» ُسوا، وال حتسَّ ؛ فإن الظَّنَّ أكذُب احلديث، وال جتسَّ اكم والظَّنَّ  .(1)«إيَّ

                                                           

« تفسري الرازي»، و(1/210)« يزاملحرر الوج»، و(12/901)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

«  ابن كثريتفسري»، و(3/125)« البحر املحيط يف التفسري»، و(27/915)« تفسري القرطبي»، و(15/203)

 .، واملصادر السابقة(17/143)« التحرير والتنوير»، و(0/907)

ري تفس»، و(22/0001)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(12/909)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.17/143)« التحرير والتنوير»، و(1/114)« السمعاين

« لسان العرب»، و(9/279)« النهاية»، و(193ص)« املفردات يف غريب القرآن»: ينظر( 3)

 .«ظ ن ن»( 91/971)« تاج العروس»، و(134ص)للَكَفوي « الكليات»، و(9/101)



61 
 

و حتقيقه واألمر باالجتناب هو هني عن الظَّنِّ وعن اتباع الظَّنِّ أو احلديث عنه أ

ىل أن بعض الظَّنِّ ال لغري موجب، وقد هنى عن كثري منه، ومل ينه عنه مطلًقا؛ مما يدل ع

جُيتنب، بل قد يكون واجبًا، مثل دسن الظَّنِّ باهلل سبحانه، والظَّنِّ احلسن باملؤمنني، 

 .، لكنه ال جُيتنب؛ ألنه َظنٌّ دسنفهذا َظنٌّ 

، وُيؤخذ فيها باألدلةويف الرشيعة أبواب كثرية ُيؤخذ فيها  الظنيَّة،  بغلبة الظَّنِّ

فهذا مما ُيعمل به؛ فإن اليقني القاطع يف كثري من مسائل احلياة مما ال يتيرس، وال يزال 

عىل يقني لفسدت الناس تعرض هلم االدتامالت والرتددات، ولو مل يبن يشء إال 

ئر التعامالت، ما مل احلياة وتوتَّرت العالقات؛ ولذا ُيعمل بالظن الغالب يف سا

ت، تسهياًل عىل العباد، وحتقيًقا يعارضه ما هو أقوى منه، وقد ُيؤخذ بالظَّنِّ يف داال

 .للمصالح

 .وثمة َظنٌّ حمرم، وهو َظنُّ السوء املبني عىل غري دليل

، وهو ما كان مبنيًّا عىل أدلة ضعيفةوثمة َظنٌّ ينبغي التو  .قف فيه والتأينِّ

ا لذريعة سوء اىل باجتأمر تع: ﴾پ پ ڀ ڀ﴿ ؛ سدًّ ناب كثري من الظَّنِّ

، ومل يقل بأن كثرًيا من الظَّنِّ ﴾پ ڀ ڀ ﴿الظَّنِّ املحذور هنا، وجاء التعليل بأن 

ا إثٌم، وهذا يدل عىل أن بعض الظَّنِّ املنهي عنه يوافق  الواقع، ومع هذا هنى عنه؛ سدًّ

 .(2)لذريعة الفساد والترسع واالهتام بغري بينة

                                                                                                                                                    

 .ريض اهلل عنهمن دديث أيب هريرة ( 1179)، ومسلم (7074، 1249)أخرجه البخاري ( 1)

« تفسري املاتريدي»، و(1/97)للزجاج « معاين القرآن»، و(12/901)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

« التفسري البسيط»، و(1/994)« تفسري املاوردي»، و(9/915)« تفسري السمرقندي»، و(3/991)

 (.27/992)« تفسري القرطبي»، و(4/212)« زاد املسري»، و(10/913)للواددي 
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س هو ثمرة الظَّنِّ السوء، فالغالب أن املرء إذا َظنَّ بدأ : ﴾ڀ ٺ ﴿ والتجسُّ

س، ولذل  جاء يف احلديث قِّق»: -إن صح -يتجسِّ ال : أي. (1)«إذا ظننََّت فال حُتَ

 .تبحث لتأكيد ظن 

إهنا دعوة لألفراد، وللقيادات واحلكومات أن حتفظ أعراض الناس وأرسارهم 

وال ُتنته  حتت ذرائع االهتام الناجم عن سوء ظن، أو وعوراهتم وخاصة دياهتم، 

صىل اهلل عن الرسول  ريض اهلل عنهتفسري فاسد ملوقف أو سلوك، كام روى معاوية 

ْم، أو كِْدَت أن »: أنه قال له عليه وسلم بَْعَت عوراِت الناس أفسْدهَتُ إنك إن اتَّ

 . (2)«ُتْفِسَدُهم

جهزة حتيص عىل الناس حتركاهتم ودكومات العامل اليوم ورشكاته صنعت أ

هتم وكالمهم، وهؤالء املخربون البادثون عن األرسار ينشأ يف نفوسهم سوء ومههام

ل العالقة إىل عالقة موتورة مبناها عىل الدسائس والنامئم  الظَّنِّ بالناس، وتتحوَّ

 .والوساوس، وتصبح سببًا يف التوتر وسوء العالقة

صىل ب، والنبيُّ نِّ السوء يف الغالوالغيبة ثمرة من ظَ : ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ﴿

ذكُرَك »: قال. اهللُ ورسوُله أعلمُ : قالوا. «أتدروَن ما الغيبُة؟»: قال اهلل عليه وسلم

                                                           

، والطرباين يف (949)« أماليه»، واملحاميل يف (2371)« اآلداد واملثاين»أخرجه ابن أيب عاصم يف ( 1)

من دديث دارثة بن النعامن ( 141، 211)« التوبيخ والتنبيه»، وأبو الشيخ يف (9110) «املعجم الكبري»

  .ريض اهلل عنهام

 (.901 -2/900)« أنيس الساري يف ختريج فتح الباري»: ينظر. وإسناده ضعيف، وله شواهد ضعيفة

، وابن (417)« مكارم األخالق»، واخلرائطي يف (0953)، وأبو يعىل (4555)أخرجه أبو داود ( 2)

« شعب اإليامن»، ويف (5/105)، والبيهقي (530( )23/903)« الكبري»، والطرباين يف (1070)دبان 

(3121 .) 
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إن كان فيه َما تقوُل، »: أفرأيَت إن كان يف أخي ما أقوُل؟ قال: قيل. «أخاَك بام يكرهُ 

 .(1)«فقد اغتبتُه، وإن مل يكْن فيه فقد هبتَّهُ 

اللِّسان، واعتياد املرء عليها جيعل جملسه ال يطيب إال هبا،  سوأ آفاتوهي من أ

م هلا ثناًء  ئ جلسائه عليها، وقد خيرجها خمرج املالدظة والنقد الربيء، أو يقدِّ وجيرِّ

ده بام يعلم السامعون مجيًعا  أجوَف غري ذي معنى، أو ُيبهم اسم املذموم، ولكنه حيدِّ

 .بمقصوده

فهذا تبشيع للفعل، فَمن الذي  :﴾ٹ ٹ ڤ ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿

 حيب أن ُيؤتى له بلحم أخيه من أمه وأبيه ميتًا فيأكل حلمه؟

م ل  وأنت جائع  ويف املثال توظيف للخيال للتنفري من الذنب، فهذا حلم يقدَّ

ى كرهته: تنظر وهتم وتتناول منه، فإذا قيل ل  هو حلم : ولو قيل. إنه حلم غري مذكَّ

 كان حلم أخي  امليت؟ فكيف إن د كرًها،لكان أش. آدمي

بمجرد ما سمعتم هذا الوصف كرهتم األكل، وكرهتم املثل : أي ﴾ڤ ڦ ﴿

 .(2)والصورة التي تتخيَّلوهنا، فهذه هي دقيقة الغيبة

س نقيض ؛ ﴾ڤ ڦ﴿ ألن الغيبة والتنابز باأللقاب وسوء الظَّنِّ والتجسُّ

 .التقوى

ذه املنهيات املذكورة يف ملَن تاب وأناب وكفَّ نفسه عن ه ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿

ر أن اآلية،  ودتى دني يكون املؤمن مبتىَل بخطيئة يتوب منها ثم يعود إليها فهو يتذكَّ

، فاملكلَّف «تائب»: كثري التوبة عىل العاصني، وهي صيغة مبالغة من: أي ﴾ڄ﴿اهلل 

                                                           

 .ريض اهلل عنهمن دديث أيب هريرة ( 1153)أخرجه مسلم ( 1)

« تفسري السمعاين»، و(1/991)« تفسري املاوردي»، و(12/950)« يتفسري الطرب»: ينظر( 2)

« تفسري القرطبي»، و(15/222)« تفسري الرازي»، و(1/211)« ر الوجيزاملحر»، و(1/115)

 (.0/950)« تفسري ابن كثري»، و(27/991)
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لتَّْوب، واسع املغفرة، وهو كثري ا: أي ﴾ڄ﴿كثري اخلطأ، واهلل : خطَّاء، أي

 .(1)فالعفو أدب إليه من املؤاخذة ،﴾ڄ﴿

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ  ﴿ *

 : ﴾ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

ڄ ڃ ڃ  ﴿: انتقل اخلطاب من مناداة املؤمنني إىل مناداة الناس أمجعني

، وهو خطاب مدين متصل بام سلف، فاهلل خياطب الناس ﴾ڃ ڃ چ چ

كيًدا عىل قيمة الفضل بالعمل بالتذكري بأمجل اخلُُلق؛ تأ -املؤمننيبام فيهم  -كلهم

 : (2)وليس بالنََّسب أو الشكل أو املظهر أو غريه، كام قيل والتقوى،

اءُ ***  الناُس من ِجَهِة التَّمثيِل َأْكفاءُ   أبوهُم آدٌم واألمُّ َدوَّ

 ُخلَِقْت فيهْم وأعضاءُ وَأْعُظٌم ***  نفٌس كنفٍس وأرواٌح ُمشاكَِلةٌ 

 ُيفاِخُروَن به فالطنُي واملاءُ ***  ْم َدَسٌب فإْن َيُكْن هلم من َأْصلِهِ 

ءُ ***  ما الفضُل إِالَّ ألهل العلم إهنمُ   عىل اهلَُدى ملَِن اْستَْهَدى َأِدالَّ

 وللرجال عىل األفعال أسامءُ ***  وَقْدُر ُكلِّ امرٍئ ما كان حُيِْسنُهُ 

َهُلهُ وِضدُّ ُكلِّ ا  أعداءُ  واجلاهلوَن ألهِل العلم***  مرٍئ ما كان جَيْ

                                                           

يف علوم اللباب »، و(22/0003)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(12/952)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 .، واملصادر السابقة(20/119)« الكتاب

« تذكرة اخلواص»، و(1/210)« الفقيه واملتفقه»، و(191)« لهجامع بيان العلم وفض»: ينظر( 2)

نرش طي التعريف يف فضل محلة العلم »، و(27/941)« تفسري القرطبي»، و(417ص)لسبط ابن اجلوزي 

 .ريض اهلل عنهمنسوًبا إىل عيل  (02ص)جلامل الدين احلبييش الوصايب « الرشيف

نظم الدرر يف تناسب اآليات »، و(1/210)« خ بغدادتاري»: ينظر. وُينسب أيًضا إىل الشافعي وغريه

 (.7/210)أليب بكر البقاعي « والسور
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األم واألب، فكل إنسان له أم وأب، : ويمكن أن يكون املقصود بالذكر واألنثى

 .ُخلق من التقائهام من ماء الرجل وُبويضة املرأة

آدم ودواء؛ فهام األصل األول للناس، واملعنيان : ويمكن أن يكون املقصود

 .(1)متداخالن

: لوبالقبائغري العرب، : املقصود بالشعوب: ﴾چ چ ڇ ڇڇ ﴿

العرب، أو الشعوب باملعنى األوسع، فتستوعب القبائل وغريها، والقبائل تتفرع إىل 

 .(2)بطون وأفخاذ

أن اهلل تعاىل أهلم الناس ذل ، وليس موجوًدا يف أصل خلقتهم، : معناه واجَلْعل

فالناس سواسية، كام أهلمهم تنظيم األسبوع ثم الشهر ثم السنة، من أجل انتظام أمر 

ذه األشياء جعلها بحكمته من أجل التواصل والتعارف وصلة األردام احلياة، فه

 .القات وانضباطها وسهولتهاوالتعاون الذي يساعد عىل انتظام احلياة والع

هلا بعض الناس إىل عنرصية وسب وشتم ومفاخرة  هي يف األصل معان إجيابية دوَّ

: ادد، ويف احلديثومباهاة وتوارث أدقاد قديمة ومعان مرذولة، ونسوا األصل الو

)«الناُس بنو آدَم، وآدُم من تراب»
ة الوداع صىل اهلل عليه وسلموقال . (3 يا أهيا »: يف َدجَّ

                                                           

« تفسري السمرقندي»، و(3/990)« تفسري املاتريدي»، و(12/951)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

« الكشاف»، و(1/991)« تفسري املاوردي»، و(22/0020)« ىل بلوغ النهايةاهلداية إ»، و(9/913)

« تفسري ابن كثري»، و(27/942)« تفسري القرطبي»، و(15/221)« تفسري الرازي»و، (4/904)

 (.17/115)« التحرير والتنوير»، و(1/03)« فتح القدير»، و(0/951)

« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(12/959)« يتفسري الطرب»، و(9/119)« تفسري عبد الرزاق»: ينظر( 2)

« روح املعاين»، و(27/949)« تفسري القرطبي»، و(1/991)« تفسري املاوردي»، و(22/0020)

 .، واملصادر السابقة(29/921)

من دديث ( 9317، 9311)، والرتمذي (1227)، وأبو داود (20052، 5097)أخرجه أمحد ( 3)

 . ريض اهلل عنهأيب هريرة 
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، وال  ، َأاَل ال فضَل لعريبٍّ عىل عجميٍّ ، وإن أباكم واحد  الناُس، َأاَل إن ربَّكم واحد 

، وال أحَر عىل أسوَد، وال أسوَد عىل أحَر، إاِلَّ  )« بالتقوىلعجميٍّ عىل عريبٍّ
1). 

 .فالفضل هو بالتقوى، وليس بسلسلة النسب واآلباء واألجداد 

، (2)عند كثري من املفرسين معناه أن يعرف بعُضهم بعًضا يف النَّسب عارفوالت

 .وهو معنى صحيح أولوي

أن تتواصلوا فيام بينكم باملعروف والرِبِّ واإلقساط، فتصل  :ويدخل يف التعارف

يب، مع كون القريب أوىل؛ فتأخذ باملعروف وُتعطي باملعروف، القريب وغري القر

 .لتتبادلوا وتتعاطوا املعروف بينكم، ويكون هو أساس عالقة بعضكم ببعض: فاملعنى

لعلامء خليًطا من تبادل املعرفة والعلم، ولذل  كان ا: ومن معاين التعارف

 اهلل عليه وسلم صىلالعرب واملوال والفرس والعجم وغريهم، وكان أصحاب النبي 

وكان هؤالء أفضل من كثري من العرب الذين .. سلامن الفاريس، وبالل احلبيش: فيهم

 .تأخر إسالمهم، أو كان يف إسالمهم نقص وفتور وضعف

نفس وأعامق الثقافة ليست سهلة، إن احلرب عىل العنرصية املتغلغلة يف أعامق ال

ج إىل أن نتعاهد أنفسنا منها، ونتسامى وال تزال يف الناس إىل يوم القيامة، وهي حتتا

 .إلنسان وسلوكهعن نظر العصبية املبنية عىل غري عمل ا

                                                                                                                                                    

: وينظر. ريض اهلل عنهاممن دديث ابن عمر ( 9515)، وابن دبان (9100)رجه الرتمذي وأخ

 (.1509، 2003)« السلسلة الصحيحة»

 .ريض اهلل عنهمن دديث رجل من الصحابة ( بغية -12)، واحلارث (19453)أخرجه أمحد ( 1)

« لة الصحيحةالسلس»: وينظر. نحوه ريض اهلل عنهمن دديث أيب ذر ( 12400)وأخرجه أيًضا 

(1000.) 

« تفسري الرازي»، و(3/990)« تفسري املاتريدي»، و(12/957)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

« تفسري ابن كثري»، و(3/111)« البحر املحيط يف التفسري»، و(27/949)« تفسري القرطبي»، و(15/229)

 (.17/172)« التحرير والتنوير»، و(0/951)
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، (1)وهذه اآلية دليل عىل عدم اعتبار كفاءة النسب يف الزواج، كام قال ابن كثري

لكفاءة هو مذهب مجاعة من العلامء، كأيب احلسن الَكْرخي، والقول بعدم اعتبار ا

احلسن البرصي، وابن دزم الظاهري، وهو رواية عن اإلمام أمحد، وسفيان الثَّْوري، و

 . (2)، وعمر بن عبد العزيز، وغريهمريض اهلل عنهمسعود وهو قول عن ابن 

وسف  الدماء واملؤسف أن موضوع الكفاءة يف النكاح صار سببًا للرصاع 

 !وتفرقة األرس بعد اجتامعها

سب واحلسب فالكرم بالتقوى، وليس بالن: ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ﴿

فعة، فأتقى الناس هو أكرمهمواجلاه، واملقصود   . (3)به الرشف والرِّ

والسورة كلها تدور دول التقوى، أن يكون يف قلب اإلنسان تقوى اهلل، بحيث 

ات، وإذا ددث منه خطأ أرسع بالتوبة، ومل ال يرتكب املحرمات، وال يرتك الواجب

 .ُيرِصَّ عىل الذنب وهو يعلم

 .يعلم َمن يستحق الكرامة، ويعلم أهل التقوى وأهل املغفرة: ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ﴿

ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ  ﴿ *

  :﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ 

                                                           

 (.0/955)« تفسري ابن كثري»: ينظر( 1)

، (275 -23/271)« التمهيد»، و(1/12)« املبسوط»، و(1/920)« بدائع الصنائع»: ينظر( 2)

، (5/205)« اإلنصاف»، و(20/14)« املحىل»، و(3/950)« املغني»، و(9/271)« مغني املحتاج»و

 (.1/132)« السيل اجلرار»، و(9/2000)« سبل السالم»، و(3/291)« فتح الباري»و

تفسري »، و(22/0021)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(12/957)« فسري الطربيت»: ينظر( 3)

تفسري »، و(4/901)« الكشاف»، و(10/977)للواددي « التفسري البسيط»، و(1/997)« وردياملا

 (.27/941)« القرطبي
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نزلت هذه اآلية يف األعراب الذين أتوا املدينة من بني َأَسد بن ُخزيمة، بعد أن 

فاهلم، وأغلوا أصاهبم الَقْحط واجلفاف، فقدموا املدينة برجاهلم ونسائهم وأط

األسعار، وملؤوا األسامع بالكالم الذي ال ترشد إليه اآلداب وال تقبله األذواق، 

آمنا ب  من : ؛ ويقولونصىل اهلل عليه وسلمول وكانوا يمنُّون بإسالمهم عىل الرس

وهم . دون قتال، والناس مل يؤمنوا ل  دتى قاتلوك، ونحن أتيناك بأنفسنا وأهلينا

، ومل يأتوا املدينة إال بعدما استقر أمر الرسالة ودانت العرب ددثاء عهد بإسالم

 .(1)وعرف الكافة أن الدائرة عىل الكافرين واملعاندين

 .فهو عليم بام يف نفوسكم ﴾گ گ  ک ﴿

؛ ألن اهلل ال يريد أن يشهد هلم «ولكن أسلمتم»: مل يقل: ﴾گ گ ڳ ﴿

نهم ما كان واجبًا عل يهم أن يقولوه؛ ألن اإلسالم باإلسالم، وإنام يريد أن يلقِّ

الظاهري ددث ديث أهنم استسلموا والتزموا بالواجبات الرشعية الظاهرة كالصالة 

ق اإليامن يف قلوهبموها، ولكن ملونح  .(2) يتحقَّ

وجود أصل اإليامن، أي أن يؤمن بأن اهلل سبحانه هو : األوىل: فاإليامن درجتان

، وال إيامن إال هبذا؛ ألنه لو صىلَّ (3)الستة املستحق للعبادة، ويؤمن بأركان اإليامن

                                                           

« تفسري السمرقندي»، و(12/955)« تفسري الطربي»، و(721ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 1)

« تفسري الرازي»، و(4/175)« تفسري البغوي»، و(937ص)للواددي « أسباب النزول»و ،(9/913)

« التحرير والتنوير»، و(0/953)« تفسري ابن كثري»، و(27/945)« تفسري القرطبي»، و(15/221)

 .، واملصادر اآلتية(17/179)

« تفسري املاوردي»، و(22/0024)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(3/53)« تفسري الثعلبي»: ينظر( 2)

« فتح القدير»، و(4/214)« سريزاد امل»، و(10/975)للواددي « التفسري البسيط»، و(1/990)

 .، واملصادر السابقة(1/51)

ه: وهي( 3)  .اإليامن باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، والقدر خريه ورشِّ
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ينفعه صومه وصام وهو ال يؤمن باهلل أو ال يؤمن بيشء من أركان اإليامن الستة، فال 

 .وال صالته

مقام اإليامن الذي هو فوق اإلسالم ودون اإلدسان، أن يكون اإليامن قد : الثانية

كفاف عن الرش، وهذا خالط قلبه، وصار لديه تقوى ويقظة ونشاط للخري وان

ثوا عن أنفسهم  -واهلل أعلم -املقصود هنا فنفى عنهم هذه الدرجة، وأمرهم أن يتحدَّ

 .و اإلسالمبام هو دوهنا، وه

عاء، فال يقول عي هذا االدِّ أنا مؤمن تقي »: واملؤمن الصادق املحسن املتَّقي ال يدَّ

ىل معنى االعرتاف ع« أنا مؤمن»: ، ألنه خياف عىل نفسه، ولكن قد يقول«حمسن

 .باألركان الستة

وهو هنا جاء بلفظ أرجى من األول؛ فقد نفى : ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ  ﴿

ا عىل دعواهم، ثم زاد األمر بياًنا بأن املقصود أن اإليامن مل يصل بعُد  عنهم اإليامن، ردًّ

كها لتصبح نقية تقية خاشعة، واستعمل أداة النفي  ة« ملَّا»إىل قلوهبم فيحرِّ عن  املعربِّ

ْ »ُقرب ادتامل اليشء، فهي أدسن من  ملَّا حيدث هذا، : وأرجى، وكأن اللفظ يقول« مَل

 .(1)جيع عىل اخلري، والرتقِّي يف معارج الفضلولكنه قارب، ففيه حتفيز هلم وتش

ال : أي ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ  ﴿باألعامل الظاهرة،  ﴾ڱ ں ں ڻ  ﴿

ي إيامنك  .(2)مينقصكم شيئًا، فأعاملكم حمفوظة، وهي تزكِّ

                                                           

« تفسري السمعاين»، و(1/95)للزجاج « معاين القرآن»و، (12/931)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

، (0/953)« تفسري ابن كثري»، و(15/227)« الرازيتفسري »، و(4/907)« الكشاف»، و(1/192)

 (.1/100)« اإلتقان»و

« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(3/993)« تفسري املاتريدي»، و(721ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(1/192)« تفسري السمعاين»، و(1/990)« املاوردي تفسري»، و(22/0027)



69 
 

وهذا مناسب للمقام؛ ألن عندهم ما عندهم من اخلطأ  :﴾ہ ہ ہ ھ  ﴿

ح املسار  .والتقصري، ففيها إغراء بمغفرة اهلل ورمحته ملَن تاب وصحَّ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ﴿ *

 : ﴾ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

 .باهلل؛ لتأكيد أهنم مل يؤمنوا بعدُ  ﴾ک ﴿ :خطاب لألعراب الذين قالوا

ے ے ﴿دقون يف إيامهنم الصا ﴾ھ﴿فـاحلرص،  تدل عىل ﴾ھ ﴿و

، : أي ﴾ڭ ڭ ڭ  ﴿إيامًنا صحيًحا  ﴾ۓ ۓ مل يقع يف إيامهنم ريب، وال ش ٌّ

د، يف دني أنكم أنتم وقع من بعضكم اإليامن الذي خالطه ضعف وش   . (1)وال تردُّ

ولعل يف هذه إشارة إىل فضالء السابقني من األنصار واملهاجرين الذين يقع 

يهم وُيثني عليهم، ويدعو  عادة من بعض ُددثاء اإلسالم استصغار منهم، فهو يزكِّ

ؤالء الداخلني اجلُدد إىل التأيسِّ هبم واالقتباس باحلب واملجالسة والتعلم منهم، ه

 .دون استنكاف أو تعال أو تكرب

يف دني أنكم مل جتاهدوا بأموالكم، وإنام أتيتم : ﴾ڭ ۇ ۇ ﴿

نحن جياع، فأطعمنا، وُعراة، فاكسنا، وقد كانوا جاؤوا إىل : لتطلبوا األموال، وتقولوا

السبب وهبذه النية، بخالف أولئ  الذين بذلوا أمواهلم وأنفسهم يف سبيل املدينة هلذا 

 .(2)اهلل، وجاهدوا، وهاجروا

                                                           

« تفسري السمرقندي»، و(12/931)« تفسري الطربي»، و(4/33)« تلتفسري مقا»: ينظر( 1)

« املحرر الوجيز»، و(4/900)« الكشاف»، و(4/270)للواددي « التفسري الوسيط»، و(9/990)

 .(27/943)« تفسري القرطبي»، و(1/214)

« تفسري ابن أيب زمنني»، و(3/940)« تفسري املاتريدي»، و(12/931)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

« الكشاف»، و(1/192)« تفسري السمعاين»، و(10/900)للواددي « التفسري البسيط»، و(4/177)

 (.3/114)« البحر املحيط يف التفسري»، و(4/900)
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من السابقني  ريض اهلل عنهمفهذا ثناء عىل الصحابة : ﴾ٴۇ ۋ ۋ ﴿

ڄ ڄ  ﴿: إغراء بالصدق، كام قال تعاىلاألولني من املهاجرين واألنصار، وفيه 

، وتذكري بأن األمر متعلِّق [223: التوبة] ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ

بالقيم واملبادئ، وليس جمرد سباق بني القبائل، أو انتهاز للفرص، أو طلب للعاجل، 

 .وفضله، وليست مكسًبا عاجاًل زهيًدا فاملسألة مسألة تضحية وبذل، رجاء ثواب اهلل

ائ ەئەئ وئ وئ  ې ې ى ى ائ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿ *

 : ﴾ۇئ ۇئ ۆئ

 .فهو يعلم خبايا نفوسكم، ودقائق ترصفاتكم ونواياكم

وهذا من العتب الشديد عليهم، فكيف تظنون أنكم تعلِّمون اهلل بدينكم؟ وهو 

عاًء أجوف، وال  ين ليس ادِّ تفاخًرا، وإنام دقيقته إيامن أعلم بام يف النفوس، والدِّ

 .وإخبات ونفع للعباد

وهم كانوا بحاجة إىل مثل هذا املعنى؛ : ﴾ەئى ائ ائ  ې ې ې ى﴿

ألنه قلَّام ختطر معاين مراقبة اهلل هلم وعلمه بام يف قلوهبم ونفوسهم؛ ألهنم ُددثاء عهد 

رهم بأن اهلل تعاىل  ەئ ې ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿بإسالم، فادتاج األمر إىل أن ُيذكِّ

 .﴾وئ وئ ۇئ ۇئ

ۆ ۈ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿: ولعل اآلية تشبه قوله تعاىل

َعْو . [25: يونس] ﴾ۈ واملراد هبا النفي، فإذا نفاه اهلل تعاىل فهو غري موجود، وإن ادَّ
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هل أنتم تعلمون شيئًا ال يعلمه اهلل، ديث ينفيه وأنتم : وجوده، ولذا فهو يقول

 !؟(1)تثبتونه

ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ  ﴿ *

 : ﴾جب حب خب مب 

 حتديد من بني َأَسد، وليس مهامًّ : اب، قيلنزلت هذه اآليات يف قوم من األعر

صىل اهلل َمن هم، إنام املهم املعنى؛ إذ يستنكر عليهم القرآن إظهارهم املنَّة عىل الرسول 

ن رسوَله  عليه وسلم بأهنم مل حياربوه كام داربه غريهم، ودخلوا يف دينه طوًعا، ويلقِّ

، بل املنَّة عليكم هللال متنُّوا بإسال: أن يقول هلم مصىل اهلل عليه وسل  مكم عيلَّ

 . ولرسوله

وَذَكر املنَّة باإليامن واهلداية إليه؛ ألنه ال يشعر بالفضل واملنة إال املؤمنون 

الصادقون الذين خالط اإليامن شغاف قلوهبم، أما َمن أظهر اإلسالم فحسب فربام 

م هبا ومل  .ًكا يف أصل الدعوىيشعر باملنَّة، ووضع القيد تشكي استثقل التكاليف وتربَّ

ىب يب جت حت خت متىت يت جث مث  ﴿: وختم بتأكيد علمه تعاىل *

 : ﴾ىث يث 

 . فالغيب عنده شهادة، والرس عنده عالنية

ختمت السورة الكريمة التي ادتشد فيها الكثري من اآلداب واألخالق يف 

 ، ومع املؤمنني يفصىل اهلل عليه وسلماألقوال واألعامل مع اهلل سبحانه، ومع رسوله 

ْلم واحل ة واالختالف، ثم االنتقال أيًضا إىل الطبيعة دال السِّ رب، ودال األخوَّ

                                                           

تفسري »، و(22/0010)« اية إىل بلوغ النهايةاهلد»، و(12/937)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

« تفسري ابن كثري»، و(4/211)« زاد املسري»و ،(1/214)« املحرر الوجيز»، و(1/995)« املاوردي

(0/930.) 



72 
 

كيف جيب أن تكون، وختم السورة باحلديث اإلنسانية وبني آدم والعالقة بينهم، و

عن هؤالء األعراب وعن الناس مجيًعا، ومنَّة اهلل تعاىل عليهم باإليامن، وأنه ال أدد 

 .(1)يامنهَيُمنَّ عىل اهلل تعاىل بإ

   

                                                           

تفسري »، و(1/93)للزجاج « معاين القرآن»، و(935 -12/937)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

تفسري »، و(1/995)« تفسري املاوردي»، و(9/990)« السمرقنديتفسري »، و(3/940)« املاتريدي

« التحرير والتنوير»، و(1/52)، وفتح القدير (27/910)« تفسري القرطبي»، و(15/220)« الرازي

(17/173.) 
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 ﴾ٱ ﴿ 

 

ل»هي أول : «﴾ٱ ﴿ سورة» * حه ابن كثري، وغريه -«دزب املَُفصَّ  -فيام صحَّ

 .«سورة احلُُجرات»، وقيل غري ذل ، كام تقدم يف «سورة احُلُجرات»: أوله :وقيل

* 

ى  .(1)«﴾ٱٻ ٻ ٻ ﴿ سورة»: أو، «﴾ٱ ﴿ سورة»: تسمَّ

ها الصحابة   .، وال ُيعرف هلا اسم غريه(2)ريض اهلل عنهموبذل  سامَّ

ى «اإلتقان»وذكر السيوطي يف   . (3)«سورة الباسقات»: أهنا تسمَّ

وهو دزب يف القرآن الكريم كان الصحابة يقرؤونه يف ليلة، وقد ُسئل بعض 

كيف : -ريض اهلل عنهكام يف دديث َأْوس بن َأْوس، وهو َأْوس بن ُدذيفة  -الصحابة

ُبهُ »: سمونه وتقرؤونه، فقالتق: بون القرآن؟ أيكنتم حُتزِّ  ومخَس  ثالَث ُسَوٍر،: ُنَحزِّ

ُسَوٍر، وسبَع ُسَوٍر، وتسَع ُسَوٍر، وإددى عرشَة سورًة، وثالَث عرشَة سورًة، ودزَب 

ل من  تِمَ  ﴾ٱ ﴿املَُفصَّ  .(4)«دتى خَيْ

                                                           

« جامع الرتمذي»، و(7/295)« صحيح البخاري»، و(9/110)« تفسري عبد الرزاق»: ينظر( 1)

« املستدرك»، و(12/400)« تفسري الطربي»، و(20/173)نسائي لل« السنن الكربى»، و(1/149)

 (. 17/109)« ر والتنويرالتحري»، و(9/440)« تفسري املاوردي»، و(1/474)

 .«سورة القمر»، وما سيأيت يف (532، 509، 501، 415، 410)« صحيح مسلم»: ينظر( 2)

 (. 104 -17/109)« التحرير والتنوير»، و(2/234)« اإلتقان»: ينظر( 3)

، وأبو داود (23012، 27277)، وأمحد (5159)، وابن أيب شيبة (2104)أخرجه الطياليس ( 4)

رشح »، والطحاوي يف (2105)« اآلداد واملثاين»، وابن أيب عاصم يف (2941)ن ماجه ، واب(2939)

 (.2355)« شعب اإليامن»، والبيهقي يف (2902)« مشكل اآلثار
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 .البقرة، وآل عمران، والنِّساء: يعني« ثالث ُسور»

 .ئدة، واألَْنعام، واألَْعراف، واألَْنفال، والتوبةاملا: يعني« مخس ُسور»و

عد، وإبراهيم، واحِلْجر، : يعني« ُسورسبع »و ُيونس، وُهود، وُيوسف، والرَّ

 .والنَّحل

، واألنبياء، واحلج، ﴾ڄ﴿اإِلرْساء، والَكْهف، ومريم، و: يعني« تسع ُسور»و

 .واملؤمنون، والنُّور، والفرقان

عراء، والنَّمل، والَقَصص، والَعنْكبوت، : يعني «إحدى عرشة ُسورةً »و الشُّ

وم، و ْجدة، واألَْدزاب، وسبأ، وفاطر، ووالرُّ  .﴾ڤ ﴿ُلْقامن، والسَّ

افات، و: يعني« ثالث عرشة ُسورةً »و لت، ﴾ ٱ ﴿الصَّ ُمر، وغافر، وُفصِّ ، والزُّ

َخان، واجلاثية، واألَْدقاف، وحممد، والف ْخرف، والدُّ ورى، والزُّ تح، والشُّ

 .واحلُُجرات

ل»و  . ، عىل اخلالف السابق ذكره«سورة الناس»إىل « ﴾ٱ ﴿سورة »من « املَُفصَّ

يعتمدونه ملَن أراد أن خيتم ريض اهلل عنهمفهذا التحزيب الذي كان الصحابة 

 .(1)القرآن يف سبعة أيام

 .(2)مخس وأربعون باتفاق علامء الَعدِّ   *

 . (3)غري وادد كام ذكره باإلمجاع،*

                                                           

 (.24 -29ص)« معجم علوم القرآن»، و(2/140)« لقرآنالربهان يف علوم ا»: ينظر( 1)

 (.903ص)« األفنان يف عيون علوم القرآن فنون»، و(192ص)« البيان يف عدِّ آي القرآن»: ينظر( 2)

« تفسري الثعالبي»، و(1/211)« املحرر الوجيز»، و(10ص)البن دزم « الناسخ واملنسوخ»: ينظر( 3)

 (.17/104)« التحرير والتنوير»، و(1/150)
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ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿: أن آية ريض اهلل عنهاموُروي عن ابن عباس 

عاء اليهود  [95: ق] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ا عىل ادِّ نزلت باملدينة، وكانت ردًّ

. إن اهلل خلق الساموات واألرض يف ستة أيام ثم اسرتاح يوم السبت: الذين قالوا

 .تعاىل اهلل عن ذل 

ت واردة يف املعنى ذاته، إال أهنا مكيَّة، ودكايات ، وإن كانأن اآلية والصحيح

دون عىل مكة، وخيتلطون  اليهود وأخبارهم ليست مقصورة عىل املدينة؛ إذ كانوا يرتدَّ

 .(1)بالعرب، ربام سمعوا منهم مثل هذه املقاالت الفاسدة

 :﴾ٱٻ ٻ ٻ ٻ﴿ *

، وهو اسم : ﴾ٱٻ  ﴿  .املعروفللحرف العريب درف وادد ينطق باملَدِّ

من  ﴾ٱ ﴿من القرآن، أو  ﴾ٱ ﴿جيوز أن تكون  ﴾ٱٻ ٻ ٻ ﴿

درف من  ﴾ٱ ﴿اسم من أسامء اهلل، أو  ﴾ٱ ﴿اسم للسورة، أو  ﴾ٱ ﴿قدير، أو 

 .(2)احلروف التي يتكون منها القرآن، عىل دسب األقوال املختلفة

جبل حميط باألرض، واألرض متصلة  ﴾ٱ ﴿ومن اخلطأ ما ذكره بعضهم أن 

فهذا مما مل يرد يف كتاب وال ُسنَّة، وال ثبت بأثر صحيح، كام أنه غلط جماٍف . (3)به

  .للواقع

                                                           

البحر املحيط يف »، و(20/2)« تفسري القرطبي»، و(930ص)للواددي « أسباب النزول»: ينظر( 1)

 (. 17/104)« التحرير والتنوير»، و(1/59)« فتح القدير»، و(3/115)« التفسري

، (4/100)« تفسري البغوي»، و(3/31)« تفسري الثعلبي»، و(12/400)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.0/934)« تفسري ابن كثري»، و(9 -20/1)« لقرطبيتفسري ا»و

« تفسري املاوردي»، و(1/42)للزجاج « آنمعاين القر»، و(9/01)للفراء « معاين القرآن»: ينظر( 3)

 .، واملصادر السابقة(17/101)« التحرير والتنوير»، و(1/993)
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م معلومات مغلوطة عن الكون أو الفل  أو اإلنسان،  ومن اخلطأ الكبري أن ُتَقدَّ

وتساق مساق تفسري القرآن الكريم؛ ألن هذا من شأنه أن يفتح لألجيال أبواًبا من 

ص يف اجلغرافيا الش ، والُعُزوف عن كتب ال اته، وذل  دني يأيت متخصِّ رتاث ومرويَّ

م هلم معلومات علمية، ودقائق جمافية ملا ُنِقل هلم، أو الرياضيات أو الفيزياء َفيُقَ  دِّ

وإنام ثار الناس عىل الكنيسة ملَّا اعتمدت أقوااًل منافية للعلم، وثبتت احلقائق العلمية 

ڻ  ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ںگ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿بخالفها، أما القرآن فـ

، فمن اخلطأ أن ُتساق مثل هذه األقوال يف كتب التفسري عىل أهنا [41: فصلت] ﴾ڻ

 .عز وجلتفسري لكالم اهلل 

بني: ﴾ٻ ﴿  .أقسم تعاىل بالقرآن؛ ألنه كان موضع ش   عند هؤالء املكذِّ

ىباعتباره مقروًءا، « القرآن» :وسامه   راءةفالقباعتباره مكتوًبا، « الكتاب»: ويسمَّ

تراها العيون، ولكل منهام وقعه  والكتابةتسمعها اآلذان، وتستعذب ألفاظه ومعانيه، 

 .(1)اخلاص عىل النفس وتدبر القلب ودضوره

عظمته وكامله، وإدكامه، وكونه  :فمجد القرآنصادب املجد، : ﴾ٻ﴿و

 .(2)ناسًخا ملا قبله من الكتب الساموية، وبقاؤه وتأثريه

نة من احلروف التي ادة إش: والَقَسم بالقرآن بعظمته، وإشارة إىل مادته املكوَّ

 .ينطقها العرب، وأن هذه السورة واددة من سوره العظيمة املنطوية عىل اإلعجاز

 .األلوهية والبعث: معنيني أساسينيوالسورة تدور حول 

                                                           

 -2/210)« ري الثعالبيتفس»، و(2/29)« تفسري ابن جزي»، و(2/17)« املحرر الوجيز»: ينظر( 1)

 (.2/09)« التحرير والتنوير»، و(212

، (5/211)« تفسري أيب السعود»، و(9/972) «تفسري النسفي»، و(4/903)« الكشاف»: ينظر( 2)

« املفردات يف غريب القرآن»: وينظر أيًضا(. 17/100)« التحرير والتنوير»، (29/911)« روح املعاين»و

 .«م ج د»( 3/212)« تاج العروس»، و(4/451)« زبصائر ذوي التميي»، و(070ص)
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 :﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ *

هاهتم، وما جرى ُتستعمل لإلرضاب واالنتقال إىل بيان كفرهم وشب: ﴾پ﴿

« القرآن»، بعدما استهل بإملاح رسيع أشاد فيه بمجد (1)منهم من التكذيب

 .(2)وعظمته

: وقد عجب اهلل من عجبهم واستغراهبم أن يأيت نذير؛ ألنه مل يأهتم نذير قبله

 . [47: القصص] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿

ويف زعمهم  وعجبهم واستغراهبم أيًضا أن يكون النذير منهم؛ أن يكون برًشا،

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿: جيب أن يكون َمَلًكا ينزل عليهم من السامء

 . [3: األنعام] ﴾پ

 وليس الَعَجب من عجبهم فحسب، بل من ترسعهم يف الكفر والتكذيب،

 .﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿

ٿ  ﴿: بعد املوت« الَبْعث»خر؛ وهو ثم رشع يف بيان استغراهبم لألمر اآل *

 :﴾ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

وت، كام تعرفه الدوابُّ والبهائم، وأهنم يصريون تراًبا؛ ألهنم رفون املوهم يع 

 . يشاهدونه عياًنا

يا حممُد، : بعظم باٍل، فقال صىل اهلل عليه وسلموأتى ُأيَبُّ بن َخَلف رسوَل اهلل 

يح نحَو رسول اهلل . أنَت تزعُم أن ُيبعَث هذا بعد ما َأِرمَ  ثم َفتَُّه بيده، ثم نفخه يف الرِّ

                                                           

ل»، و(900ص)« علل النحو»: ينظر( 1)  (.1/11)« رشح املَُفصَّ

سورة »، وما سيأيت يف (17/100)« التحرير والتنوير»، و(29/919)« روح املعاين»: ينظر( 2)

 .﴾ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿: «الذاريات
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نعم، أنا أقوُل ذلَك، يبعُثُه »:صىل اهلل عليه وسلم، فقال رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم

اك بعد ما تكونان هكذا، ثم ُيدخُلك اهللُ ال  .(1)«نارَ اهلل وإيَّ

د عىل التفكر الصحيح، : ﴾ٹ ٹ ٹ  ﴿ مستبعد يف عقوهلم التي مل تتعوَّ

؛ ألنه غري مألوف يف ﴾ٹ﴿: ن، وهم يقولو(2)والنََّظر يف الكالم اجلديد عليها

طحي التقليدي  . تفكريهم السَّ

وعادة أكثر الناس التَّرَسع يف رفض ما ال يعرفون، وإنكاره وتسفيهه، كام قال 

، فبمجرد ما يسمع أدُدهم خرًبا [93: يونس] ﴾ې ې ې ې ى ى  ﴿: سبحانه

جلديدة التي غري مألوف يبادر بتكذيبه، والقرآن يلهمنا إزاء املعارف واملعلومات ا

نسمعها ألول وهلة أن ال نترسع يف رفضها؛ ألن عقولنا ال تستوعبها أو مل تتهيَّأ هلا، 

؛ ألن [74: النمل] ﴾ٺ ٺ ٿ ﴿: ن ال تترسع يف قبوهلا دون برهان أو دجةوأ

ُق بالباطل لكثرة ما يسمعه، واعتياده عليه، ا ُب باحلقِّ لغرابته، وقد ُيَصدِّ ملرء قد ُيَكذِّ

 .يسأل عن دليلهدتى ال 

واستبعادهم للبعث هو من اجلهل؛ ألن الرشائع الساموية كلها جاءت بتقريره 

 وتثبيته، وأنه ركن من أركان اإليامن، وهو يستقر يف نظر الناس؛ ألهنم يرون ظاملًا

ومظلوًما يموتون دون فصل بينهم، ويرون قصًصا يف احلياة مل تكتمل وهلا بقية تظهر 

هو معتقد شائع معروف يف أمم األرض كلها، ومستقر يف ثقافتها يف البعث اآلخر، و

                                                           

 (. 9/235)« الروض األنف»، و(2/972)البن هشام « السرية النبوية»: ينظر( 1)

، (20/4)« بيتفسري القرط»، و(4/950)« الكشاف»، و(1/41)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 2)

« البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد»، و(0/931)« تفسري ابن كثري»، و(9/971)« تفسري النسفي»و

 (.17/150)« لتحرير والتنويرا»، و(1/444)
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مل يكونوا مؤمنني به غالبًا؛ جلهالتهم وشعرها وأساطريها، ولكن العرب الوثنيني 

 :(1)، وكان قائلهم يقولوبعدهم عن أنوار النبوة والودي

 دديُث ُخراَفٍة يا أمَّ َعْمٍرو***  دياٌة ثم موٌت ثم َنرْشٌ 

ياق يكش م يعرفون أهنم يعودون تراًبا، ثم يستبعدون ف تناقضهم؛ فهوالسِّ

ْجع  ْجَعة، وينسون أهنم كانوا قبلها تراًبا، ثم اهلل خلقهم وأنشأهم أول مرة، والرَّ الرَّ

، ولكن يف دكم العقل فإن الذي أهون من  اإلنشاء؛ ألنه إعادة، وكله عىل اهلل هنيِّ

َس وأنشأ يسهل عليه أن يعيد  .أسَّ

 :﴾ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڤ ڦ ڦڤ ڤ  ﴿ *

ها هنا العلم اإلهلي الشامل املحيط، وهو : ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ﴿

وغفلتهم، سبحانه يعربِّ بضمري اجلمع للتفخيم والتعظيم، وهو حيارص جهلهم 

يَّة، ويضعهم يف مكاهنم الالئق هبم، وهم جثث بالية هامدة 
رهم بذاته الَعلِ ويذكِّ

ة َمْطُمْوَرة يف الرتاب، واألرض تأكله مَّ ل اخليال لدى هذه الرِّ ا شيئًا فشيئًا، وهنا يفعِّ

ود، ويبليها الرتاب، ويعبث بجامل وجهها، ويدخل  يف عينيها اهلالكة يعيث فيها الدُّ

 !هيا، وفمها وأذنيها، وجتاويف جسدهاوفخذ

لِّ هلل احليِّ الباقي، والتوقف عن التكذيب  .إهنا دعوة للتواضع والذُّ

ْدـصاِح، هذي قبوُرنا مت  ـَب فأيَن القبوُر ِمن عهِد عادِ ***  ـألُ الرَّ

ِف الَوطء ما أظنُّ َأِديم الـ  أرض إال من هذه األجساد***  َخفِّ

 ضادٍ  من تزاُدِم األضدادِ ***  ًدا مراًراُربَّ حَلٍْد قد صـار حَلْ 

                                                           

َبْعَرى، ( 4/910)« َربِيع األبرار»، و(290ص)« ثامر القلوب»: ينظر( 1) منسوًبا إىل ابن الزَّ

البلغة يف تراجم أئمة »، و(01ص)« تلبيس إبليس»منسوًبا إىل دي  اجلن، و (1/497)« حمارضات األدباء»و

يمنسوًبا إىل أيب العالء املَ ( 07ص)« النحو واللغة  . َعرِّ
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 (1)يف طـويـِل األزمـاِن واآلبـادِ ***  وَدفِـيـٍن عىل بـقــايـا َدفِــيـنٍ 

فيام يتعلَّق  عز وجلمكتوب عند اهلل، وفيه يشء من علمه : ﴾ڄ ڄ ڄ ﴿

 .(2)بالبرش واخللق

حمفوظ عند اهلل، فال يصل إليه أدٌد، وهو دافظ لكل يشء، ال : أي ﴾ڄ﴿و

 .(3)َينِدُّ عنه يشء مما هو مقدور ومكتوب، أو ما هو مفعول من قبل الناس

 :﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴿ *

، عوا بالترسَّ : ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿ ، وهو دقٌّ تكذيب، دون تأن  وال تبنيُّ

بوا بأمر ﴾ڃ ڃ ﴿فهم إًذا يف ضالل وُصُدود؛ ألهنم  ، وليس بغريه، وهم لو َكذَّ

د أو مشكوك دون تبنيُّ وبحث لكانوا َمُلْوِمني، فكيف وقد  املبني  ﴾ڃ ڃ ﴿مرتدِّ

 اجليلِّ الذي جاء به الودي عن اهلل عىل ألسنة رسله؟

: ، كام يف قوله سبحانه(4)املضطرب املختلط: واملَِريج :﴾چ چ چ ڇ ﴿ 

 .[23: الرمحن] ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ﴿

                                                           

« احلامسة املغربية»، و(4/474)« تاريخ بغداد»، و(1/119)« نشوار املحارضة»: ينظر( 1)

( 21/447)« مسال  األبصار يف ممال  األمصار»، و(2/51)« إنباه الرواة عىل أنباه النحاة»، و(1/550)

ي  . منسوًبا إىل أيب العالء املََعرِّ

« فتح القدير»، و(3/190)« بحر املحيط يف التفسريال»، و(20/4)« تفسري القرطبي»: ينظر( 2)

 (.17/159)« التحرير والتنوير»، و(1/51)

« تفسري الرازي»، و(4/100)« تفسري البغوي»، و(1/191)« تفسري السمعاين»: ينظر( 3)

« التحرير والتنوير»، و(25/29)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(20/4)« تفسري القرطبي»، و(15/211)

 :«سورة النبأ»، و﴾ٻ پ پ پ ﴿: «سورة الواقعة»، وما سيأيت يف (17/159)

 .﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿

، (20/1)« ري القرطبيتفس»، و(1/210)« املحرر الوجيز»، و(1/942)« تفسري املاوردي»: ينظر( 4)

 (.17/151)« التحرير والتنوير»، و(0/931)« تفسري ابن كثري»، و(3/190)« البحر املحيط يف التفسري»و
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 : وهلا هنا معنيان

، [11: ، الذاريات4: ص] ﴾ڄ ﴿: أهنم ال يستقرون عىل يشء؛ فمرة يقولون -2

، [42: ، احلاقة90: الطور] ﴾ڄ﴿: ، ومرة يقولون[41: احلاقة] ﴾چ ﴿: ومرة يقولون

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿: ، ومرة يقولون[11: القمر] ﴾مئ  ﴿: ومرة يقولون

بون، وال استقرار إال . [1: الفرقان] ﴾ڍ ڍ فلم يستقروا عىل يشء؛ ألهنم ُمَكذِّ

 .(1)باإليامن والتصديق

ب إىل االستبعاد ثم إىل التكذيب -1 ، والعاقل إذا (2)أهنم انتقلوا من التََّعجُّ

من البحث إىل املعرفة واليقني استغرب اليشء ينتقل من االستغراب إىل البحث، و

 .والتكذيب، فهذا من مروج األمر عندهموالعلم، وليس إىل الكفر 

نَّة فإنه ال يستقر عىل دال، وال : ويف اآلية دليل عىل أن َمن ترك الكتاب والسُّ

طرب  .هيتدي إىل اخلري، وأمره َمِريج مضَّ

بحانه عىل ألسنة رسله أن املذموم هو التكذيب باحلق الذي جاء من اهلل س: وفيها

الناس واختياراهتم ففيها الصواب واخلطأ، وليس ردها أو عليهم السالم، أما آراء 

 .الرتدد فيها سببًا لألمر املريج

 :﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ﴿ *

بوا هبذه الرسعة بدون تبرص ، نبَّههم تعاىل أن (3)استفهام إنكار أو تقرير؛ ملا كذَّ

 .يتطلَّب أكثر من ذل وا رؤوسهم إىل السامء، فاألمر ال بإمكاهنم أن يرفع

                                                           

تفسري »، و(4/279)للواددي « التفسري الوسيط»، و(3/947)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 1)

« التحرير والتنوير»، و(20/1)« تفسري القرطبي»، و(4/102)« تفسري البغوي»، و(1/191)« السمعاين

(17/151.) 

 .السابقة ، واملصادر(3/192)« البحر املحيط يف التفسري»، و(15/210)« تفسري الرازي»: ينظر( 2)

 (.17/151)« التحرير والتنوير»: ينظر( 3)
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امء ، فكل ما هو فوق  فهو سامء، فلامذا ال (1)كل ما عال وارتفع: هي والسَّ

امء التي خلقها اهلل تعاىل فوقهم، والنجوم والشمس واألقامر التي  يستدلون بالسَّ

 يشاهدوهنا، فيستدلون هبا عىل خالقها، ويرون كيف بناها؟

ليل ا بدأ وهنا لعقيل عىل مسألة البعث، فذكر هلم أربعة السياق ُيرهم إىل الدَّ

 : أدلة

، ﴾ىئ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴿ :أواًل 

 .فهذا الدليل، وهو خلق السامء بام فيها من قوة ومجال

ويف اآلية تذكري بالعلو؛ ألن البناء دائاًم يكون مرتفًعا فوق األرض، فكذل  

اَمء» ألهنا عالية مرتفعة، فهذا مفهوم مبارش ؛ [11: البقرة] ﴾ے  ﴿:  تعاىلسامها اهلل« السَّ

 .قريب مشهود

ْينَة»وذكر مع البناء  نت بالنُُّجوم«الزِّ  ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿: ، فالسامء ُزيِّ

ْينَة، و[1: املل ] مقصد يف خلقه تعاىل؛ فمن دكمة اهلل أنه جعل النُُّجوم زينة  الزِّ

 .[27: النحل] ﴾ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿للسامء، ورجوًما للشياطني، 

ْينَة يف األرض بجامل النبات، وتنوع األرض من بحر وهنَر، وسهل وجبل،  الزِّ

ب املسلم إىل  واستجالء هذا اجلَاَمل، ومشاهدته، واإلعجاب به تدبًرا وتفكًرا مما يقرِّ

 .ربَّه

كذل  مجال َخْلق اإلنسان فيه إبداع إهلي عظيم؛ يف مجال الصورة، ومجال 

ْينَة»العقل والتفكري، وهو دعوة إىل استكامل وح، ومجال املنطق، ومجال الرُّ  ، «الزِّ

                                                           

تاج »، و(24/930)« لسان العرب»، و«س م ا»( 410ص)« املفردات يف غريب القرآن»: ينظر( 1)

ژ ژ ڑ ڑ کک ک ﴿: «سورة النازعات»، وما سيأيت يف «س م و»( 95/902)« العروس

 .﴾ٺ ٺ ٿ ٿ﴿: «سورة الشمس»﴾، وک
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ٍ
، [92: ألعراف] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿: واستكامل اجلامل يف كل يشء

بجامل اللِّباس، والرائحة، . (1)«إن اهللَ مجيل  حُيبُّ اجلامَل »: صىل اهلل عليه وسلموقوله 

َعر، بجامل الفم ونظافته، و  .وبجامل القولبجامل األخالق، والشَّ

وهم دينام ينظرون إىل السامء، يرون قبة زرقاء، ليس فيها ثقوب وال شقوق، 

-20: الغاشية] ﴾ڭ ڭ ۓ ۓ ے ...ہ ہ﴿: فهذا من اآليات اإلهلية الربانية

25]. 

 :﴾ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿ :ثانيًا *

، فهم (2)طالبَْس : هو واملَدُّ ، فهي قريبة منهم، ويف متناوهلم، ﴾ڑ ک﴿

 ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ﴿ممدودة مستوية دينام يمشون عليها، « األرض»يرون 

ة، [21:املل ] ة أو غري ُكِرويَّ ، وهم يف الغالب ال يعرفون دقيقة األرض، إن كانت ُكَرِويَّ

يِّني، كام أن القرآن الكريم مل ينزل ليكون كتاًبا يف  أو ثابتة أو تدور؛ ألهنم كانوا ُأمِّ

 ، إنام هو كتاب هداية، يلفت األنظار إىل ما هيدي إىل اهلل ببديع خلقه يف السامء الَفلَ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ﴿: بيان َبْسط األرض، ومثله قوله: فاملقصودخللق، واألرض وا

 . [10:الغاشية] ﴾ۋ

طْح»فـ أن الناس يمشون عىل األرض، ويبنون عليها، : معناه« الَبْسط»و« السَّ

ة؛ ألن الكالم ويقع هلم االستخدام األَ  ْمثل هلا فيام يرون، وهذا ال ينايف أن تكون ُكَرِويَّ

األرض التي يعيشون عليها يف مدهنم وقراهم وأماكنهم، أما جممل الكرة هنا عن 

ۉ ې ﴿:  ُيؤخذ من قوله تعاىلاألرضية فهو أمر آخر مل يتم احلديث عنه هنا، وربام

                                                           

 .ريض اهلل عنهمن دديث عبد اهلل بن مسعود ( 32)أخرجه مسلم ( 1)

« البحر املحيط يف التفسري»، و(4/102)« تفسري البغوي»، و(12/403)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.17/155)« التحرير والتنوير»، و(1/51)« يرفتح القد»، و(3/192)
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 :، وكذل  قوله تعاىل[1:الزمر] ﴾ې ې ې ى ى ائ

)[40:يس] ﴾جئ حئ مئ ىئ  ﴿
1). 

واِس وضعنا فيها، : أي ﴾ک ک ک  ﴿ ، مأخوذة من (2)اجلبال: هي والرَّ

؛ ألهنا تثبِّت األرض، قال اهلل تعاىل ُسوِّ  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿: الرُّ

متنع األرض من االضطراب والزلزلة، وحتفظ توازن الكرة  فاجلبال، [21: النحل]

زال أثناء دوراهنا، فهذا من مقاصد دكمة األرضية من أن يقع هلا اضطراب أو زل

 . (3)اجلبال، واالمتنان عىل الناس بوجودها

ومن اخلطأ أن تقحم هذه اآلية الكريمة بأهنا دليل عىل أن األرض ثابتة ال تدور، 

ينية يف مواجهة احلقائق فهذا من أعظم  ين؛ أن نجعل احلقائق الدِّ اجلناية عىل الدِّ

حول األقوال العلمية إىل قطعيات ال خيتلف الناس عليها، العلمية؛ وبخاصة بعدما تت

، وإنام هي ُمَسلَّام  .ت يعرفها الناس ويشاهدوهنافهي ليست حمل ش  

ة من كثرًيا من األزواج البَِهيج: أي ﴾گ﴿: ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿

دليل عىل اجلامل الذي هو مقصد يف خلق السامء « البَِهيج»النباتات، والوصف بـ

اهلل تعاىل عنده، بغي االدتفاء هبذا اجلَاَمل، واستجالؤه، والتأثر به، وذكر واألرض، فين

ْوق، ورؤية اجلَاَمل، واحلفاوة به  .وهو يصنع جزًءا من تربية اإلنسان عىل الذَّ

                                                           

ڈ ڈ ژ ژ ﴿: «سورة نوح»، و﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ﴿: «سورة الذاريات»ينظر ما سيأيت يف ( 1)

 .﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ﴿: «سورة الغاشية»، و﴾ڑ ڑ 

للزجاج « معاين القرآن»، و(12/403)« تفسري الطربي»، و(4/222)« تفسري مقاتل»: ينظر( 2)

« التحرير والتنوير»، و(0/937)« تفسري ابن كثري»، و(9/105)« بيضاويتفسري ال»، و(1/41)

: املرسالت] ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ﴿: «املرسالت سورة»، وما سيأيت يف (17/155)

10.] 

 . ﴾ٹ ڤ ڤ  ﴿: «سورة النبأ»ينظر ما سيأيت يف ( 3)
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 :﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ڳ ﴿ *

تبصري اإلنسان بحيث يكون عنده بصرية يف عقله؛ بالتأمل : تعني التَّْبرِصة

 . واليقظة والِعَظة

تتعلق بالداللة عىل التوديد، واإليامن بوددانية اهلل،  التَّبْرِصة تمل أن تكونحيو

 .(1)وهم كانوا جيادلون يف ذل 

 .من عباد اهلل تعاىل منيب إليهحيصل لكل عبد « التَّْذكِري»و« التَّبْرِصة»و

 يف ، فالذي يعترب من آيات اهلل(2)الرجوع إىل اهلل عند اخلطأ والغفلة: «اإِلَناَبة»و 

آيات اهلل يف القرآن؛ هو املقرُّ بعبوديته، املنيب كلام أخطأ رجع الساموات واألرض، و

 .إىل اهلل، وتاب وأناب

 :﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ں ﴿ :ثالثًا *

 .﴾ڻ ڻ ﴿: املطر: ، ذكر شيئًا مشرتًكا بينهام؛ وهواألرضثم  السامءملا ذكر 

ع وا؛ ألن اهلل تعاىل جعل فيه مضاووصفه البكة ْ لثمر، عفة النفع للزرع والرضَّ

چ چ ڇ ڇ ڇ  ﴿: وعليه تقوم دياة كثري من الناس، ولذا قال

، فكان املطر من جنود [22:األنفال] ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

 .اهلل تعاىل، دتى يف احلرب

                                                           

« خلازنتفسري ا»، و(4/102)« تفسري البغوي»، و(12/420)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.17/130)« التحرير والتنوير»، و(3/5)« تفسري القاسمي»، و(4/250)

« تفسري السمرقندي»، و(1/49)للزجاج « معاين القرآن»، و(12/420)« الطربيتفسري »: ينظر( 2)

، (4/952)« الكشاف»، و(1/197)« تفسري السمعاين»، و(1/941)« تفسري املاوردي»، و(9/999)

 (.17/132)« التحرير والتنوير»، و(0/937)« تفسري ابن كثري»، و(4/215)« زاد املسري»و
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ة، : هي اجَلنَّات: ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿ األشجار الكثرية املُْلتفَّ

 .(1)كالغابات

عري، واألُْرز، واحِلنطة، : ، مثل(2)روعما حُيصد من الزُّ : ﴾ہ ہ ﴿ الشَّ

 .وغريها مما يستخرج دبه لألكل

 :معنينيويف اآلية إشارة إىل 

اق الذي يتم التخلص منه  -2 أن هذا الزرع واحِلصيد لكم أهيا البرش؛ لكن السَّ

، ويف ذل  [99:النازعات] ﴾ہ ہ ھ ھ ﴿: يصبح أعالًفا لألنعام، كام قال تعاىل

يشرتك فيه اإلنسان مع األنعام، فأنت تأكل احلَبَّ   أن متاع الدنيا بذاتهملمح مجيل إىل

التِّبْن للبهائم، فينبغي أن يكون اإلنسان متسامًيا، وال يقترص من احلياة الدنيا وترتك 

 .عىل جمرد هذا املتاع

رسعة زوال الدنيا، فعىل العاقل َأالَّ يغرت هبا؛ ولذا وصف اهلل تعاىل األمم  -1

 .[14:يونس] ﴾ىئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿: أهلكها باحلَِصيْد، كام يف قوله التي

 :﴾ھ ھ ھ ے ے ھ ﴿ *

؛ ألهنا معروفة بكثرة يف بالد العرب، وهلا وادات مشهورة يف النَّْخل نصَّ عىل

صديق للبيئة العربية،  والنَّْخلاجلزيرة العربية، والعراق، ويف غريها من بالد العامل، 

ِعامُت يف املُطْ »يف الطني، و: ، أي«اِسخاُت يف الَوْدلالرَّ »وورد يف وصفها أهنا 

                                                           

« روح البيان»، و(2/170)« تفسري أيب السعود»، و(20/450)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 1)

 .﴾ک ک ک﴿: «سورة النبأ»، وما سيأيت يف (2/919)« التحرير والتنوير»، و(2/410)

« تفسري الثعلبي»، و(1/49)للزجاج « ين القرآنمعا»، و(12/422)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

، (20/7)« تفسري القرطبي»، و(4/102)« لبغويتفسري ا»، و(1/197)« تفسري السمعاين»، و(3/31)

 (.17/131)« التحرير والتنوير»، و(0/937)« تفسري ابن كثري»و
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وفيها ألوان من املكونات الغذائية التي حيتاجها جسد . يف املجاعة: ، أي(1)«املَْحلِ 

 .اإلنسان

 .(2)االرتفاع الشديد: والبُُسوق

، ْلعالطَّ ، والسياق هنا يثري االهتامم بشكل (3)املرتاكب املنتظم: املَنُْضود: والنَِّضْيد

: ، أي[245: الشعراء] ﴾ڱ ڱ ﴿وانتظامه العجيب، ويف موضع آخر وصفها بأن 

ب سهل اهلضم، ومنظِّم للهضم، وهو معنى معروف جُمَرَّ
(4). 

 :﴾ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ﴿ *

، كام أنه تعاىل أنزل الودي ﴾ۓ ۓ﴿أعطاه اهلل وأنزله : أي ﴾ۓ ۓ﴿

 هلم خري الدنيا واآلخرة؛ ألولئ  للعباد، وأنزل املطر رزًقا هلم، فجمع اهلل ﴾ڳ﴿

 .آمنوا بهالذين 

                                                           

 .وُروي مرفوًعا، وال يصح( 1)

، (4/2410)« الصحاح»، و(9/07)لفراء ل« معاين القرآن»، و(1/51)« العني»: ينظر( 2)

 .«ب س ق»( 20/10)« لسان العرب»، و(219ص)« املفردات يف غريب القرآن»و

« تفسري املاوردي»، و(9/999)« تفسري السمرقندي»، و(3/945)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 3)

« نويرالتحرير والت»، و(20/0)« تفسري القرطبي»، و(4/102)« تفسري البغوي»، و(1/949)

(17/139.) 

، «د نض »( 21/1)« هتذيب اللغة»، و(425ص)البن قتيبة « غريب القرآن»: وينظر أيًضا

ن ض »( 9/414)« لسان العرب»، و(520ص)« املفردات يف غريب القرآن»، و(1/144)« الصحاح»و

 .«د

 «تفسري السمعاين»، و(0/207)« تفسري الثعلبي»، و(20/723)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

 (.7/217)« تفسري ابن كثري»، و(29/215)« تفسري القرطبي»، و(4/72)

« الصحاح»، و(7/77)« هتذيب اللغة»، و(1/31)للنحاس « آنمعاين القر»: وينظر أيًضا

 .«هـ ض م»( 21/729)« لسان العرب»، و(541ص)« املفردات يف غريب القرآن»، و(1/1013)
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باملطر، وهذا هو الدليل الرابع العقيل عىل : أي ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ﴿: رابًعا

ورهم بحياة األرض باملطر، إثبات البعث بعد املوت، فشبَّه خروج الناس من قب

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿

ب معنى البعث، وأنه[1: احلج] ﴾ۈئ ۈئ ليس مستحياًل، فالذي أديا  ، فاآلية تقرِّ

 .قادر عىل إدياء الناساألرض 

ے  ﴿: ، وهو أن القلوب امليتة يمكن أن حتيا، كام قال تعاىلوفيه معنى آخر لطيف

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

 :، ثم قال﴾ۉ ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ 

)[20 -27:سورة احلديد] ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ﴿
1). 

 .لح قلبهمن روح اهلل أن يصفال ييأس اإلنسان 

 :يدل عىل أمرين ﴾ۆ ۆ ﴿: وقوله

، فيكون هذا من باب القياس؛ قياس األمر اخلفي املستقبل البعث إثبات -1

الذي مل حيدث عىل األمر الظاهر الواقع احلادث، فقاس أمر البعث األخروي عىل 

 .(2)األمر املشاهد بحياة األرض بعد موهتا

له النبيُّ (3)مةالقيايوم  البعث بيان صفة -2 يف أن  صىل اهلل عليه وسلم، وقد فصَّ

ىل ينزل من السامء ماًء، فينبت الناس منه، ثم ينفخ يف الصور، فتطري األرواح اهلل تعا

 .(1)إىل أجسادها

                                                           

 . «سورة احلديد»ينظر ما سيأيت يف ( 1)

، (4/952)« الكشاف»، و(1/190)« تفسري السمعاين»، و(12/424)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.17/134)« التحرير والتنوير»، و(20/0)« القرطبيتفسري »و

« تفسري ابن أيب زمنني»، و(9/999)« تفسري السمرقندي»، و(4/222)« تفسري مقاتل»: ينظر( 3)

(4/100.) 
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يف النفي واإلثبات؛ ديث ذكر تعاىل  األدلة النقليةمع  األدلة العقليةوفيه اعتامد 

ل،  األدلة العقليةبذكر  تبعهاثم أ األدلة النقليةهاهنا  التي تدعو غري املؤمن إىل التأمُّ

 .وتزيد املؤمن إيامًنا إىل إيامنه

وبعد أن ذكر اهلل تعاىل منته يف الكون، والسامء واألرض، واملطر والنبات،  *

واجلامل يف السامء، واجلامل يف األرض، والدعوة إىل التدبر، أعقب ذل  بجولة تارخيية 

 :﴾ۉۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ﴿: الغابرةعىل األمم 

سل، وكان آدم  عليه السالمونوٌح  اًم، أما نوح  عليه السالمأول الرُّ اًم مكلَّ نبيًّا معلَّ

ة، وأطال بذكرها يف  سورة »فكان نبيًّا رسواًل، وذكر اهلل تعاىل قصته يف سورة خاصَّ

َعراء»، و«سورة هود»، و«األعراف افَّات»، و«سورة الشُّ  .، وسواها«سورة الصَّ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ﴿: ُذكروا يف قوله ﴾ۅ ۅ ﴿

هم : ، قيل(2)دفره: َرسَّ البئر، أي: احلَْفر، ومنه: هو ﴾ۅ ﴿، و[95: الفرقان] ﴾

فأمجل ذكرهم هنا؛ وذل  أهنم ألقوا . (3)«سورة الرُبوج»القتلة الذين ذكرهم تعاىل يف 

ق أو البئر يف حه الطَّرَبي املؤمنني يف احلفرة التي تشبه الشِّ  .(4)األرض، ورجَّ

                                                                                                                                                    

« صحيح مسلم»، و(4391)« صحيح البخاري»، و(90790) «مصنف ابن أيب شيبة»: ينظر( 1)

سورة »، وما سيأيت يف (430 -4/437)« املستدرك»و، (5/1054)« تفسري ابن أيب داتم»، و(1311)

 ڇ چ چ ﴿: «سورة نوح»، و﴾ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ﴿: «املعارج

 .﴾ ڇ ڇ ڇ

 .«سر س »( 27/212)« تاج العروس»، و(0/232)« العني»: ينظر( 2)

« الرازيتفسري »، و(1/215)« املحرر الوجيز»، و(1/944)« تفسري املاوردي»: ينظر( 3)

 .«سورة الربوج»، وما سيأيت يف (1/57)« فتح القدير»، و(1/440)« البحر املديد»، و(15/291)

 (.20/419)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)
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: ويف َنْجد مدينة اسمها. (1)الَفْلج: قرية من الياممة، ُيقال هلا ﴾ۅ﴿وقيل بأن  

 .ربام يكون املقصود قريبًا منها ﴾ۅ﴿

بوه، فذكر تعاىل شأهنمواحلاصل أهنم قوٌم ُبعث إليهم رسو  .ٌل َفَكذَّ

د ل اجلزيرة العربية، وق، وكانوا يف احِلجْر شامعليه السالمقوم صالح : ﴾ۉ  ﴿

ل القرآن قصتهم، ودعا العرب إىل االعتبار هبا؛ خاصة وأهنا كانت عىل طريقهم،  فصَّ

 .(2)وهم يمرون هبا، وآثارهم باقية مشهودة

 :﴾ې ې ې ې ى ﴿ *

، وكانوا باألَْدقاف جنوب اجلزيرة يف أقىص عليه السالمقوم هود : هم ﴾ې  ﴿

 .(3)اليمن

 .(4)طغى وبغى، ونازع اهلل يف ألوهيته ألنه أكثر َمن وخصَّ فرعون؛: ﴾ې  ﴿

عليه ، وهو مل يكن منهم؛ فإن لوًطا عليه السالمهم قوم لوط : ﴾ې ې  ﴿

؛ ولكنه ُبعث إليهم، (5)كان عربانيًّا، وهم كانوا كنعانيني، فلم يكن من قبيلتهم السالم

 .(6)من هذا الوجه« إخوانه»: فسموا

                                                           

« الكشاف»، و(5/1111)« النهايةاهلداية إىل بلوغ »، و(20/411)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

« التحرير والتنوير»، و(7/222)« ن كثريتفسري اب»، و(29/91)« تفسري القرطبي»، و(9/150)

(17/137.) 

 چ ﴿: «سورة الشمس»، و﴾ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ﴿: «سورة احلاقة»ينظر ما سيأيت يف ( 2)

 .﴾ چ چ چ

 .﴾ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ﴿: «سورة الفجر»ينظر ما سيأيت يف ( 3)

 .﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ ﴿: «سورة النازعات»ينظر ما سيأيت يف ( 4)

« تفسري اخلازن»، و(1/944)« تفسري املاوردي»، و(4/102)« تفسري ابن أيب زمنني»: ينظر( 5)

 (.17/131)« التحرير والتنوير»، و(1/57)« فتح القدير»، و(4/250)

 .﴾ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿: «سورة احلاقة»ينظر ما سيأيت يف ( 6)
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 :﴾ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿ *

ة: هي األَْيَكة: ﴾ى ائ ﴿ عليه ، وهم قوم ُشعيب (1)الشجرة امللتفَّ

 .(2)، وكانوا بَمْدَين من أرض الشامالسالم

، ومنازهلم يف اليمن، وذكر قومه؛ ألنه (3)مِحْرَي من العرب: وهم: ﴾ائ ەئەئ  ﴿

ي كان مؤمنًا وهم كافرون، واهلل أعلم، وقد ورد يف هذا آثار؛ أنه كان ينتظر مبعث النب

َأْسعد أبو : ، وأنه كسا الكعبة، ودعا قومه إىل اإليامن، واسمهصىل اهلل عليه وسلم

 .هلا، والسياق هنا يشهد (4)ُكَرْيب

سل: ﴾وئ وئ ۇئ  ﴿ ب بجميع الرُّ ب برسول وادد فقد كذَّ ؛ ألن (5)وَمن كذَّ

ك ْ  .رسالتهم واددة، وهي حتقيق توديد اهلل تعاىل، وَنْبذ الرشِّ

، وقد وقع عليهم عذاب (1)العذابيدي عليهم بفحق وع: أي ﴾ۇئ ۆئ ﴿

هبم، وقد ددث  هَبم اهلل كام َعذَّ االستئصال يف احلياة الدنيا، وهو حتذير لقريش أن ُيَعذِّ

                                                           

اللباب يف »، و(7/452)« البحر املحيط يف التفسري»، و(1/171)« تفسري السمرقندي»: ينظر (1)

 (. 1/50)« تفسري أيب السعود»، و(22/451)« علوم الكتاب

« تاج العروس»، و(20/934)« لسان العرب»، و(35ص)« املفردات يف غريب القرآن»: وينظر أيًضا

 .«أ ي ك»( 10/11)

« تفسري ابن فورك»، و(20/791)« تفسري الطربي»، و(9/795)« لتفسري مقات»: ينظر( 2)

تفسري »، و(0/205)« الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون»، و(1/941)« تفسري املاوردي»، و(2/171)

 (.7/213)« ابن كثري

« تفسري القاسمي»، و(1/215)« املحرر الوجيز»، و(9/994)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 3)

 (.17/137)« التحرير والتنوير»، و(5/410)

« تفسري ابن كثري»، و(4/250)« تفسري اخلازن»، و(1/195)« تفسري السمعاين»: ينظر( 4)

 (.1/57)« فتح القدير»، و(0/115)

 (.0/930)« تفسري ابن كثري»: ينظر( 5)
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هذا هلم بعد ذل  بأيدي املؤمنني يف معركة بدر؛ فضاًل عن اجلوع الذي أصاهبم، كام 

رت قالملا أبطأت عليه قري صىل اهلل عليه وسلمورد أن النبيَّ  لهمَّ أعنِّي ال»: ٌش وتأخَّ

سبع سنني، فأصابتهم جماعة، دتى كانوا يرون ما : أي. «عليهم بَسبْع كَسبْع ُيوسَف 

بني السامء واألرض كهيئة الدخان من اجلوع، ودتى أكلوا أوراق الشجر والعظام من 

)[21: الدخان] ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿: اجلوع، وقالوا
2). 

 :﴾ی یۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  ﴿ *

، ومل (3)خلقناكم املرة األوىل بال مشقة وال ُلُغوب: أي ﴾ۈئ ۈئ ېئېئ  ﴿

م هذا السؤال، ويسوق فيه ضمري  يقع يف اخللق اختالل أو عجز، ودني يسأهلم رهبُّ

ي ممن؟ إنه من اهلل اخلالق العظيم، خياطبهم (نا: )العظمة ًيا، والتحدِّ ؛ يكون ذل  حتدِّ

ك عقوهلم، ويدعوهم لالعت  .باروحيرِّ

بْس ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی ېئ ﴿ ، (4)التحري أو عدم وضوح األمر: هو واللَّ

بوا بالبعث، وكانوا يقولون ، ﴾ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿: وذل  أهنم َكذَّ

                                                                                                                                                    

، (20/5)« تفسري القرطبي»، و(4/951)« الكشاف»، و(1/195)« تفسري السمعاين»: ينظر( 1)

 (.1/50)« فتح القدير»، و(4/250)« تفسري اخلازن»و

ريض اهلل من دديث ابن مسعود ( 1035)، ومسلم (4519، 4511، 4503)أخرجه البخاري  (2)

 .﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿: «سورة املعارج»وينظر ما سيأيت يف . عنه

« تفسري البغوي»، و(9/994)« تفسري السمرقندي»، و(12/423)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

« التحرير والتنوير»، و(0/930) «تفسري ابن كثري»، و(20/5)« تفسري القرطبي»، و(4/101)

(17/130.) 

« التحرير والتنوير»، و(20/5)« تفسري القرطبي»، و(4/101)« تفسري البغوي»: ينظر( 4)

(17/135.) 

« ربلسان الع»، و(105ص)« خمتار الصحاح»، و(9/00)للفراء « معاين القرآن»: وينظر أيًضا

 .«ل ب س»( 7/104)
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بْس»فهذا هو الـ الذي عندهم، وهم قد غفلوا عن أن الذي خلق أول مرة قادٌر « اللَّ

ممكن احلدوث، والفطرة  عىل اخللق مرة أخرى، وليس البعث شيئًا مستحياًل؛ بل هو

ده، وتدعو اخللق إىل  ره وتؤكِّ والعدل مما يقتضيه، والرساالت عرب التاريخ جاءت لتقرِّ

 .اإليامن به، والعمل له

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ *

 :﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

تفريع عىل املعنى السابق، فهو دديث عن اخللق األول، : ﴾ٱ ٻ ٻ  ﴿

؛ فإن اخللق، ومعرفة ما يف نفس اإلنسان، والقرب منه (1)نسانإلجنس ا: واملقصود

قرب علم وإداطة؛ هو مما ال خيتص بأدد دون أدد، فهو شامل للمؤمن والكافر، 

عىل أن السياق يف جمادلة الكافرين واجلاددين، ويدخل يف هذا خلق آدم دخواًل أوليًّا، 

 .وكذل  ذريته من الذكور واإلناث

وهذا اكتفاء باألدنى عن األعىل؛ فإن علم الباري  :﴾ٻ پ پ پپ  ٻ ﴿

سبحانه بوسوسة النفس يلزم منه العلم بام هو أظهر من ذل  من األقوال واألعامل 

واإلخبار عن يدل عىل احلساب والسؤال،  فالعلمالتي ُتكتب عليه، وُيسأل عنها، 

و ، فه[24: املل ] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿: إخبار عام فوقها الَوْسَوَسة

يف يعلم تفصيالت األشياء، وما توسوس به النفس من اخلواطر واهلواجس، لط

واألفكار واألرسار، وما دوهنا، فال ختفى عليه خافية، وهذه العقيدة متنح املؤمن 

 .إدساًسا عظياًم باحلضور، والرقابة، واملعيَّة، وتصنع الفرق يف شخصيته ودياته

                                                           

« تفسري الثعالبي»، و(1/902)« تفسري ابن جزي»، و(9/994)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 1)

(1/151.) 
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 املثل يف الُقْرب بنحووالعرب كانوا يرضبون  :﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺڀ  ﴿

 :(1)قول الشاعر

سِّ كاليَِد للَفمِ   فُهنَّ ووادي الرَّ

 : ريض اهلل عنهوبرِِشاِك النَّْعل، كقول أيب بكر 

 (2)واملوُت َأْدَنى من رِشاِك َنْعلِهِ ***  كلُّ امرٍئ ُمصبٌَّح يف أهله

 .(3)«ذلك اجلنُة أقرُب إىل أحدكم من رِشاك َنْعله، والناُر مثُل »: ويف احلديث

 .فهذا النََّمط من املقارنة من أسبقيات القرآن، ومعانيه اللطيفة

واضح املناسبة من « ِدبَااًل »: ، وتسميتها(4)العروق: ِدبَال؛ وهي: مفرد واحَلبْل

بَه  .ديث الشَّ

يمني، وشامل؛ وهو عرق : ريدانرشيان من الرشايني، ويف اجلسم و: والَوِريد

 :ول اجلسم ليمده بالدم، كام يف قوله تعاىلمتصل بالقلب ويمتد عىل ط

، [47 -49:احلاقة] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  ﴿

تأكيد لالطالع عىل األرسار  ﴾ٺ ٺ﴿، ورضُب املثل بـنِياُط الَقْلب: ويسمى

                                                           

الكامل يف »، و(253ص)« رشح املعلقات التسع»، و(204ص)« ديوان ُزهري بن أيب ُسْلَمى»: ينظر( 1)

 (. 9/70)« اللغة واألدب

 .وُينسب إىل غريه أيًضا(. 2553)« صحيح البخاري»: ينظر( 2)

 .ريض اهلل عنهدديث عبد اهلل بن مسعود  من( 7455)أخرجه البخاري ( 3)

املفردات يف »، و(425ص)البن قتيبة « غريب القرآن»، و(9/07)للفراء « معاين القرآن»: ينظر( 4)

 .«ح ب ل»( 22/291)« لسان العرب»، و(2/999)« النهاية»، و(120ص)« غريب القرآن
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، دتى تل  التي ختفى عىل صادبها أو حَتُْدث يف دال رشود (1)ودركات القلب كلها

 .[9: سبأ] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ڈ ڈ ڎ ڎ ﴿: أو سهو أو منام

وقرب اهلل سبحانه هو بعلمه املحيط، وسلطانه الشامل، الذي ال َينِدُّ عنه يشء،  

 .(2)وتدبريه اللَّطيف الذي ال يقع يشء إال بإذنه

لة به يف دياته، املكلَّفة بقبض روده، : ولعل من مقصود اآلية قرب املالئكة املوكَّ

فعن يمني : ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿، (3)َلكاناملَ : أي ﴾ٺ ٿ ٿ  ﴿: ولذل  قال

اإلنسان َمَل  احلسنات، وعن شامله َمَل  السيئات، وَمَل  احلسنات كأنه أمني أو 

م عىل َمَل  السيئات  .(4)متقدَّ

ديق الذي ال يفارق ، ومنه تسمى الزوجة(5)القاعد: هو والَقِعيْد  : ، كالصَّ

 : َقِعْيَدة، كام قال احلَُطيئة

ُف ما  ُف ثم ُأَطوِّ  (6)إىل بيٍت َقِعيدُتُه َلَكاعِ ***  آويُأَطوِّ

                                                           

« تفسري الطربي»، و(01ص) «تفسري التسرتي»، و(1/111)لألخفش « معاين القرآن»: رينظ( 1)

« التحرير والتنوير»، و(4/101)« تفسري البغوي»، و(1/905)« تفسري املاوردي»، و(22/221)

(17/902.) 

، (1/213)« املحرر الوجيز»، و(4/959)« الكشاف»، و(0/175)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 2)

 (.17/902)« التحرير والتنوير»، و(20/3)« القرطبيتفسري »و

« تفسري القرطبي»، و(9/991)« تفسري السمرقندي»، و(12/411)« تفسري الطربي»: ينظر (3)

 (.17/904)« التحرير والتنوير»، و(0/935)« تفسري ابن كثري»، و(20/3)

، (20/20)« قرطبيتفسري ال»، و(4/951)« الكشاف»، و(12/414)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

 (.3/20)« تفسري القاسمي»و

« تفسري القرطبي»، و(4/101)« تفسري البغوي»، و(1/193)« تفسري السمعاين» :ينظر( 5)

 (.17/901)« التحرير والتنوير»، و(1/901)« تفسري ابن جزي»، و(20/20)

 (. 297ص)للثعالبي « لباب اآلداب»، و(215ص)« ديوان احلُطيئة»: ينظر( 6)



96 
 

ط  ته، الذين يتبسَّ ظ من جلسائه، ولو كانوا من خاصَّ ومن طبع اإلنسان أن يتحفَّ

يفعلها وال يقوهلا بحرضهتم، فالنَّصُّ يلقي يف معهم باحلديث، إال أن ثمة أموًرا ال 

منام، ومها أجدر بالتحفظ  ِدسِّ السامع أن ثمة قعيدين ال يفارقانه يف يقظة وال

 .واحلياء

 :﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿ *

 : ولذلك أِسار، «الفعل»، ومل يذكر «القول»مل يذكر هنا إال 

ث عام يريد أن يفعل، ، والغالب أن املر«الفعل»أساس « القول»أن : منها ء يتحدَّ

 .«لفعال»، وحتفيًزا للغري عىل امليض يف «الفعل»ويكون دديثه ترسيًخا إلرادة 

بني: ومنها ر (1)أن سياق السورة دديث عن أقوال املرشكني واملكذِّ ، ولذا يتكرَّ

 .﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ﴿: بدًءا من قوله ﴾ۆ  ﴿: فيها لفظ

 .(2)من باب أوىل« األفعال»، فكتابة «األقوال»أن املََل  إذا كان يكتب : ومنها

ج ويرتقَّى من التحذير من : ومنها التي يكون « النفسوسوسة »أن السياق يتدرَّ

التي تقع مرة ثم « األفعال»التي يلفظها، إىل « األقوال»بمقدور املكلَّف جتنبها، إىل 

ل إىل طبع وعادة، كام يف قوله ہ ہ ھ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿: تتحوَّ

 .﴾ھ ھ

قِيب املتهيَّئ املستعد للكتابة والتدوين : هو والَعتِيد احلارض،: هو والرَّ

 .واإلدصاء

 .(1)دارض: بمعنى ﴾ڦ﴿مراقب و: بمعنى ﴾ڦ﴿ين عىل أن وأكثر املفرس

                                                           

 (.17/909)« التحرير والتنوير»: ينظر( 1)

« تفسري احلجرات، احلديد»، و(17/909)« التحرير والتنوير»، و(3/221)« روح البيان»: ينظر( 2)

 (.130ص)البن عثيمني 
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إنه يكتب كل يشء، ثم يمحو ما ال قيمة له من األقوال العادية التي ال : وقيل 

 .(2)يتعلق هبا ثواب وال عقاب، وال دالل وال درام

 :﴾ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿ *

ْكرة ْكر والسكران: ذهاب العقل، ومنه: هي السَّ السُّ
عل َسْكرة جت، فاملوت (3)

 :، كام قال تعاىل﴾يف  ﴿اإلنسان يف غيبوبة بغياب عقله عام دوله، وهو 

)[40 -47: املدثر] ﴾جغ مغ جف حف خف مف ىف يف حق  ﴿
، وقد أدركُت الناس وهم يسمون املوت (4

 .مات: فالن جاءه احلق، أي: ، ويقولون«احلق»بـ

، فإذا ادتُرض أن َسْكرة املوت تكشف لإلنسان ما كان جيحد: ومن معاين احلقِّ  

فيها، وكثري من الناس إذا مرض ذهب عناده، وبدأ أدرك احلقائق التي كان جيادل 

، (5)قلبه يميل إىل اإليامن، فكيف إذا ادتُرض؟ واهلل تعاىل يقبل توبة العبد ما مل ُيَغْرِغرْ 

وح احلُلقوم: أي ما مل تبلغ الرُّ
 ال فرعون وتشبثه باإليامن وهو يغرق تشري إىل، ود(6)

 .هذه اإلفاقة التي فات أواهنا

                                                                                                                                                    

تفسري »، و(22/0042)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(9/991)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 1)

 (.20/22)« تفسري القرطبي»، و(1/272)« وجيزاملحرر ال»، و(1/940)« املاوردي

« تفسري السمعاين»، و(1/9010)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(3/33)« تفسري الثعلبي»: ينظر( 2)

، (20/22)« تفسري القرطبي»، و(1/270)« املحرر الوجيز»، و(4/101)« تفسري البغوي»، و(1/140)

 (.0/933)« فسري ابن كثريت»، و(3/194)« البحر املحيط يف التفسري»و

 (.17/907)« التحرير والتنوير»، و«س ك ر»( 4/909)« لسان العرب»: ينظر( 3)

 .«سورة املدثر»ينظر ما سيأيت يف ( 4)

إن اهللَ تعاىل يقبُل »: ، أن رسوَل اهلل صىل اهلل عليه وسلم قالريض اهلل عنهامكام يف دديث ابن عمر ( 5)

، وابن دبان (4119)ماجه  ، وابن(9190)، والرتمذي (7405)أخرجه أمحد . «رْ توَبَة عبده ما مل ُيَغْرغِ 

 (.4/110)، واحلاكم (715)

 (.4/2719)« مرقاة املفاتيح»، و(1/144)« امليرس يف رشح مصابيح السنة»: ينظر( 6)
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ۉ ۉ ې ې  ﴿: ، كام قال سبحانه(1)هترب: أي ﴾ڃ ڃ چ چ چ  ﴿

، والطبع البرشي ميَّال إىل كراهية املوت، دتى [5:اجلمعة] ﴾ې ې ى ىائ 

َمن أحبَّ لقاَء اهلل، أحبَّ اهللُ »: ملا قال صىل اهلل عليه وسلماملؤمنني، وأشار إىل ذل  

يا َنبِيَّ اهلل، : ريض اهلل عنهافقالت عائشة . «لقاَء اهللَ، َكِرَه اهللُ لقاَءهُ  لقاَءُه، وَمن َكِرهَ 

نا نكرُه املوَت؟ فقالأكراهيُة املوت،  َ برحة »: فُكلُّ ليس كذلك؛ ولكنَّ املؤمَن إذا ُبرشِّ

َ بعذ اب اهلل اهلل ورضوانه وجنته أحبَّ لقاَء اهلل، فأحبَّ اهللُ لقاَءُه، وإن الكافَر إذا ُبرشِّ

 .(2)«وسخطه َكِرَه لقاَء اهلل، وَكِرَه اهللُ لقاَءهُ 

. (3)«إن للموت َسَكرات»: ملوتيقول يف مرض ا صىل اهلل عليه وسلموكان 

ويمسح العرق عن جبينه، ويضع مَخِيصة عىل وجهه يتغطَّى هبا، فإذا اغتمَّ هبا 

: افقال هل! واكرب أباه: ما يعانيه، فقالت ريض اهلل عنها، دتى رأت فاطمُة (4)كشفها

 .(5)«ليس عىل أبيك َكْرب  بعد اليوم»

ى البشارة عند موته؛ أن ال خياف، وال حيزن، وُيبَرشَّ باجلنة ولقاء  واملؤمن يتلقَّ

 .األَِدبَّة

اظ عند املوت، ولكن  وال يصح دديث يف ذكر اآلالم املربدة التي حيكيها الُوعَّ

 :جلادد، كام يف قوله سبحانهيف القرآن ما يدل عىل أهنا للكافر ا

 :، وقال[10:حممد] ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿

                                                           

« تفسري الثعلبي»، و(4/101)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(12/415)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.4/109)« ويتفسري البغ»، و(2019ص)للواددي « الوجيز»، و(3/200)

 .ريض اهلل عنهامن دديث عائشة ( 1754)، ومسلم (7100)أخرجه البخاري ( 2)

 .ريض اهلل عنهامن دديث عائشة ( 4443)أخرجه البخاري ( 3)

 .ريض اهلل عنهامن دديث عائشة ( 192)، ومسلم (4449، 491)أخرجه البخاري ( 4)

 .ريض اهلل عنهمن دديث أنس ( 4471)أخرجه البخاري ( 5)



99 
 

 ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿

، [39:األنعام] ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ  ﴿: ، وقال[10:األنفال]

 .(1)بالرضب للكافرين والفاجرين: أي

وقد يعاين املؤمن من آالم املرض الذي يسبق املوت، وال يبعد أن يكون لنزع 

، «أمل املوت وإبطاله»: مل، وقد كتب اإلمام ابن دزم رسالة سامهاالروح بعض األ

ل ما ذكروه، ويقارن بام دلَّت عليه النصوص  وكتب ابن ِمْسَكَوْيه نحوها، فليتأمَّ

 .(2)الصحيحة

 :﴾ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ *

، وما حيدث فيه بدًءا البعثتقل السياق من الدنيا إىل اآلخرة، وذكر تفصيالت ان

ية األمر، ووجوب االستعداد له، ربزخ يف القرب، ثم البعث؛ ليؤكِّ من دياة ال د ِجدِّ

 .واإليامن به

ور ، وهي النفخة الثانية، كام قال (3)الَقْرن الذي ينفخ فيه إرسافيُل : هو والصُّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ  ﴿: سبحانه

، ودقيقته وماهيته غيٌب ال [75:الزمر] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

يَّل األشياء بحسب ما يعرف مما يشبهها يف عامله ه إال اهلل، واإلنسان بطبعه يتخيعلم

بتل  األسامء املعروفة لدى البرش، الدنيوي، وال ش  أن َثمَّ شبًها اقتىض أن تسمى 

                                                           

 (.0/951)« أضواء البيان»، و(174ص)« تفسري السعدي»، و(9/901)« تفسري ابن كثري»: ينظر( 1)

بتحقيق إدسان « رسائل ابن دزم األندليس»ضمن « أمل املوت وإبطاله»: ُنرشت رسالة ابن دزم( 2)

 (.970 -4/910)عباس 

تفسري »، و(11/429)ددي للوا« التفسري البسيط»، و(4/130)للزجاج « لقرآنمعاين ا»: ينظر( 3)

 (.4/413)« فتح القدير»، و(1/100)« تفسري ابن كثري»، و(1/111)« ابن جزي
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لكن َثمَّ فرٌق عظيم ال حييط به اإلنسان بني ما يعلم ويرى وبني دقائق اآلخرة 

 .وأخبارها

م (1)القيامة فيها الوعد والَوِعيدالوعد، ف وهو يوم: ﴾ڍ ڍ ڌ  ﴿ ، وإنام َقدَّ

م﴾ڌ﴿ بني، فكان من املناسب أن يقدِّ  ؛ ألن السياق يف املرشكني املكذِّ

 .(2)الزاجر هلم ﴾ڌ﴿

 :﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿ *

 ﴾ژ﴿يقودها،  ﴾ژ﴿؛ ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿ كل الناس يبعثون، و

 ﴾ڍ ڌ ڌ﴿: ، كام قال سبحانه(4)نني، وهذا يشمل املؤمنني وغري املؤم(3)عليها

 .[09:الزمر] ﴾ڭ ڭ ڭ  ﴿، [02:الزمر]

الكافر فقط؛ ملا أسلفناه من أن السياق خماطبة : ويمكن أن يكون املقصود

، وهذا يصدق عىل ﴾ڑ ک ک ک ک گ  ﴿: ، ولذل  قال تعاىل(5)للكافرين

 .[47: ص] ﴾ڃ چ چچ  ﴿الكافر، بخالف املؤمن املمدوح، فإنه ُخصَّ 

 .وعاء حميط به، وُمْطبِق عليه فالغفلة، ﴾ک ک  ﴿: وعربَّ بقوله 

كانت غطاء عىل عقله، ثم عىل جوارده، « الغفلة»وكأن : ﴾گ گ گ ﴿

 .فال يرى احلقائق وال يدركها

                                                           

 (.1/30)« فتح القدير»، و(1/410)« البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد»: ينظر( 1)

 (.17/900)« التحرير والتنوير»: ينظر( 2)

للزجاج « معاين القرآن»، و(12/413)« تفسري الطربي»و، (9/113)« تفسري عبد الرزاق»: ينظر (3)

 (.0/402)« تفسري ابن كثري»، و(20/24)« تفسري القرطبي»، و(4/272)« زاد املسري»، و(1/41)

« الرساج املنري»، و(25/15)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(15/291)« تفسري الرازي»: ينظر( 4)

 (.4/51)خطيب الرشبيني لل

 (.17/900)« تحرير والتنويرال»: ينظر( 5)
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، فنظرك اليوم قادر عىل رؤية األشياء (1)دادٌّ : أي ﴾ڳ ڳ ڳ ﴿

 . واستحضارها وتصورها

النظر إىل السامء فوقهم،  يكلِّفوا أنفسهم عناء وقد عاب اهلل تعاىل عليهم أهنم مل

ها، وألقى فيها  نَها، وما هلا من ُفروج، والنظر إىل األرض كيف مدَّ كيف بناها وَزيَّ

روايس، وأنبت فيها من كل زوج هَبِيج، فلم يكن برصهم يف الدنيا َدِديًدا، بل كان 

س عهم إال اخلوف والرتقُّبَكلِياًل ُمْعِرًضا، أما اليوم فهو َدِديد، ديث ال ينف  .والتوجُّ

الشاخص، كحالة تلقائية لَسْكرة املوت وخروج الروح، : هو وقد يكون احلديد

وح تبعها البرص فإذا خرجت الرُّ
(2). 

 :﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ *

يطاين؟ هل  الَقِرْين محاين أو الَقِرين الشَّ ُذكر يف السورة مرتني، وهل هو الَقِرين الرَّ

وء أو املََل ؟ هو َقِرين ال َمَلكي، وَشيْطاين، كام يف : أن مع اإلنسان َقِرينني: واألقربسُّ

، [97: الزخرف] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ﴿: قوله

ما »: احلديث، ويف [11:فصلت] ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ﴿: وقوله

                                                           

« زاد املسري»، و(22/0047)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(9/991)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 1)

(4/272.) 

بصائر »، و(423ص)البن قتيبة « غريب القرآن»، و(193ص)« تأويل مشكل القرآن»: وينظر أيًضا

 .(421ص)للَكَفوي « الكليات»، و(1/495)« ذوي التمييز

وَح إذا ُقبَِض »: ، أن النبيَّ صىل اهلل عليه وسلم قالريض اهلل عنهاكام جاء يف دديث أم سلمة ( 2) إن الرُّ

 (.310)أخرجه مسلم . «َتبَِعُه البرُص 



112 
 

َل به َقِرينُُه من اجلن اَك يا رسو: قالوا. «منكم من أحد إاِلَّ وقد ُوكِّ : َل اهلل؟ قالوإِيَّ

اَي، إاِلَّ أن اهللَ أعانني عليه َفأَسلمَ » وإِيَّ
 .(2)«، فال َيأُْمُرين إاِلَّ بخري(1)

دارض مهيَّأ، وهو يشري إىل : أي ﴾ڱ ڱ ں ں  ﴿: املََل ؛ لقوله: واملقصود هنا

حاك  .(3)صحيفة أعامل صادبه، وهو قول احلسن وقتادة والضَّ

 :﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ *

، (4)يلني وال يستسلم للحجة، واملخاَطب مفرد عىل الظاهرِعنَاد، ال شديد ال: أي

 : وهذا جاٍر عىل قواعد اللغة، كام يف قول امرئ الَقيْس

ا يب عىل ُأمِّ ُجنَْدِب  ِب ***  َخلييَلَّ ُمرَّ  (5)ُنَقضِّ ُلبَاناِت الُفؤاِد املُعذَّ

 :وقوله

 (6)قِفا نبِ  من ِذكرى دبيٍب ومنزلِ 

ْعر، وقد وهو كثري يف ا يدل مما .. أو يا صادبي.. يا صاِح : يقول الشاعر بعدهالشِّ

 .عىل أن املخاَطب مفرد

                                                           

 برفع امليم وفتحها، ومها روايتان»(: 215 -20/210)« رشح صحيح مسلم»قال النووي يف ( 1)

ه وفتنته، وَمن فتح قالأسل: معناه: مشهورتان، فَمن رفع قال إن القرين أسلَم، من اإلسالم : ُم أنا من رشِّ

 .«...وصار مؤمنًا، ال يأمرين إال بخري

 .ريض اهلل عنهمن دديث عبد اهلل بن مسعود ( 1524)أخرجه مسلم ( 2)

« تفسري السمعاين»، و(9/997)« تفسري السمرقندي»، و(3/910)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 3)

 (.17/920)« التحرير والتنوير»، و(1/30)« فتح القدير»، و(20/27)« تفسري القرطبي»، و(1/141)

« تفسري ابن جزي»، و(20/27)« تفسري القرطبي»، و(9/997)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 4)

، (130ص)« يف غريب القرآناملفردات »: وينظر أيًضا(. 17/921)« التحرير والتنوير»، و(1/909)

 .«ع ن د»( 9/900)« لسان العرب»، و(123ص)« تار الصحاحخم»و

 (.04ص)« ديوان امرئ القيس»: ينظر( 5)

 (.12ص)« ديوان امرئ القيس»: ينظر( 6)
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وقد مر  -، ومها ملكان؛ إما السائق والشهيد(1)وجيوز أن يكون املخاَطب مثنى 

 .أو غريمها -ذكرمها

 :﴾ہ ہ ھ ھ ھ ﴿ *

هو يمنع اخلري عن اآلخرين، وقد يمنع اإليامن وحيارب أهله، ف: ﴾ہ ہ  ﴿

، وحيارب الضعفاء إذا أسلموا،  َر عىل عقول الناس، ينهى عبًدا إذا صىلَّ وحياول أن ُيَؤثِّ

 .وحيجز بينهم وبني اإليامن

يعتدي عىل الناس، والوصف يشري إىل عموم العدوان اللَّفظي : ﴾ھ ھ﴿

 ، ش ٌّ يف نفسه، ويصيب اآلخرين : َمن عنده َرْيب، أي: واملُِرْيبواحِليسِّ

 .(2)باالرتياب

 :﴾ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿ *

 .فهو مرشك مع اهلل، وهذه أفعاله التي دل عليها كتابه، وهذه عنواناهتا

ْرك الذي يستحقه، والعذاب الذي (3)تأكيد لألمر األول ﴾ڭ  ﴿ ، وحتديد للدَّ

 .ُأمروا أن يضعوه فيه

 :﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿ *

                                                           

« تفسري ابن جزي»، و(20/27)« تفسري القرطبي»، و(3/202)« تفسري الثعلبي»: ينظر( 1)

(1/909.) 

، (20/20)« تفسري القرطبي»، و(15/290)« تفسري الرازي»، و(4/950) «الكشاف»: ينظر( 2)

، (3/190)« البحر املحيط يف التفسري»، و(1/933)« تفسري ابن جزي»، و(9/977)« تفسري النسفي»و

 (.17/921)« التحرير والتنوير»، و(3/11)« تفسري القاسمي»، و(0/401)« تفسري ابن كثري»و

، (3/214)« روح البيان»، و(1/241) «تفسري البيضاوي»، و(20/20) «تفسري القرطبي»: ينظر( 3)

 (.3/19)« تفسري القاسمي»، و(1/32)« فتح القدير»و
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هو الَقِرين  ﴾ں ں ڻ ڱ ڱ ﴿: الَقِرين األول الذي قال: ﴾ۆ ۈ  ﴿

أ من صادبه، كام يف  والَقِرْيناملََلكي،  : «سورة إبراهيم»هنا هو الشيطاين؛ ديث يتربَّ

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿

ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ 

 .(1)﴾ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

محلته عىل املعصية لست أنا الذي : يدافع عن نفسه، ويقول الَقِرْين فهذا

 .﴾ۅ ۅ ۉ ۉ  ﴿الذي اختار ذل ، ووالطغيان، ولكن هو 

واملوقف صعب، واخلَْطب َجسيم، والنَّكال خُميف، وال أدد يريد أن يتحمل 

: عبس] ﴾ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب  ﴿وزر أدد، ديث 

 ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ﴿، و[29: املعارج] ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿، [97 -94

أ ال[42: الدخان] والُكرباء من َأْتباعهم، والُعبَّاد من معبوداهتم،  زعامء والقادة، فيتربَّ

، وينفصل كلُّ أدد عن  واملعبودات من عابدهيا، واجلنُّ من اإلنس، واإلنس من اجلنِّ

 .[23: االنفطار] ﴾ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ﴿كل أدد، و

 :﴾ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ې ﴿ *

 يف ﴾ى ائ ائ ەئ ﴿ليس هذا وقت اخلصومة، : ﴾ې ې ې ﴿

الدنيا، كام نقرأ اآلن ونحن يف احلياة الدنيا، وهو تعاىل خيربنا هبذا األمر اآلن، وكأننا 

ب علينا  نرى املشاهد َعياًنا؛ لنعترب ونضع أنفسنا يف ذل  املوقف، وندرك ما يتوجَّ

 .فعله قبل دلول العذاب

                                                           

« تفسري الثعلبي»، و(12/440)« تفسري الطربي»، و(9/190)« تفسري عبد الرزاق»: ينظر( 1)

 (.4/104)« تفسري البغوي»، و(1/149)« تفسري السمعاين»، و(3/201)
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 :﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿ *

 . َزى بعملهجُي  انهذا إىل اجلنة، وهذا إىل النار، وكل إنس: أي

، وهذا ال يمنع وال يعارض أن يردم اهلل من عباده َمن سيغفر هلم هذا هو املعنى

 .من أصحاب الكبائر مما دون الرشك

ٻ  ﴿: وكذل  ال ينفي هذا أن ينسخ دكاًم من األدكام، كام يف قوله سبحانه

 .[207: البقرة] ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ 

فت دتى  صىل اهلل عليه وسلم ويف قصة اإلرساء ُأِمر النبيُّ  بخمسني صالة، وُخفِّ

ْفُت عن عبادي، وَأْجِزي »: أصبحت مخًسا، ثم قال اهلل تعاىل أمضيُت فريضتي، وخفَّ

 . (1)«احلسنَة عرًشا

، كام فرْضُتُه عليك يف ُأمِّ الكتاب، قال»: ويف رواية ُل القوُل لديَّ فكلُّ : إنه ال ُيَبدَّ

فهذا هو القول . (2)«مخسوَن يف ُأمِّ الكتاب، وهي مخس  عليَك حسنة بعرش أمثاهلا، فهي 

 .األخري الذي استقر األمر عليه، وال نسخ بعده

فهو تعاىل أدخلهم النار بذنوهبم، وبعدما قامت عليهم  :﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿

ة ودالالت الرسالة لكان ذل  ظلاًم،  ة، ولو أن اهلل عاقبهم قبل أن تصلهم احلُجَّ احلُجَّ

، فهو نفي للظلم كله، كثريه وقليله، ولذل  ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ﴿: يقول وهو تعاىل

مُت الظلَم عىل نفيس، »: قال سبحانه ًما، فال يا عبادي، إينِّ حرَّ وجعْلتُه بينكم حمرَّ

 .(3)«تظاملَُوا

                                                           

ريض اهلل دديث أنس بن مال ، عن مال  بن صعصعة من ( 9550، 9100)جه البخاري أخر( 1)

 .عنهام

 .ريض اهلل عنهمن دديث أنس بن مال  ( 271)، ومسلم (0120)أخرجه البخاري ( 2)

 .ريض اهلل عنهمن دديث أيب ذر ( 1100)أخرجه مسلم ( 3)
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، وآيات ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ ﴿: هنا ظاهر يف السياق يف قوله والبيان

ة، وبلوغها عىل وجه القرآن تنضح هبذا املعنى املهم الذي يقتيض مر اعاة قيام احلُجَّ

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ﴿: قد ال حييط هبذا إال اهلل، كام يف قولهيزيل املعذرة، و

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئ حئ 

 ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ ﴿: ، وكام يف قوله[13:القصص] ﴾مئىئ

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ﴿: ، وكام يف قوله[21:سورة اإلرساء]

ۇئ ۆئ ۆئ  ۉ ې ې ېې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ

 .[290:األنعام] ﴾ۈئ ۈئ ېئ

 :﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ﴿ *

ني هلا، وتقول هي  القول هنا عىل سبيل التوبيخ واإلهانة ألصحاهبا املستحقِّ

 .(1)﴾ی ی ی ﴿: بلسان احلال أو بلسان املقال، واهلل تعاىل عىل كل يشء قدير

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ﴿: واهلل تعاىل قال

 ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ﴿: ، وقال[29 -21:الفرقان] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 -7:املل ] ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ 

5]. 

رة  فال مانع أن جيعل تعاىل هلا يومئذ اإلدراك والكالم، فكل الكائنات مسخَّ

لة حلكمه، وال غرابة أن تسمع وتفهم، وترد وتقول، فهذا شأن َمن ال  بأمره، مذلَّ

تراب جامد دراك يف البرش، وهو خلقهم أصاًل من يعجزه يشٌء، وَمن جعل اإل

 .الزب

                                                           

، (20/25)« القرطبيتفسري »، و(4/279)« زاد املسري»، و(1/141)« تفسري السمعاين»: ينظر( 1)

 (.17/920)« التحرير والتنوير»، و(1/909)« تفسري ابن جزي»، و(9/970)« تفسري النسفي»و
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ن التقرير،  أو هو امتألت وال مزيد، : فيكون املعنىوسؤال النار سؤال يتضمَّ

رة؛ أن ُيلقى فيها، وهو أقرب، (1)طلب املزيد: بمعنى ، كام دلَّت عىل ذل  السنة املطهَّ

 .، واهلل أعلم(2)هل من مزيد: وهي تقول

 :﴾حئ مئ ىئ يئ جب حب ﴿ *

العذاب، وصورة املالئكة وهي تأخذ الكافر الَعنِيد، يف مقابل املشهد املُخيف من 

ر تعاىل اجلنة وقد ُأْزلِفت  .وُتلقيه يف سواء اجلحيم، يصوِّ

، فال حيتاجون أن يسريوا إليها (3)التقريب للطائعني واملؤمنني: واإِلْزالف

يزلفها بحكمته دون أن  مسافات طويلة، واجلنة مكاهنا معروف، ولكن اهلل تعاىل

م وا عناء امليش، وهذا من أمور اآلخرة التي عىل املؤمن أن يسلِّم هبا ولو مل يتجشَّ

رها عقله، ونحن نرى يف فعل البرش اليوم من التسهيالت التي مل خيطر ببال أدد  يتصوَّ

 من السابقني، فام ظن  برب العاملني الذي ال يعجزه يشء؟

 :﴾خب مب ىب يب جت حت خت ﴿ *

 .(4)ا هو الوعد ترونه أمامكمهذ :أي

ر  فهو ماٍض « الوعد»، أو يعفو ويغفر ملَن يشاء، أما «وعيده»واهلل تعاىل قد يؤخِّ

 .نافذ

 :(1)قال عامر بن الطُّفيل

                                                           

تفسري »، و(1/144)« تفسري السمعاين»، و(4/275)للواددي « التفسري الوسيط»: ينظر( 1)

 (.1/31)« فتح القدير»، و(20/25)« تفسري القرطبي»، و(4/101)« البغوي

 (.1545)« صحيح مسلم»، و(4543، 4545)« يح البخاريصح»: ينظر( 2)

 (.17/925)« التحرير والتنوير»: ينظر( 3)

« تفسري البغوي»، و(3/204)« تفسري الثعلبي»، و(4/101)« تفسري ابن أيب زمنني»: ينظر( 4)

 (. 20/10)« تفسري القرطبي»، و(4/279)« زاد املسري»، و(1/277)« املحرر الوجيز»، و(4/101)
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دِ  (2)وال َأْختَنِي***  ال ُيرِهُب ابَن الَعمِّ منَِّي َصْوَلةٌ   ِمن َصْوَلِة املُتََهدِّ

َ إن   ملُْخلُِف إيعادي وُمنِْجُز َموِعدي***  َعْدُتهُ َأْوَعْدُتُه أو وَ وإينِّ

، أما الوعيد عىل [27:األدقاف] ﴾ک گ گ گ گ ﴿: فاهلل ال خيلف امليعاد

دين، كأصحاب الكبائر فقد ينفذه تعاىل، وقد يعفو ويصفح، وهذا ال  بعض املودِّ

ہ ھ ھ ﴿: من قوله سبحانه« القول»، فإن هذا من ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿يدخل يف 

ط وينجو من العذاب؛ إما [45:النساء] ﴾ھ ھ ےے  ، وقد يغفر للمؤمن املفرِّ

ني، أو بشفاعة املالئكة، أو بشفاعة إخواهنم، برمحة أردم الرامحني، أو بشفاعة املرسل

أو بباليا ومصائب سلفت، أو بسكرات املوت، أو بأهوال يوم القيامة، أو 

 .(3)عز وجلبالكفارات، أو بام يشاء اهلل 

اب اع إىل اهلل كلام أخطأ :وه واألَوَّ جَّ الرَّ
الذي حيفظ إيامنه من : فهو احَلِفيْظ، أما (4)

 .(5)الذنوب، وحيفظ عهد اهلل وميثاقه

                                                                                                                                                    

« تاج العروس»، و(2/79)« لسان العرب»، و(15ص)« ديوان عامر بن الطُّفيل»: ينظر( 1)

 .«خ ت أ»( 2/100)

« ربيع األبرار»، و(م2537)للدينوري « املجالسة»، و(1/215)« عيون األخبار»: وينظر أيًضا

(1/11.) 

 . اسَترَت َخْوًفا: اختنَأ منه( 2)

 (.20/711)، (4/491)« جمموع الفتاوى»: ينظر( 3)

 (. 1/31)« فتح القدير»، و(20/10)« تفسري القرطبي»، و(15/241)« تفسري الرازي»: ينظر( 4)

« جممل اللغة»، و(1/2013)« مجهرة اللغة»، و(905ص)البن قتيبة « غريب القرآن»: وينظر أيًضا

 .«أ و ب»( 1/91)« تاج العروس»، و(2/120)« لسان العرب»، و(207ص)

للواددي « الوجيز»، و(1/919)« تفسري املاوردي»، و(9/990)« سمرقنديتفسري ال»: رينظ( 5)

، (4/953)« الكشاف»، و(4/107)« تفسري البغوي»، و(1/141)« تفسري السمعاين»، و(2014ص)

 (.17/923)« التحرير والتنوير»، و(15/241)« تفسري الرازي»و
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 :﴾مت ىت يت جث مث ىث يث حج ﴿ *

ی ی ی جئ حئ مئ  ﴿: مثل قوله تعاىل ﴾مت ىت يت جث ﴿

، وهو يشمل خشية اهلل يف اخللوة دني ال يكون [21: املل ] ﴾ىئ يئ جب حب 

أنه تعاىل وهو أدل عىل التقوى واإلخالص، ويشمل خشية اهلل مع  بَمْرَأى من الناس،

 .(1)غيب مل يره، ولكنه آمن به من اخلرب الصادق عىل ألسنة رسله عليهم السالم

التفصيل يف إثبات الغيب يزيد اإليامن، فإن اإليامن يزيد وينقص، ومن زيادة 

ٿ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ﴿: عز وجلاإليامن بالتفصيل، وهلذا قال اهلل : اإليامن

 .[214: التوبة] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

لاإليامن  أقوى وأعظم تأثرًيا يف النفس، وأبعد عن أن ينساه العبد، وأبعد  املَُفصَّ

عن الشبهات، يزيد يقينًا بوجوده؛ ألنه يدرك أنه صار عاملًا مشهوًدا لغريه، وإن كان 

 .ال يزال عاملًا غيبيًّا، فالقياس هنا مع الفارق

، كام يف قصة داود (2)التوبة واإلقبال عىل اهلل: هي اإِلَناَبة :﴾مث ىث يث  ﴿

، والقرآن الكريم [14:ص] ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ﴿: عليه السالم

؛ مما يشري إىل أن من طبيعة اإلنسان أن يتفلَّت قلبه، «اإِلَناَبة»، و«األَْوَبة»كثرًيا ما يذكر 

صىل اهلل انه، أو يف فرجه، وكام قال النبيُّ ويقع منه زلل يف سمعه، أو برصه، أو لس

                                                           

، (20/12)« سري القرطبيتف»، و(4/930)« الكشاف»، و(4/107)« تفسري البغوي»: ينظر( 1)

 .«سورة املل »، وما سيأيت يف (1/31)« فتح القدير»، و(4/230)« تفسري اخلازن»و

 (.19/140)« التحرير والتنوير»، و(510ص)« املفردات يف غريب القرآن»: ينظر( 2)
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ُصوا»: عليه وسلم ُدوا وقاِرُبوا، »: ويف احلديث اآلخر. (1)«استقيُموا ولن حُتْ َسدِّ

ة، والقَ  جْلَ  .(2)«ْصَد الَقْصَد َتبُْلغواواْغُدوا وُروُحوا، ويشء  من الدُّ

سه وتكوينه وهي توجيهات نبوية برضورة االعتدال، وأن عىل املرء أن يعرف نف

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ﴿: وطبيعته، فربكم أعلم بكم، كام قال سبحانه

ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ 

 .[91:النجم] ﴾ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

 : ﴾حس خس مس حص مص جض حض مج جحمح جخ حخ مخ جس ﴿ *

 : ثامن فقرات يف غاية التناسق! ويف السياق تناسق عجيب

ي الكرامة ذه ه، فه﴾حئ مئ ىئ يئ جب حب﴿: بدأت بقوله تعاىل

 . األوىل؛ ديث ُأدنيت هلم اجلنة

، فهذا النعيم هو الوعد احلق الذي وعدكم تعاىل به يف ﴾خب مب ىب﴿ثم 

 . الدنيا

ثم بنيَّ هلم ثالثًا أن هذا من فضل اهلل، وبربكة أعامهلم، ويف ذل  إشادة هبم 

 . ﴾يب جت حت خت ﴿وتكريم 

 . ريمويا لفردتهم هبذا الفوز والتك: ﴾مج  ﴿: ثم قال هلم

                                                           

، (23)« الطهور»، وأبو عبيد يف (9/214)« تفسريه»، وعبد الرزاق يف (2053)أخرجه الطياليس ( 1)

، والبيهقي (2/290)، واحلاكم (2090)، وابن دبان (100)، وابن ماجه (11497، 11905)وأمحد 

 . ريض اهلل عنهمن دديث ثوبان ( 700، 2/291)

. «ُيروى بإسناد ثابت عن ثوبان عن النبي صىل اهلل عليه وسلم»(: 4/275)« الضعفاء»وقال العقييل يف 

« السلسلة الصحيحة»، و(421)« إرواء الغليل»، و(199 -1/191)« شافختريج أداديث الك»: وينظر

(221.) 

 .ريض اهلل عنهمن دديث أيب هريرة ( 1527)، ومسلم (7479)أخرجه البخاري ( 2)
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الم ، فدخوهلم هو هناية ﴾جحمح ﴿: ثم قال هلم خامًسا اآلالم واملعاناة إىل السَّ

املُطلق، فاهلل يسلِّم عليهم، واملالئكة تسلِّم عليهم، وأصحاب اجلنة يسلِّم بعضهم عىل 

 .بعض

مدي، ليس ثمة ﴾جخ حخ مخ جس ﴿: ثم قال هلم سادًسا ، فخلودهم َأَبْدي رَسْ

، بال مر يف الدنيا، واجلنة وأهلها خالدون بإمجاع املسلمنيخوف من املوت، كام كان األ

 .(1)حتول وال زوال

من الرزق، وكل ما خيطر عىل البال، أو  ﴾حس خس مس حص  ﴿: ثم قال هلم سابًعا

 .يمر يف اخليال

وهلم الكرامة اإلهلية بالنظر إىل وجه اهلل الكريم، وسامع دديثه، وما يف اجلنة من 

تابعة حتيط به عقول أهل الدنيا، فهذه ثامنة الفقرات املت ألوان النَّعيم الذي ال

: ، والفضل اإلهلي﴾مص جض حض﴿: املتصاعدة يف الفضل والنعيم، عربَّ عنها بقوله

 . (2)«ما ال عني  رأت، وال أذن  سمعت، وال َخطََر عىل قلب برش»

 ﴾ٻ ٻ ٻ ٻپ ﴿: «سورة يونس»هنا يشبه ما يف  واملَِزيد

)[17:يونس]
3). 

                                                           

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ﴿: «سورة احلديد»ينظر ما سيأيت يف ( 1)

 .﴾ڃۓ ڭ ڭ﴿: «سورة النبأ»، و﴾ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

من دديث أيب هريرة ( 4003، 1514)« صحيح مسلم»، و(9144)« صحيح البخاري» يف كام( 2)

َأْعَدْدُت لعبادي الصاحِلنَي ما ال عني  رأْت، وال ُأُذن  سمعْت، وال َخطََر عىل : قال اهللُ»: ريض اهلل عنه مرفوًعا

 . «قلب برش

« تفسري القرطبي»، و(9/995)« تفسري السمرقندي»، و(3/971)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 3)

: «سورة القيامة»، وما سيأيت يف (0/400)« تفسري ابن كثري»، و(1/904)« تفسري ابن جزي»، و(20/12)

 .﴾ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ 
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ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٱ ﴿ *

 :﴾ٺ

: أي ﴾پ پ پ پ ﴿ممن سلف وُذكر،  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿أقوى من قوم  العرب أهل مكة وما دوهلا بأجسامهم، 

إما أن هذه األمم التي أهلكها سبحانه كانوا إذا نزل هبم العذاب ذهبوا : ﴾ٺ

فاهلل تعاىل يقول لقريش  ،(1)جيدونيبحثون عن مهرب أو ملجأ من عذاب اهلل، فال 

؟ هل من ﴾ڀ ٺ ٺ ﴿: الذي ُعرف عنهم ردلة الشتاء والصيف وكثرة التنقل

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ﴿: ؟ وهو كقوله سبحانهعز وجلمهرب من عذاب اهلل 

)[21:األنبياء] ﴾ٺ ٿ ٿ
2). 

 :﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿ *

ٿ ٹ ٹ  ﴿رى هذا الوصف البَلِيغ الذي يعجز البرش عن اإلتيان بمثله ذك

ر، وإدياء القلوب، وتعريض بذل  النوع من ﴾ٹ ، وفيه حتريض عىل التََّذكُّ

البرش الذي ال يعترب بام دوله من آيات وُنُذر، وال بام دكاه اهلل يف كتابه من عرب ومآٍل 

ولو كان ضعيًفا أو  القلبر صار بال قلب، وللغابرين، فكأنه دني مل يعترب، ومل يتأثَّ 

ر، وقد تكون سببًا يف هدايته ورجوعه إىل قد حييا ويعترب باآليات والنُّذُ  مريًضا، فإنه

اهلل؛ لكن إذا كان بال قلب فأي ديلة فيه، والعربة ليست بوجود هذه املضغة، وإنام 

 .بتوظيفها يف االعتبار واإلنابة

                                                           

« تفسري ابن جزي»، و(15/210)« تفسري الرازي»، و(4/107)« تفسري البغوي»: ينظر( 1)

 (.403 -0/405)« تفسري ابن كثري»، و(1/904)

تفسري »، و(3/977)« تفسري املاتريدي»، و(12/472)، (27/194)« فسري الطربيت»: ينظر( 2)

 (.1/31)« فتح القدير»، و(0/403)، (1/991)« تفسري ابن كثري»، و(1/911)، (9/493)« املاوردي



113 
 

ر  :﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ ْمع»صوَّ بأنه يشء ُيلقى؛ بحيث ال يرصفه يشء عن « السَّ

 . (1)دارض: أي ﴾ڤ ڤ ﴿، «االستامع»

املعربِّ « القلب»؛ ديث ذكر «السمع»مع « الصورة»وهذا دليل عىل عظم تأثري 

ة  ؛ وهي املشاهدة «الشهادة»مع « السمع»عن الوعي واليقظة، ثم ثنَّى بذكر داسَّ

ثني وسوف أنسى، أرين وقد أتذكر، أرشكني : يقولونوالرؤية، والناس اليوم  ددَّ

كان ثمة رشاكة بني الصوت والصورة، بني األذن والعني، فإن وسوف أدفظ، فإذا 

 !ينسىاإلنسان ال 

فمتى سمع بأذنه، ورأى بعينه، أو ختيَّل ما ال يمكن رؤيته؛ كان ذل  من 

ْكرى احلسنة له، ولذا قال  أن تعبَد اهللَ كأنَّك تراه، : اإلحسانُ »: صىل اهلل عليه وسلمالذِّ

 .(2)«فإن مل تكن تراه فإنه يراكَ 

 :﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿ *

واألرض؛ لتأكيد  عود عىل ما ذكره أول السورة من الدعوة لالعتبار بالساموات

املعنى، ولنفي الشبهة التي قاهلا اليهود، وربام تسلَّلت إىل بعض الوثنيني من العرب؛ 

، (3)لسبتوهي أن اهلل تعاىل خلق الساموات واألرض يف ستة أيام، ثم اسرتاح يوم ا

                                                           

« إجياز البيان»، و(2011ص)للواددي « الوجيز»، و(3/207)« تفسري الثعلبي»: ينظر( 1)

 (.1/31)« فتح القدير»، و(20/19)« يتفسري القرطب»و، (1/072)

 . ريض اهلل عنهمن دديث أيب هريرة ( 3)، ومسلم (4000، 10)أخرجه البخاري ( 2)

 .من دديث عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه( 5)وأخرجه مسلم 

« تفسري الثعلبي»، و(9/993)« تفسري السمرقندي»، و(1371)« تفسري عبد الرزاق»: ينظر( 3)

 (.0/403)« تفسري ابن كثري»، و(4/200)للواددي « سري الوسيطالتف»، و(3/207)
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؛ (1)ما أصابه تعاىل عجز أو تعب بسبب اخللق: أي ﴾ڃ ڃ چ چ﴿: فقال تعاىل

ألن فعله ليس معاجلة، كام حيدث من البرش الذين يعملون بأيدهيم ويتعبون 

َهُدون،   .[51:يس] ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿وجَيْ

ن نفي ما (2)أقل درجات التََّعب: هو واللُُّغوب  .فوقه، ونفي القليل يتضمَّ

 : ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿ *

 :عن اهلل، أو عن البعث، أو عن  بوصف  ﴾چ ڇ ڇ ڇ  ﴿

، وقد أعطاه الصرب والثَّبَات واالستمرار (3)﴾مئ  ﴿، ﴾ڄ﴿، ﴾چ ﴿، ﴾ڄ﴿

چ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿: عىل الطريق؛ وهي التسبيح، كام قال تعاىل

 .[33 -30:احلجر] ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

يضيق صدره بام يقولون؛ من  صىل اهلل عليه وسلمتعاىل أن الرسول علم وقد 

وصفه بأنه سادر أو شاعر أو كاهن أو جمنون، أو أنه يكتتب َأساطري األولني، أو يريد 

املجد أو املُل  أو املال أو العلو يف األرض، فهذا أمر مؤمل ومؤٍذ لنفس طاهرة زكيَّة 

ِمل للناس إال اخل سهم من اخلري ري واجلميل، وأشد أملًا منه درماهنم أنفكريمة، ال حَتْ

اء من  مْهَ واإليامن والتصديق، وإرصارهم عىل التكذيب، وتأثريهم عىل البُسطاء والدَّ

دوهنا دتى  جوهنا ويردِّ فة، واألقاويل املزخرفة التي يروِّ عايات املزيَّ الناس؛ بالدِّ

                                                           

« تفسري ابن كثري»، و(1/244)« تفسري البيضاوي»، و(2011ص)للواددي « الوجيز»: ينظر( 1)

 (.17/911)« التحرير والتنوير»، و(732ص)« تفسري اجلاللني»، و(0/403)

، (4/931)« الكشاف»، و(1/140)« سري السمعاينتف»، و(1/917)« تفسري املاوردي»: ينظر( 2)

 (.0/403)« تفسري ابن كثري»، و(4/271)« زاد املسري»، و(1/275)« املحرر الوجيز»و

 .«ل غ ب»( 2/041)« لسان العرب»، و(1/117)« مقاييس اللغة»: وينظر أيًضا

، (3/01)« هريالتفسري املظ»، و(4/931)« الكشاف»، و(3/970)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 3)

 .﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴿: ما تقدم عند قوله تعاىلو
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يف احلمالت اإلعالمية املوجهة  يتناقلها العامة، ويتظاهرون بتصديقها، كام حيدث

 .ة التي تستهدف شخًصا أو مجاعةاملُْغرض

فرب  يعلم ما يقولون ويطَّلع عليه، ويوصي  بأن تصرب : ﴾چ ڇ ڇ ڇ ﴿

ت فإن اهلل سيزيدك صرًبا ويثبِّت ، فال يقع لقلب  ضعف أو تأثر أو  عليه، وإذا تصربَّ

 .دزن يرصف  عن تبليغ رساالت اهلل تعاىل

ْب  َمن خيالط الناس ويدعوهم، رضوري للنجاح يف احلياة كلها، وبخاصة  والصَّ

ه »: صىل اهلل عليه وسلموحياول تغيري سلوكهم وواقعهم، وكام قال  َمن يتصبَّ ُيَصبِّ

 .(1)« ُاهللُ، وَمن يستغن يغنه اهلل

ڑ ک ﴿: بالصرب يف مواضع كثرية، كقوله صىل اهلل عليه وسلموقد أمر اهللُ نبيَّه 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ۇئ ﴿: ، وقال[20: املزمل] ﴾گک گ گ  ک ک

: الكهف] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿: ، وقال[0 -1: املعارج] ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ﴿: ، وقال[15

جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب ﴿: ، وقال[210: النحل] ﴾ی ی 

ۓ ۓ  ﴿: ، وقال[71: مريم] ﴾پ پ﴿: ، وقال[70: الروم] ﴾يب جت

 . [291: طه] ﴾ڭ ڭ ڭڭ 

ي صرب  والداعية الذي ال صرب له ال يمكن أن يستمر عىل دعوته، وال يشء ُيَقوِّ

ٹ ٹ ٹ ڤ  ﴿املؤمن مثل أن يستمد العون من ربَّه؛ ألنه ال دول وال قوة إال باهلل، 

، وقال [33: يونس] ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

، فوظيفة [11: الغاشية] ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿: سبحانه

                                                           

 . ريض اهلل عنهمن دديث أيب سعيد ( 2019)، ومسلم (7400)أخرجه البخاري ( 1)
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ص يف االرسو لنَّذارة والتذكري والتبليغ، أما اهتداء الناس أو عدمه فهذا شأن ل تتلخَّ

ة غريته [92: الرعد] ﴾ک گ گ گ گ ڳڳ  ﴿: ربِّ العاملني ، واملؤمن لشدِّ

وفرط محاسه وإشفاقه يصيبه همٌّ شديد، وحيزن ملا جيد دني يدعوهم إىل النََّجاة، 

يه، واحلرب والتكذياجهونه بالكيد ويدعونه إىل النَّار، ويو يه ويعزِّ ب، فاهلل تعاىل يسلِّ

ويأمره بأن ال حيزن عليهم، وال يضيق صدره هبم، وال يبتئس بام يفعلون ويمكرون، 

 . وأن ال تذهب نفسه درسات عليهم

وهذا رسٌّ من أرسار املداومة عىل الطريق؛ فإن َمن غلبه اليأس واحلزن والكآبة 

ر بالصدمامن فعل الناس، و عان ما يستحرس ويضعف، ثم ت التي تواجهه تأثَّ رَسْ

يرتاجع ثم يتوقَّف وينكفئ، وينعزل وهو يرى أن ال فائدة يف اإلصالح، وال أمل يف 

 .التغيري

يمنح املؤمن طاقة هائلة،  والتسبيح :﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ﴿

 . (1)بالتسبيح صىل اهلل عليه وسلموكثرًيا ما ُيْويِص 

، وهي عبادة تنعكس عىل العابد (2)ليق بهتعاىل عام ال ي تنزيه اهلل: هو والتسبيح

هت اهلل وسبَّْحته كان ذل  تنزهًيا لنفس  من أدران الذنوب والعيوب،  نفسه، فكَلام نزَّ

                                                           

، أن ريض اهلل عنهمن دديث عيل ( 1010)« صحيح مسلم»، و(9001)« صحيح البخاري»كام يف ( 1)

َدى يف يداشتكت ما َتْلَقى من  ريض اهلل عنهافاطمَة  خادًما،  صىل اهلل عليه وسلمها، فسألت النبيَّ الرَّ

 .«هو خري لكام من خادم»: فأوصامها بالتكبري والتسبيح والتحميد، وقال

﴾،  ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿ : «سورة احلديد»ينظر ما سيأيت يف ( 2)

 .﴾ ڳ گ گ گ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ : «سورة احلرش»و
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: والنقائص واملعايص، فرتتقي إىل القدسية أو تقرتب منها؛ ولعل املقصود هنا

 .﴾پ پ ڀ پ پ ﴿، بام فيها من قراءة الفاحتة التي فيها (1)الصالة

صلِّ لرب ؛ ألن الصالة جيتمع فيها القرآن واإلدرام بالصالة : املعنىفيكون 

صالة : ﴾ڌ ڌ ڎ ﴿والذكر والتسبيح يف الركوع والسجود واحلمد يف القيام، وما 

؛ ديث جيمعهام وقت وادد؛ وهو ما (2)صالة الظهر والعرص: ﴾ڎڈ﴿ الفجر،

 .(3)الصالتنيواملحتاج مجع بعد الزوال، ولذل  جيوز للمسافر واملريض 

 :﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿ *

، فاآلية مجعت أوقات (4)فهذه صالة املغرب والعشاء: ﴾ژ ژ ڑ ﴿

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿: الصلوات اخلمس، مثل قوله تعاىل

التهجد والقيام الذي كان : ، ويدخل يف الليل[25 -20:الروم] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

 .(5)، وهو مرشوع ألمتهمصىل اهلل عليه وسلفرًضا عىل النبي 

 .(6)ريض اهلل عنهامالوتر، كام قال ابن عباس : ﴾ڑ ک  ﴿

                                                           

، (1/904)« تفسري ابن جزي»، و(15/211)« رازيتفسري ال»، و(4/931)« الكشاف»: ينظر( 1)

 (.17/917)« التحرير والتنوير»و

« تفسري البغوي»، و(2011ص)للواددي « الوجيز»، و(9/993)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 2)

 (.17/910)« التحرير والتنوير»، و(20/14)« تفسري القرطبي»، و(4/271)« زاد املسري»، و(4/100)

 (.440، 1/412)« لعبادةفقه ا»: ينظر( 3)

« تفسري ابن أيب زمنني»، و(12/700)« تفسري الطربي»، و(4/227)« تفسري مقاتل»: ينظر( 4)

 (.17/910)« التحرير والتنوير»، و(4/271)« زاد املسري»، و(4/909)

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ : «سورة املزمل»ينظر ما سيأيت يف ( 5)

 [.10:املزمل]﴾ ... ٺٺ ٺ

البحر املحيط »، و(20/17)« تفسري القرطبي»، و(4/202)للواددي « التفسري الوسيط»: ينظر (6)

 (.17/915)« التحرير والتنوير»، و(3/141)« يف التفسري
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جود»والفرق بني  املذكورة يف « إدبار النُّجوم»املذكورة هنا، وبني « أدبار السُّ

؛ (1)صالة الفجر: مغيبها، فيكون املقصود: يعني« النُّجومإدبار »أن : «سورة الطُّور»

جود»ألهنا يف آخر الليل، أما  آخرها قبل : وُدُبر الصالةمجع ُدُبر، : فهو« أدبار السُّ

، فاألدعية التي ُتقال ُدُبر الصالة منها ما هو قبل (2)التسليم، ويشمل ما بعد التسليم

 .السالم، ومنها ما هو بعده مبارشة

، وكذل  صالة الوتر التي (3)الفريضةالتي تصىلَّ عقب  النََّوافِلدعوٌة إىل وهي  

، والسنة أن جيعلها إددى عرشة أو ثالث (4)اددة، وأدنى الكامل فيها ثالثأقلها و

، وإذا قرص اقترص وصىلَّ العدد، فَجَمَع األمر : عرشة ركعة، فإذا طال الوقت َمدَّ

لها وجترب نقصهاالصلوات الفريضة، والنوافل التي ت  .كمِّ

 :﴾ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿ *

تسمع منهم ما يؤذي  سامًعا فاألمر لن يطول، وإذا كنت  ﴾ک ک گ گ ﴿

ى تل   عابًرا من غري قصد، فعلي  أن تصيخ بأذني ، وتلقى بسمع ، وتتحرَّ

ْور  .اللحظة املوعودة اآلتية بال ارتياب؛ حلظة النَّْفخ يف الصُّ

                                                           

« تفسري القرطبي»، و(9/910)« تفسري السمرقندي»، و(12/705)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 .«سورة الطور»يت يف ، وما سيأ(0/442)« ري ابن كثريتفس»، و(20/50)

 (.1/113)للمؤلِّف « فقه العبادة»، و(219ص)البن القيم « الصالة»: ينظر( 2)

 (.013، 015)« صحيح مسلم»، و(2250)« صحيح البخاري»: ينظر( 3)

 (.901، 1/902)« فقه العبادة»، و(21 -4/22)« املجموع»، و(1/222)« املغني»: ينظر( 4)
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ل، وهي النفخة الثانية : ﴾گ گ ڳ﴿ قريب منكم، واملنادي هو املََل  املوكَّ

دها؛ ألن هذا هو املقصود األكرب؛ أن ُيبعثوا وحُياسبوا التي ترتدُّ هبا األرواح إىل أجسا

 .(1)وحُياكموا ويفصل بينهم

مار، وقد يرد الوعيد عليهم بالصيحة األوىل؛ التي هي نفخة املوت واهلالك  والدَّ

 .ولكل منهام مناسبته

؛ نفخة البعث واخلروج، واملناسب النفخة الثانيةفاملناسب للتعزية والتسلية ذكر 

مار النفخة األوىلر بالقوة والبأس وللتجرب والتكرب ذكر لالغرتا  .للهدم والدَّ

 :﴾ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ *

 .(2)خروج الناس من قبورهم: أصبح علاًم عىل يوم القيامة، أي ويوم اخلروج

 :﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ *

 .فذكر اخللق األول، ثم املوت، ثم البعث، وأنه شأن اهلل تعاىل ودده

 .اه اهلل، ثم يميته، ثم يبعثه ليوم القيامةعدًما، ثم أديواإلنسان كان 

 :﴾ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴿ *

، ومن اإلعجاز هنا اجلمع بني «تتشقق»: مضارع، أصلهفعل : ﴾ہ﴿

فهو دفعة واددة، وبني « االنشقاق»الذي هو فعل تدرجيي بخالف « التشقق»

َعة» ْ تشقق األرض يف الدنيا ، فهو تدرج رسيع، يشبه ما حيدث من ﴾ھھ﴿: «الرسُّ

                                                           

، وما (1/37)« فتح القدير»، و(20/10)« تفسري القرطبي»، و(4/227)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

 ڦ ڦ ڦ ڦ﴿: «سورة احلاقة»﴾، وما سيأيت يف ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ﴿: تقدم يف قوله

 .﴾ڄ ڄ ڄ

« فتح القدير»، و(1/901)« تفسري ابن جزي»، و(22/0071)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»: ينظر( 2)

 (.17/992)« التحرير والتنوير»، و(1/37)
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احلبة دني تفتحها خلروج الزرع عقب املطر، فالناس ينبتون كام تنبت عن النبات، و

ل إىل ورقة ثم شجرة  .تتحوَّ

فمهام كثروا وعربوا القرون، وتآكلت أجسادهم، : ﴾ے ے ۓ ۓ  ﴿

، وهو واقع ال حمالة فاألمر هنيِّ
(1). 

ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿ *

 :﴾ۉۉ

ل  وما يضيق به صدرك، وما أمرناك بالصرب  ﴾ۇۇ ڭ ڭ ڭ  ﴿

 عليه،

ين: ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ﴿ : ، وإنام األمر دعوة(2)ال جتربهم عىل اإلسالم؛ فال إكراه يف الدِّ

، وأنت عبٌد [11 -12:الغاشية] ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ﴿

 صىل اهلل عليهمتواضع لربِّ ، لست بمتكربِّ أو متعاظم، ومها معنيان متقاربان، وكان 

، وال ينتقم، وال يغضب لنفسه وسلم  .(3)يدعو الناس باحلسنى، ويكره التََّجربُّ

إن »: رمحه اهللمما ُيعاب به، دتى ولو حلاكم أو وجيه، ولذل  قال قتادة  والتََّجبُّ 

ة صىل اهلل عليه وسلماهلل كره لنبيِّكم  يَّ ۆ  ﴿: أن يكون َجبَّاًرا، وقال: أي. (4)«اجلَرْبِ

خيصف نعله، ويرقِّع ثوبه، ويكون  صىل اهلل عليه وسلمن ، فكا﴾ۆ ۈ ۈٴۇ

                                                           

، (15/210)« تفسري الرازي»، و(4/277)« زاد املسري»، و(12/407)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.1/37)« فتح القدير»، و(0/421)« تفسري ابن كثري»، و(20/10)« تفسري القرطبي»و

« تفسري القرطبي»، و(1/200)« املحرر الوجيز»، و(4/152)« تفسري ابن أيب زمنني»: ينظر( 2)

 (.0/421)« تفسري ابن كثري»، و(3/144)« البحر املحيط يف التفسري»و ،(20/15)

 (.1910)« صحيح مسلم»، و(9170)« صحيح البخاري»: ينظر( 3)

 (.29/772)« الدر املنثور»، و(12/400)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)
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يف مهنة أهله، ويعود املريض، ويتبع اجلنازة، وجييب دعوة اململوك، فكونوا كام أمركم 

 .ه وسلمصىل اهلل علينبيكم 

، ولكن (1)َمن خياف وعيدي: آخرها ياء املتكلم، أي ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿

 .يوقف عليها بالسكت

يف مساق وادد، وكانت موعظة العظيمة التي جاءت  وهكذا تنتهي السورة 

، (2)يقرؤها يف صالة الفجر صىل اهلل عليه وسلمبليغة ُمَزلِْزلة جُمَْلِجلة، ولذل  كان 

ين الِعَظام، ومن (4)وعىل املنرب يوم اجلمعة، (3)ويف صالة العيد ؛ ملا فيها من أصول الدِّ

 .(5)العرب والِعَظات

   

                                                           

« ري اخلازنتفس»، و(22/0070)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(4/220)« لتفسري مقات»: ينظر( 1)

 (.1/37)« فتح القدير»، و(4/232)

 .ريض اهلل عنهمن دديث جابر بن َسُمرة ( 415)« صحيح مسلم»كام جاء يف ( 2)

ْيثِي ( 532)« صحيح مسلم»كام جاء يف ( 3)  يف ، وينظر ما سيأيتريض اهلل عنهمن دديث أيب واقد اللَّ

 .«سورة القمر»أول 

ريض اهلل من دديث َعْمَرة بنت عبد الرمحن، عن أخت لَعْمَرة ( 501)« صحيح مسلم»كام جاء يف ( 4)

 . عنها

 (.4/435)« مرعاة املفاتيح»، و(2/404)« سبل السالم»: ينظر( 5)
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*   

 .(1)، وبعض التفاسري«صحيح البخاري»، كام يف «﴾ې﴿ سورة»: اسمها

اريات سورة»: ومن أسامئها ، وكتب «جامع الرتمذي»، بدون َقَسم، كام يف «الذَّ

 .(2)التفسري، وأكثر املصادف؛ ألن هذا اللفظ مل يرد إال فيها

 .(3)ستون آية بغري خالف  *

 .(4)اع املفرسينإمجب  *

 : ﴾ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴿ *

 وترق   ٌج تدرُّ بدأ سبحانه السورة بالَقَسم بأربعة أشياء، يمكن أن نفهمها عىل أهنا 

 : (5)من األدنى إىل األعىل

ياح بأنواعها: «الذاريات»واملقصود بـ: ﴾ې ې ې﴿ * الرِّ
(1). 

                                                           

« تفسري ابن أيب زمنني»، و(7/293)« صحيح البخاري»، و(720ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 1)

 (. 20/13)« تفسري القرطبي»، و(4/151)

« تفسري الطربي»، و(144، 41)« جامع الرتمذي»، و(4/211)« مقاتلتفسري »: ينظر( 2)

 (. 10/419)للواددي « التفسري البسيط»، و(1/12)للزجاج « معاين القرآن»، و(12/403)

رر يف»، و(191ص)« البيان يف عدِّ آي القرآن»: ينظر( 3) ، (1/132)« تفسري اآلي والسور َدْرج الدُّ

 (.903ص)« القرآن فنون األفنان يف عيون علوم»و

، (4/270)« زاد املسري»، و(1/202)« املحرر الوجيز»، و(1/110)« تفسري السمعاين»: ينظر( 4)

 (. 24/9)« روح املعاين»، و(1/35)« فتح القدير»، و(20/13)« تفسري القرطبي»و

 (. 0/424)« تفسري ابن كثري»: ينظر( 5)
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: ياح ذاريات، كام يف قوله تعاىلوقد ورد يف القرآن الكريم اإلشارة إىل أن الرِّ 

 .(2)، فأقسم هبا وهي تذرو األشياَء َذْرًوا[41: الكهف] ﴾حت خت مت ىت﴿

حاب حتمل املطر : وهي: ﴾ې ى ى ﴿: ثم ترقَّى إىل ما هو أعىل *  ﴿السَّ

)[3: فاطر] ﴾ۓ ڭ ڭ
من اخلري  -ثقاًل : أي -، وكأهنا ديَّة حتمل عىل ظهرها ِوْقًرا(3

)[21: الرعد] ﴾وئ وئ ۇئۇئ ﴿: حانهلطالبيه، كام قال سب
4). 

ريَّات خترج من « احلامالت»و« الذاريات»: وقيل هي النِّساء الوالدات؛ ألن الذُّ

 .(5)أردامها، وهي حتمل أجنتها

ياح بـ حاب «الذاريات»وهذا القول فيه ضعف، لكن وصف الرِّ ، ووصف السَّ

 .امل اإلنس واجلانيضفى عليها شيئًا من احلياة واملشاركة يف عو« احلامالت»بـ

هي النجوم « اجلاريات»وعىل هذا تكون : ﴾ائ ەئائ ﴿ثم انتقل إىل  *

دها ودركتها  .يف كثرهتا وتنوعها وضخامتها وتعد 

                                                                                                                                                    

، (4/934)« الكشاف»، و(12/452)« يتفسري الطرب»، و(720ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 1)

 (.1/35)« فتح القدير»، و(20/90)« تفسري القرطبي»و

 (.9/903)« تفسري املاوردي»، و(21/101)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

« املحرر الوجيز»، و(4/154)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(9/494)« تفسري عبد الرزاق»: ينظر( 3)

 .، واملصادر السابقة(1/202)

حاب: احلامالت هي: وقيل( 4) ياح حيملن ِوْقًرا بالسَّ فتكون الريح األوىل مقدمة »: قال املاوردي. الرِّ

قل وال تسري إال السحاب؛ ألن أمام كل سحابة رحًيا، والريح الثانية داملة السحاب؛ ألن السحاب ال تست

، (12/451)« تفسري الطربي» :ينظر. «بريح، وتكون الريح الثانية تابعة للريح األوىل من غري توسط

« املحرر الوجيز»، و(4/934)« الكشاف»، و(4/150)« تفسري البغوي»، و(1/972)« تفسري املاوردي»و

 (.0/429)« سري ابن كثريتف»، و(20/13)« تفسري القرطبي»، و(4/270)« زاد املسري»، و(1/202)

« تفسري القرطبي»، و(1/110)« تفسري السمعاين»، و(1/970)« تفسري املاوردي»: ينظر( 5)

فتح البيان يف مقاصد »، و(3/03)« التفسري املظهري»، و(1/247)« تفسري البيضاوي»، و(20/90)

 (. 29/253)« القرآن
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ة يف املاء جرًيا سهاًل إىل ديث  :واألكثر أهنا يح، ميرسَّ السفن، جتري بالرِّ

ت ُسريِّ
(1). 

ڑ ڑ ک  ژ ژ ﴿: ، كام يف قوله«اجلاريات»وقد ورد وصف النجوم بـ

)[27 -21: التكوير] ﴾ک ک
2). 

؛ ألن ﴾ک کک ﴿: مثلام قال ﴾ائ ائ ەئ﴿: والغريب التعبري بقوله

رة تتحرك بإرادة اهلل وقدرته، وقد يراها  جريان النجوم سهل يسري، فهي مسخَّ

هذا العلم مما توارثوه، والعلم احلديث اإلنسان أو ال يراها، والعرب يعرفون شيئًا من 

 .ة يف عامل الفضاء وكشوفه واستخداماته وجماهلهصنع ثورة هائل

 .(3)املالئكة: وعىل هذا فهي: ﴾ەئ وئ وئ ﴿ثم ترقَّى إىل  *

 :«سورة النازعات»وقد ورد وصف قريب من هذا للمالئكة، كام يف 

 .(4)﴾ے ے ۓ﴿

امت»و  .بقية األشياء التي أقسم تعاىل هباختتلف عن « املالئكة املَُقسِّ

وفيها اختالف آخر، وهو أن املالئكة  ات، واملالئكة أدياء،فالثالث األَُول مجاد

 .حمسوسات« اجلاريات»و« احلامالت»و« الذاريات»عامل غيبي ال ُيرى، يف دني أن 

ج السياق هبم  ويف هذا رسٌّ لطيف، وهو الرتقِّي من املعلوم إىل املجهول، فتدرُّ

ياح ثم النجوم؛ ليقول هلم احلركة ليست اعتباطية، إن هذه : يذكر السحاب ثم الرِّ

                                                           

، (4/270)« زاد املسري»، و(1/972)« ديتفسري املاور»، و(12/451)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 .، واملصادر السابقة(0/424)« تفسري ابن كثري»، و(20/92)« تفسري القرطبي»و

 . «سورة التكوير»ينظر ما سيأيت يف ( 2)

، (4/270)« زاد املسري»، و(1/972)« تفسري املاوردي»، و(12/451)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (. 0/429)« تفسري ابن كثري»، و(20/13)« تفسري القرطبي»و

 . «سورة النازعات»ينظر ما سيأيت يف ( 4)
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ل بالنبات، ومنهم  وإنام هي دركة منظَّمة يقوم عليها مالئكة خمتصون؛ فمنهم املوكَّ

ل بالقتال،  ل باألرواح ومنهم املوكَّ ل بالودي، ومنهم املوكَّ ل باملطر، ومنهم املوكَّ املوكَّ

ل ، ويف هذا الَقَسم وهم عدد كبري ال حيصيه إال اهلل... بأمور اجلنة أو النار ومنهم املوكَّ

ج، وتقديم األَْيامن بقالب سهل؛ يبدأ بام هو مشهود، ثم ينتقل للمجهول؛ ليعلم  تدرُّ

 . أن ثمة عاملًَا آخر ال ُيرى بالعني، هو عامل املالئكة

أن يكون شيئًا وادًدا، ولكن عىل داالت عدة، : االحتامل الثاين يف تفسري الَقَسم

ياح، أقسم هب تذرو اهلَِشيم، ومرة باعتبارها « ذارياٍت »ا مرة باعتبارها فهو َقَسٌم بالرِّ

بأمر اهلل، ومرة باعتبارها « جارياٍت »حاب، ومرة باعتبارها للسَّ « دامالٍت »

امٍت »  .(1)والبقاع جعلها تعاىل سبًبا يف قسمة األرزاق عىل الناس« ُمقسِّ

حاب، أقسم به مرة باعتباره ذارًيا متفرِّ  ًقا يف السامء ثم أو يكون املقصود السَّ

ع، ومرة باعتباره داماًل للمطر، ومرة باعتباره جيري جرياًنا يسرًيا سهاًل، كام  يتجمَّ

 : (2)قال األَْعَشى

حاَبِة ال َريٌث َوال َعَجُل َمرُّ ***  كأنَّ ِمشيَتَها من َبيِت جاَرهِتا  السَّ

امت للمطر، كام قال سبحانه ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿: ومرة باعتبارها ُمقسِّ

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ۀ ہ ہ ہ ہ  ۀ

 .[22 -3: ق] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ

أن يكون الَقَسم صاحلًا لكل ما حيتمله اللفظ؛ ولذل  : ويف اآليات احتامل ثالث

: ، وال قال«والرياح الذاريات»: ذكر تعاىل الصفة ومل يذكر املوصوف، فلم يقل

                                                           

« تفسري الرازي»، و(1/110)« تفسري السمعاين»، و(3/901)« سري املاتريديتف»: ينظر( 1)

، (5/34)« داشية الشهاب عىل تفسري البيضاوي»، و(3/145)« البحر املحيط يف التفسري»، و(15/272)

 (.1/35)« فتح القدير»و

 (.11ص)« ديوان األعشى»: ينظر( 2)
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ينام يقسم تعاىل ، وهذا أمجل وأوسع، فح﴾ې﴿: ، وإنام قال«السحاب الذاريات»

ياح وغريها، و« ذارياتال»بـ ق عىل تصد« احلامالت»فهو يشمل السحاب والرِّ

امت»، و«اجلاريات»السحاب وعىل الرياح وعىل السفن، وكذل   تصدق عىل « املَُقسِّ

 .املالئكة والرياح والسحاب وغريها

ج والرتتيب، فقالوا  الرياح،: هي« الذاريات»: وبعضهم مل يراِع التدرُّ

امت هي: هي« اجلاريات»السحاب، و: هي« احلامالت»و  .(1)املالئكة :السفن، واملَُقسِّ

يت ياح تأثري كبري يف دياة اإلنسان والنبات، وُسمِّ لواقح، كام يف قوله : وللرِّ

، وُترَسل عذاًبا (2)حتمل اخلري واملطر واللَّواقح، [11: احلجر] ﴾ڈ ڈ ژ﴿: تعاىل

بون، وكل تستحيل نقمًة أو النَِّعم التي أعطاها اهلل لإلنسان يمكن أن  هُيَْل  به املكذِّ

 .ُتشكرعذاًبا إذا مل 

 : ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿ *

التي  ﴾ىث ﴿إن الذي توعدون لواقع، بخالف : ، أي«ما»و« إن»: ﴾ۇئ﴿أصل 

 .[20: الزمر] ﴾ىث يث حج مج جح مح جخ﴿: هي كلمة درص، كقوله تعاىل

                                                           

للزجاج « معاين القرآن»، و(12/451)« يتفسري الطرب»، و(1/77)« تفسري ابن وهب»: ينظر( 1)

، (15/272)« تفسري الرازي»، و(1/201)« ملحرر الوجيزا»، و(4/934)« الكشاف»، و(1/12)

، (0/429)« تفسري ابن كثري»، و(3/145)« البحر املحيط يف التفسري»، و(20/13)« تفسري القرطبي»و

 .(1/35)« فتح القدير»، و(771 -29/799)« الدر املنثور»و

« ري القرطبيتفس»، و(23/291)« تفسري الرازي»، و(24/49)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.24/95)« التحرير والتنوير»، و(7/404)« البحر املحيط يف التفسري»، و(20/27)
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نسان وكأنه أقام الوعد مقام اإل. قعإن اليشء الذي توعدونه سوف ي: واملعنى

ک گ گ گ گ ﴿: أن الوعد ِصْدٌق، كام قال سبحانه: واملقصودالذي َيْصُدق، 

)[27: األدقاف] ﴾ڳ
1). 

وحيتمل أن يكون من الوعد، فهو الوعد الطيب؛ ألن الوعد غالبًا ُيطلق عىل 

 .(2)اخلري

دِ  (3)يوال َأْختَنِ ***  ال ُيرِهُب ابَن الَعمِّ منَِّي َصوَلةٌ   ِمن َصوَلِة املُتََهدِّ

َ إن َأْوَعْدُتُه أو َوَعْدُتهُ   (4)ملُْخلُِف إيعادي وُمنِْجُز َموِعدي***  وإينِّ

الوعيد، ويعربِّ به عن التهديد باليشء املكروه؛ ولذا جاء : أو يكون املقصود

رة الوعد باجلنة والوعيد بالنار، والوعد بالرضا والوعيد بالسخط، والوعد باملغف

ى وعًدا، تعط: عىل« توعد»والوعيد باألخذ، فاآلية حتتمل أهنا للوعد احلسن إذا محلنا 

دون به: أي ﴾ۇئ﴿وحيتمل أن تكون وعيًدا فيكون معنى   .تتوعَّ

شموهلا للمعنيني؛ ألن السورة كانت خطاًبا ملرشكي مكة، وخطاًبا  واألقرب

يف د وفيها الوعيد؛ ولذل  جاء واملؤمنني معه، ففيها الوع صىل اهلل عليه وسلمللنبي 

 .السورة احلديث عن اجلنة واحلديث عن النار

 .(1)جيازيه: يدينه، أي: اجلزاء، وقوهلم: ﴾ۈئ﴿: ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿

                                                           

« تفسري املاوردي»، و(3/904)« تفسري املاتريدي»، و(12/454)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

، (20/90)« تفسري القرطبي»، و(15/271)« تفسري الرازي»، و(1/201)« يزاملحرر الوج»، و(1/971)

 (.17/993)« التحرير والتنوير»، و(1/33)« فتح القدير»و

« تفسري املاتريدي»، و(4/449)للزجاج « معاين القرآن»، و(12/249)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 .لسابقة، واملصادر ا(25/07)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(3/145)

 . اسَترَت َخْوًفا: اختنَأ منه( 3)

 . ﴾خب مب ىب يب جت حت خت ﴿: «﴾ٱ ﴿سورة »تقدم خترجيه يف ( 4)
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أن املجازاة والفصل بني الناس وإيصال احلقوق ألصحاهبا ومعاقبة : واملعنى

بني وجمازاة الطائعني، كل ذل  واقع ال مرية فيه  .(2)املكذِّ

أن اآلية األوىل تتعلَّق بوعد الدنيا ووعيدها،  واألقربتني تكرار،  اآليوليس يف

 به املؤمنني فهو وعد ، فكل ما وعد اهلل تعاىل(3)والثانية تتعلَّق بوعد اآلخرة ووعيدها

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿: صادق

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ه، وأن يبلغ ما بلَغ الليُل ، ووعدهم تعاىل بعز هذا الدين ونرص[11: النور] ﴾ڌ

، والوعد باحلياة الطيبة ملَن آمن وعمل صاحلًا، وهناك وعيد الكافرين (4)هارُ والن

يؤمنوا، فذل  كله سوف يقع يف الدنيا، وكذل  الدين الذي باألخذ والعقاب إن مل 

 .هو اجلزاء األخروي، فهو واقع أيًضا

 : ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ *

                                                                                                                                                    

« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(3/904)« تفسري املاتريدي»، و(12/451)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 .﴾چ چ چ چ ڇ﴿: «سورة االنفطار»، وما سيأيت يف (22/0001)

« التفسري الوسيط»، و(1/971)« تفسري املاوردي»، و(9/942)« لسمرقنديتفسري ا»: ينظر( 2)

« تفسري القرطبي»، و(15/271)« تفسري الرازي»، و(1/112)« ينتفسري السمعا»، و(4/209)للواددي 

 (.17/941)« التحرير والتنوير»، و(20/90)

« روح البيان»، و(3/143)« البحر املحيط يف التفسري»، و(1/907)« تفسري ابن جزي»: ينظر( 3)

 .، واملصادر السابقة(17/993)« التحرير والتنوير»، و(3/243)

اري (4/490)، واحلاكم (27310)كام عند أمحد ( 4)  ريض اهلل عنه، وغريمها، من دديث متيم الدَّ

، وال يَتُك اهللُ بيَت ليبُلَغنَّ هذا األمُر ما بلَغ الليُل والنهارُ »: سمعُت رسوَل اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول: قال

ا ُيِعزُّ اهللُ به اإلسالَم، وُذالًّ ُيِذلُّ اهللُ به الكفرَ َمَدر وال َوَبر إال أدخَلُه اهلل هذا الديَن، بعزِّ عزيز أو بُذلِّ ذليل،  . «عزًّ

 .﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿: «سورة القلم»، وما سيأيت يف (9، 1)« السلسلة الصحيحة»: وينظر
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، وهنا أقسم [9: املل ] ﴾ڤ ڤ ڤ﴿باجلمع العادة أن يأيت ذكر الساموات 

، وكأن املقصود جنس الساموات، أو السامء األوىل التي تلينا مما يراه اخللق، «السامء»بـ

 .(1)كل ما عال وارتفع: أو املقصود

 : أكثر من مخسة أقوال ﴾ٻ﴿ويف تفسري 

احلُسن : ﴾ٻ﴿إن املقصود بـ: ريض اهلل عنهاممنها قول ابن عباس  -1

 .(2)لواجلام

 .(3)الزينة يف السامء، وهو قريب منه -2

الطرائق، كام هو شأن ماء الرِبكة إذا ُقذف فيها بحجارة تصبح طرائق،  -4

مال يف الصحراء إذا رضبتها الرياح أصبحت طبقاٍت بعضها إىل جوار  وكذل  الرِّ

 .(4)بعض، فهذه يسموهنا ُدبًُكا

الكتاَب، وَدبََ  القوَل، إذا وَدبََ  احلَبْكة، : ، ومنها يقال(1)الشدة والقوة -3

قد َدبََ  فالٌن مؤامرًة، إذا أتقنها : كان حمكاًم مضبوًطا، ودتى املؤامرة يقول الناس

 .اإلتقان والضبط والقوة: ، فيكون املقصود إًذا(2)ومل يدع فيها ثغرة

                                                           

 :«﴾ٱ ﴿سورة »، وما تقدم يف «س م ا»( 410ص)« يف غريب القرآن املفردات»: ينظر( 1)

: «سورة النازعات»، وما سيأيت يف ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿

 .﴾ٺ ٺ ٿ ٿ﴿: «سورة الشمس»﴾، وژ ژ ڑ ڑ کک ک ک﴿

تفسري ابن »، و(10/413)للواددي « التفسري البسيط»، و(9/941)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 2)

 . ، واملصادر اآلتية(29/232)« فتح البيان يف مقاصد القرآن»، و(0/424)« كثري

« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(3/220)« تفسري الثعلبي»، و(12/450)« يتفسري الطرب»: ينظر( 3)

« املحرر الوجيز»، و(4/152)« تفسري البغوي»، و(1/971)« تفسري املاوردي»، و(22/0009)

 (.1/33)« فتح القدير»، و(20/92)« تفسري القرطبي»، و(1/201)

« تفسري ابن أيب زمنني»، و(12/451)« تفسري الطربي»، و(4/210)« تفسري مقاتل»: ينظر( 4)

 . ، واملصادر السابقة(10/490)للواددي « التفسري البسيط»، و(4/159)
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ڦ ﴿: والقوة يف اجلامل، كام أن اجلامل يف القوة، فهو هنا قريب من قوله سبحانه

)[9: املل ] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ
3). 

 : ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿ *

إنه سادر وشاعر : صىل اهلل عليه وسلمخطاب لكفار قريش الذين قالوا عنه 

وكاهن، وعىل اختالف ما قالوه فهو قول وادد يف مآله جيتمع عىل الكفر، وهو 

م تعجيبًا من داهلم، فهم يف خمتلف، وهذا رس التعجيب منهم والَقَسم عليهم، فأقس

غاية التناقض، وقوهلم مضطرٌب فاسد؛ وهلذا امتن اهلل بكون القرآن كالًما منضبًطا 

ق بعُضه بعًض  چ چ ﴿: ، وقال[19: الزمر] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿: اُيصدِّ

 .[51: النساء] ﴾چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ف، يقال: هو واألَْفك ْ والصحيح أن ، مرصوف: إنسان مأفوك، أي: الرصَّ

 .(4)ُيرصف عن اإليامن َمن مل يشأ اهلل تعاىل له اهلداية: املقصود

، (5)ُيرصف عن احلقِّ بسبب هذا القول الذي تقولونه: وحيتمل أن يكون املعنى

بسبب قول ، أو : ، أي[19: هود] ﴾مب ىب يب جت حت خت﴿: كام يف قوله تعاىل

                                                                                                                                                    

« يتفسري الثعلب»، و(3/901)« تفسري املاتريدي»، و(12/453)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 .، واملصادر السابقة(20/92)« تفسري القرطبي»، و(1/201)« املحرر الوجيز»، و(3/220)

 .«ح ب ك»( 201 -10/204)« تاج العروس»، و(20/400)« لسان العرب»: ينظر (2)

 . «سورة املل »ينظر ما سيأيت يف ( 3)

، (4/930)« افالكش»، و(1/979)« تفسري املاوردي»، و(12/430)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

فتح »، و(0/421)« كثريتفسري ابن »، و(20/99)« تفسري القرطبي»، و(1/111)« املحرر الوجيز»و

 (.17/941)« التحرير والتنوير»، و(1/200)« القدير

، (3/210)« روح البيان»، و(9/901)« تفسري النسفي»، و(9/175)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 5)

 .، واملصادر السابقة(29/231)« آنفتح البيان يف مقاصد القر»و
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فار مكة املختلف؛ ألن ك بسبب هذا القول ، فهكذا هنا، ُيؤف (1)من أجل قول 

خرج عندنا رجل : كانوا يتصدون ملَن يدخل مكة، وقد تقاسموا أطرافها فيقولون

ق مجاعتنا، وإنه مريض، ونحن نطلُب  صابئ غريَّ ديننا وسبَّ أهلتنا وشتم أجدادنا وَفرَّ

 .له الطب

ق بني امل (2)إنه سادر، له َزْمَزمة: ويأيت آخر فيقول  .رء وزوجهيفرِّ

 .إنه شاعر، له َرَجٌز وله َقِصيد :يقولوآخر 

ان وأقاويلهم: ورابع يقول  .إنه كاهن، عنده كالم الُكهَّ

فال يزال الناس يسمعون هذا الكالم دتى وصل احلال ببعضهم إىل أن يضع 

ب إليه يشء من كالم رسول اهلل  ، صىل اهلل عليه وسلمالقطن يف أذنه دتى ال يترسَّ

 .(3)مارسه كفار مكةا التشويه الذي عن اإليامن هبذ فيُرَصفون

 : ﴾ٺ ٺ ٺ﴿ *

ْبح، وإنام هو يف جاري لغة العرب والقتل : ال ُيقصد به معناه الذي هو الذَّ

 .(4)اللَّعن

                                                           

« روح املعاين»، و(1/491)« سمعاينتفسري ال»، و(21/441)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

(7/103.) 

 .كالم خفي ال ُيفهم: أي( 2)

ۆئ ۆئ ۈئ ﴿: «سورة املدثر»و ﴾،ک ک ک گ گ گ﴿: «سورة القلم»ينظر ما سيأيت يف ( 3)

 .﴾ہ ھ ھ ھ﴿: «رة التكويرسو»، و﴾ھپ پ ڀ ڀ ﴿: «سورة النبأ»، و﴾ۈئ ېئ

« املحرر الوجيز»، و(1/147)للزجاج « معاين القرآن»، و(12/431)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

 . ﴾ھڀ ڀ ڀ ﴿: «سورة الربوج»، وما سيأيت يف (0/421)« تفسري ابن كثري»، و(1/209)

 .«ق ت ل»( 0/12)« لسان العرب»، و(0/70)« هتذيب اللغة»: وينظر أيًضا
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ائ ائ ﴿ ،(1)وهذا إذا كان دعاء عليهم، فالدعاء من اهلل تعاىل واجب واقع

اصون، [51: يس] ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ، وإنام لعنهم؛ ألهنم َخرَّ

 .(2)أن خيوض املرء يف يشء مل يتثبت منه: معروف املعنى، وهو ْرصخَل وا

ي والتثبُّت؛ ألنه سبحانه لعن  ينا يف هذه اآلية الكريمة عىل التحرِّ واهلل تعاىل يربِّ

صون ُزوًرا وكذًبا، ويتكلمون بغري علم، وال دجة وال ُهدى وال كتاب  الذين يتخرَّ

 .منري

 وهل كل َخْرص مذموم؟

ر ما : َخْرص النخل، وهو: جاء يف الرشيعة يف أشياء مادية، مثل اخَلْرص أن ُيقدَّ

حتمله النَّخيل من التمر، دون أن ُيوزن أو ُيكال، بناًء عىل اخلربة، فهذا مرشوع 

 .(3)للحاجة؛ ألنه يف دال ال يمكن فيه إال اخلَْرص

ص يف قضايا أما املذموم فهو كالم اإلنسان يف أمور ال يمل  فيها خربة، كاخلَرْ 

فة عىل الودي، كاجلنة االعتقاد، ومسائل الدار اآلخرة والغيبيات التي هي موقو

والنار واإللوهية والبعث واحلساب، هذه قضايا أصول ال ينبغي لإلنسان أن يقول 

ْخمني، بل وال جمرد النظر العقيل إذا مل يكن عنده فيها بناًء عىل جمرد اخلَْرص وال التَّ 

 .خرب من الودي

                                                           

 .«ق ت ل»( 711ص)« ناملفردات يف غريب القرآ»: رينظ( 1)

« تفسري القرطبي»، و(15/274)« تفسري الرازي»، و(1/979)« تفسري املاوردي»: ينظر( 2)

 . ، واملصادر السابقة(17/949)« التحرير والتنوير»، و(20/99)

 .«خ ر ص»( 20/141)« تاج العروس»، و(0/12)« لسان العرب»: وينظر أيًضا

، (1/200)« فتح القدير»، و(20/94)« تفسري القرطبي»، و(1/974)« تفسري املاوردي»: ينظر( 3)

 (. 29/231)« فتح البيان يف مقاصد القرآن»و

 .«خ ر ص»( 0/12)« لسان العرب»، و(2/151)« مجهرة اللغة»، و(4/259)« العني»: وينظر أيًضا
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اصني بالغفلة يف اآلية بعدها *  : ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿: ولذا وصف اخلرَّ

يه ويغلب عليه: الَغْمرة ، فهم غافلون عن اإليامن، (1)ما يغمر اإلنسان، فيغطِّ

 .وهذا ما يسمى بكفر اإلعراض

واهلل تعاىل يذكر من املرشكني َمن كفروا وجحدوا عن علم، كام يف قوله 

، ويذكر عن طائفة أخرى [24: ملالن] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ﴿: سبحانه

 .[14: األنبياء] ﴾خب مب ىب يب جتحت خت متىت﴿: دااًل آخر، فيقول

ة َمن يكون كفره بسبب اجلهل، وكم من كافر كان جيهل اإلسالم ودقائقه،  فثَمَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿: فلام بلغته احلجة أسلم، كام ذكر تعاىل عن اجلنِّ 

)[13: األدقاف] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ
2). 

ولعل الَقَسم يف أول السورة هو ملعاجلة هذا اإلعراض؛ ديث فِئام من الناس  *

مشغولون بالَكْدح يف طلب املعيشة، وال وقت لدهيم ألن ينظروا ويبحثوا فهم 

ثوا عن اآلخرة  غافلون، ويأيت الَقَسم ليصدم عقوهلم، فهم ساهون معرضون إذا ُددِّ

لوا اجِلدَّ إىل هزل، وطفقوا   : ﴾ڤ ڤٹ ڤ  ٹ﴿دوَّ

 !سؤال الساخر اهلازل، ال سؤال املسرتشد 

ين، بل: والسؤال عن الوقت يدل عىل قلة االهتامم؛ فليست القضية : متى يوم الدِّ

ين الذي هو آٍت ال حمالة؛ وألنه سؤال استهزاء وال مباالة مل  ماذا أعددَت ليوم الدِّ

 .جيبهم عىل السؤال

                                                           

الدر املصون يف »، و(0/141)« لتفسريط يف االبحر املحي»، و(20/94)« تفسري القرطبي»: ينظر( 1)

 (. 1/270)« فتح القدير»، و(5/910)« علوم الكتاب املكنون

 .«غ م ر»( 1/13)« لسان العرب»، و(1/110)« املحكم واملحيط األعظم»: وينظر أيًضا

 .«سورة اجلن»وينظر ما سيأيت يف ( 2)
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ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ﴿: هذه السورة، كام يف قوله تعاىل  غريوقد جاء اجلواب يف

 ﴾ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىبيب جت حت خت متىت

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب ﴿، [250: األعراف]

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿، [41 -41: النازعات] ﴾خب مب ىب يب جت حت خت

 .هذا جواب. [21: طه] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

بة لكم هي اللحظة التي إن الساعة بالنس: ، وهو أن يقالوثمة جواب ثان  

 .(1)«َمن مات، فقد قامت قيامته»: فيها الدنياتغادرون 

 : ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿ *

يوم »: ملا كان السؤال سؤال ُسخرية، ُأجيب بالوعيد والتهديد، ومل يقل تعاىل هنا

فكأهنم كانوا مقبلني عىل النار وملَّا يدخلوها بعد، كام قال . «هم يف النار ُيفتنونَ 

، فهذا نوع من العذاب، أهنم ُيعرضون [10: األنعام] ﴾يث حج مج جح مح جخ﴿ :سبحانه

                                                           

، (9/390)« الكنى واألسامء»يب يف الدوال أخرجه. ريض اهلل عنهُروي من قول املغرية بن شعبة ( 1)

 (.20/51)« تفسريه»، والثعلبي يف (473 -19/475)« تفسريه»والطربي يف 

 (.7/175)« دلية األولياء»أخرجه أبو نعيم يف . ومن قول زياد بن عبد اهلل النُّمريي

« سنةاملقاصد احل»، و(2/497)« ختريج أداديث الكشاف»: ينظر. وُروي مرفوًعا، وال يصح

 (.1471، 2277)« السلسلة الضعيفة»، و(700ص)

من دديث أنس ( 1319، 1311)« صحيح مسلم»، و(7122، 7270)« صحيح البخاري»ومعناه يف 

متى : كان رجاٌل من األعراب ُجفاًة يأتوَن النبيَّ صىل اهلل عليه وسلم فيسألونه: ريض اهلل عنهاموعائشة 

يعني . «إن يعْش هذا، ال يدرْكُه اهَلَرُم حتى تقوَم عليكم ساَعُتكم» :يقوُل الساعُة؟ فكان ينظُر إىل أصغرهم، ف

 .موهتم
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أدرقته : فتنت الذهب، أي: حُيرقون، وهو من قوهلم: أي ﴾ڦ﴿عىل النار و

 .(1)االختبار: لتختربه، وأصل الفتنة

ويمكن أن يكون جمرد رؤية العذاب وانتظاره هو فتنة بالنسبة هلم، وهذا يناسب 

ريض اهلل نون هبا املسلمني، كام وقع لبالل وعامر وُصهيب وُسَميَّة الفتنة التي كانوا يفت

 .(2)عنهم

 : ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿ *

، ويطلبون [27: ص] ﴾حت خت مت ىت يت جث مث ىث﴿: وقد كانوا يقولون

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿: العذاب، ويقولون

، فها أنتم ترون عياًنا ما كنتم تطلبونه [91: األنفال] ﴾ې ې ې ى ى ائ

 !(3)اًل عاج

 : ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴿ *

                                                           

اهلداية إىل بلوغ »، و(20/927)« تفسري املاتريدي»، و(430 -12/431)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

، (4/204)للواددي « التفسري البسيط»، و(1/974)« تفسري املاوردي»، و(22/0000)« النهاية

تفسري ابن »، و(20/94)« تفسري القرطبي»، و(4/275)« زاد املسري»، و(1/209)« جيزرر الواملح»و

ڌ ڎ ڎ  ﴿: «سورة الربوج»، وما سيأيت يف (25/71)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(0/421)« كثري

 .﴾ڈ ڈ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ﴿: «سورة الربوج»ينظر ما سيأيت يف ( 2)

 .﴾ڻ

، (4/930)« الكشاف»، و(1/974)« تفسري املاوردي»، و(12/433)« طربيسري التف»: ينظر( 3)

تفسري »، و(15/274)« تفسري الرازي»، و(4/275)« زاد املسري»، و(1/204)« املحرر الوجيز»و

 (.1/200)« فتح القدير»، و(3/112)« البحر املحيط يف التفسري»، و(20/91)« القرطبي
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أهل اإليامن متفاوتون يف التقوى، فَمن اتَّقى الكفر فله نصيب منها، والذي 

واملتشاهبات التي ال يعلمهن كثرٌي من الناس رغبًة يف يتجنب صغائر الذنوب واللَّمم 

روة العليا منها  .أن يكتبه اهلل تعاىل يف املتقني، هو يف الذِّ

 : ﴾ژ ژڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿ *

د هلم د ال ينتهي أبًدا، كلام نالوا منه جتدَّ  .وعطاء اهلل متجدِّ

م: ﴾ڇ﴿ ومن معاين راضني بام أعطاهم رهبُّ
يا أهَل »: تعاىل يقول هلم، واهللُ (1)

نا وسعدْيَك، واخلرُي ىف يديك: فيقولون. اجلنة هل رضيتم؟ : فيقوُل . لبيَك ربَّ

، وق: فيقولونَ  َأاَل : فيقوُل ! د أعطيتنا ما مل ُتْعِط أحًدا من خلقكوما لنا ال نرََض يا ربِّ

، وأىُّ شىء أفضُل من ذلك؟ فيق: أعطيكم أفضَل من ذلك؟ فيقولونَ  ُأِحلُّ : وُل يا ربِّ

ۋ ۅ ۅ ﴿: قال اهلل تعاىل. (2)«عليكم ِرضوانى، فال أسخُط عليكم بعده أبًدا

 . [01: التوبة] ﴾ۉ

، فوصفهم (3)راجحقول العىل اليف الدنيا، : أي: ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿ 

 .(4)إدسان يف عبادهتم لرهبم، وإدسان إىل اخللق: وهو نوعانباإلدسان، 

 : ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴿: وبدأ باإلدسان األول، فقال *

                                                           

، (1/240)« تفسري البيضاوي»، و(4/935)« الكشاف»، و(3/903)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 1)

تفسري »، و(3/219)« روح البيان»، و(5/295)« تفسري أيب السعود»، و(7/251)« تفسري النيسابوري»و

 (.3/90)« القاسمي

 .ريض اهلل عنهمن دديث أيب سعيد اخلدري ( 1513)، ومسلم (0125، 7143)أخرجه البخاري ( 2)

التفسري »، و(22/0005)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(3/903)« ملاتريديتفسري ا»: ينظر( 3)

تفسري »، و(20/91)« تفسري القرطبي»، و(1/119)« تفسري السمعاين»، و(10/497)للواددي « البسيط

 (.1/200)« فتح القدير»، و(0/427)« تفسري ابن كثري»، و(9/909)« النسفي

« التحرير والتنوير»، و(503ص)« تفسري السعدي»، و(203 -17/205)« تفسري املراغي»: ينظر( 4)

 .، واملصادر السابقة(17/945)
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كان  صىل اهلل عليه وسلم، والنبيُّ ﴾ڑ﴿حيتمل أهنم ال ينامون من الليل إال 

طجع دتى يأتيه ينام إىل نصف الليل أو قريًبا من ذل ، ثم يقوم يصيلِّ   وُيوتر، ثم يضَّ

، وكان ينام نصف عليه السالم، وأخرب أن أدبَّ الصالة إىل اهلل صالُة داوَد (1)املؤذِّن

صىل اهلل عليه ، وهذا أكمل األوصاف، ومل يقم النبيُّ (2)الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه

يفعلون ذل ،  ريض اهلل عنهم، وال كان أصحابه (3)ليلًة كاملة دتى الصباح وسلم

 .وإنام هذا ُوجد فيَمن بعدهم

ڑ ڑ ک ک ک ﴿: يف تفسري هذه اآلية ريض اهلل عنهامال ابن عباس وق

 .(4)«مل يكن يميض عليهم ليلٌة إال يأخذوَن منها، ولو شيئًا»: ﴾ک گ

أهنم ال ينامون ليلًة كاملًة دون أن يكون هلم فيها دظ : وهذا من أحسن األقوال

لوادد منهم ما شاء اهلل تعاىل له أن يقوم، ثلث الليل، أو ربعه، أو من القيام، فيقوم ا

إهنم كانوا يصلُّون ما بني : سدسه، أو عرشه، أو يصيلِّ وتره؛ ولذل  قيل مخسه، أو

 .(5)املغرب والعشاء

                                                           

من دديث ابن عباس ( 117)« صحيح مسلم»، و(331، 513، 259)« صحيح البخاري»كام يف ( 1)

 . ريض اهلل عنهام

 .ريض اهلل عنهامبن عمرو ، من دديث عبد اهلل (2213)، ومسلم (2292)أخرجه البخاري ( 2)

. «ما رأيُت رسوَل اهلل صىل اهلل عليه وسلم قاَم ليلًة دتى الصباح»: ريض اهلل عنهاكام قالت عائشة ( 3)

 (.047)أخرجه مسلم 

« تفسري القرطبي»، و(1/204)« املحرر الوجيز»، و(12/101)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

 (. 1/209)« فتح القدير»، و(0/420)« تفسري ابن كثري»، و(20/90)

« تفسري البغوي»، و(1/971)« تفسري املاوردي»، و(12/102)« تفسري الطربي»: ينظر( 5)

 . ، واملصادر السابقة(4/151)
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ودريٌّ بَمن صىلَّ العشاء يف مجاعة، وَمن صىلَّ الفجر يف مجاعة أن يكون له 

َمن صىلَّ العشاَء يف مجاعة، »: صىل اهلل عليه وسلمال النبي نصيب من هذه اآلية، كام ق

ه  .(1)«فكأنام قاَم نصَف الليل، وَمن صىلَّ الصبَح يف مجاعة، فكأنام صىلَّ الليَل كلَّ

ولو ثالث ركعات أو مخس أو سبع أو ما  - صالة الوترودريٌّ بَمن دافظ عىل

 .أن تصدق عليه هذه اآلية -تيرس

قلياًل من الليل ال هيجعون، : هنا نافية، يعني ﴾ک﴿إن : وقال بعض املفرسين

 .قلياًل من الليل يقضونه يف الطاعة: أي

ه ابن القيم  ، فهو منكر يف (2)من نحو عرشة أوجه رمحه اهللوهذا ضعيف، وقد ردَّ

السياق والرتكيب اللُّغوي، كام أنه بعيد من ديث املعنى؛ ألهنم ال ُيمددون بمجرد 

الليل يسهرونه وال ينامونه، وإنام أثنى عليهم باملجاهدة ياًل من أهنم يرتكون قل

 .واملكابدة والصرب الطويل

، ومن املعلوم أن الليل يبدأ وقته  واألقرب أهنم كانوا يقومون من الليل ما تيرسَّ

من غروب الشمس إىل طلوع الفجر، والناس عادًة ال ينامون إال بعد صالة العشاء 

يسامر أهله ثم ينام ثم يقوم ملا تيرسَّ له من قيام الليل ثم ينام، بيسري، وربام بعضهم 

 .كان فيه مستيقًظا فيكون ما نامه من الليل أقل مما

: النبأ] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ﴿: ونوم الليل مما امتن اهلل تعاىل به عىل العباد فقال

، والعادات التي طرأت عىل كثري من األرُس والشباب من السهر عىل القنوات [3

 صىل اهلل عليه وسلمضائية واإلنرتنت وغريها هي عادات دخيلة؛ وإال فإن النبيَّ الف

                                                           

 .ريض اهلل عنهمن دديث عثامن بن عفان ( 717)أخرجه مسلم ( 1)

 (.134 -132ص)« التبيان يف أقسام القرآن»: ينظر( 2)
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، وكان السهر ُيكره إال ملسافر أو (1)صالة العشاء واحلديث بعدهاكان يكره النوم قبل 

مصٍل أو ذاكر أو من يسامر امرأته أو ما أشبه ذل  من املعاين واملقاصد الصحيحة، 

ر واملبادرة،  وهذا هو الذي يوافق الفطرة وسنة احلياة، ويساعد عىل االستيقاظ املبكِّ

 .(2)«االلهمَّ بارك ألمتي يف ُبكوره»: أنه قال صىل اهلل عليه وسلموصحَّ عنه 

وهذا االنسياق للفطرة والسنة الطبيعية يف بالد الغرب أظهر منه يف بالد اإلسالم 

بالدهم، وهتدأ الطرق والعروبة، فبمجرد ما تغيب الشمس يضعف دبيب احلياة يف 

كاكني، ويأوي الناس إىل بيوهتم ومهاجعهم، ثم  وختلو من السابلة وتغلق الدَّ

فهذه ! ني أن العواصم اإلسالمية ال هتدأ وال تناميستيقظون يف الصباح الباكر، يف د

ح  .من العادات التي ينبغي أن ُتعالج وُتصحَّ

 : ﴾گ گ گ ڳ﴿ *

َحر لوقت ال، وهو (3)آخر الليل: هو السَّ نا تنزُّ هل من : اإلهلي، دني يقول ربُّ

 .(4)سائل؟ هل من داٍع؟ هل من مستغفر؟

َحر وهم مستغرقون يف االستغفار بعدما قضوا جزًءا من  فاملتقون يصادفون السَّ

َحر إال مستغفرين، كام قال تعاىل  :الليل يصلون، ومع ذل  ال ُيلفيهم السَّ

                                                           

 .ريض اهلل عنهأيب َبْرزَة األَْسلمي ، من دديث (740)، ومسلم (140)أخرجه البخاري ( 1)

 . ﴾ہڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿: «سورة الضحى»سيأيت خترجيه يف ( 2)

« املحرر الوجيز»، و(1/977)« تفسري املاوردي»، و(22/0059)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»: ينظر( 3)

 (.1/133)« تفسري الثعالبي»، و(9/909)« تفسري النسفي»، و(2/422)

، وما «س ح ر»( 22/121)« تاج العروس»، و(402ص)« فردات يف غريب القرآنامل»: وينظر أيًضا

 .﴾ی ی ی ی جئ حئ مئ﴿: «سورة نوح»سيأيت يف 

ريض اهلل من دديث أيب هريرة ( 015)« صحيح مسلم»، و(2241)« صحيح البخاري»كام يف ( 4)

 .﴾ڄ ٱ  ﴿: «سورة الفجر»وينظر ما سيأيت يف . عنه
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فار يف أدبار العبادات، وقد تعاىل االستغ؛ وهلذا رشع [20: آل عمران] ﴾ٺ ٿ ٿ﴿

أستغفُر اهللَ، أستغفُر »: يقول دني ينرصُف من صالته صىل اهلل عليه وسلمكان النبيُّ 

؛ ألن صادب القلب احلي (1)ريض اهلل عنهكام يف دديث ثوبان ، «اهللَ، أستغفُر اهللَ

ه بالعبادة والعمل، أدرى باملهامت والواجبات التي عليه، وأكثر إدراًكا للفضل علي

ليها؛ ولذا أوىص فيستغفر من التقصري الذي يلحقه يف أثنائها، أو يف حتقيق الشكر ع

عىل  اللهمَّ َأِعنِّي»: أن يقول ُدُبَر كل صالة ريض اهلل عنهمعاًذا  صىل اهلل عليه وسلم

 .(2)«ذكرك وشكرك وُحسن عبادتك

 !ذي هجعوهوربام كانوا يستغفرون عن ذل  القليل من الليل ال

بني األقدام يمنح القلب استحضاًرا  إن قيام الليل للصالة والقرآن واملروادة

لعظمة الرب وقربه، وهييِّئ اجلو للمناجاة الصافية، وجيمع الروح عىل معنى 

ِجيج ي النفس من الشواغل واالزددام والضَّ  .الوددانية، ويصفِّ

د يقرتب من العوامل اإليامنية ويكت شفها شيئًا فشيئًا، ويشعر أنه يقرأ وكأن املتهجِّ

 .ة، ولو كان دفظه يف صباهمرالقرآن ألول 

وهذا زاٌد لقطع مشوار احلياة بصرب ورضا وإيامن، مهام اعرتاه من البالء واهلم 

عاب، ويعطي لكل يشء مجال ما فيه من معنى ومبنى؛ فهي صادرة من  والعناء والصِّ

 .اهلل الذي ختاطبه وتناجيه وتطلب قربه

                                                           

 (.132)أخرجه مسلم ( 1)

، (730)« األدب املفرد»، والبخاري يف (210)، وعبد بن محيد (11217، 11223)أخرجه أمحد ( 2)

( 2/109)، واحلاكم (1010)، وابن دبان (012)، وابن خزيمة (9/19)ي ، والنسائ(2111)وأبو داود 

 . ريض اهلل عنهمن دديث معاذ 
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ت اجلنة، واملحجوب عن ربه يف وهو زاٌد لآلخرة وُزْلفى إىل اهلل وِرفعة يف درجا

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿: الدنيا حمجوب عنه يف اآلخرة

 .[03: اإلرساء] ﴾ڎ ڈ ڈ

 : ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿ *

فهم ليسوا دراويش، كام يظن اجلاهلون، ودينام وصفهم تعاىل بالقيام والصالة مل 

ومضاربات، وإذا ال يطلبون الرزق، كال، فهم أصحاب جتارات  يكن معنى ذل  أهنم

، وأقبل (1)«اللهمَّ اغفْر يل ذنويب، وافتْح يل أبواَب رحتك»: دخل أدُدهم املسجَد قال

اللهمَّ أغفْر »: عىل ربه يتعبَّد ويستغفر، فإذا خرج من املسجد منرصًفا من صالته قال

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿: داًقا لقوله تعاىلمص؛ (2)«يل ذنويب، وافتْح يل أبواَب فضلك

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿وكانوا . [20: اجلمعة] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ

 . [90: النور] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ

وهذا احلق املذكور كان قبل أن ُتفرض الزكاة؛ ألن السورة مكية، وفرض الزكاة 

 .(3)كان باملدينة

                                                           

من دديث ( 002)اجه ، وابن م(924)، والرتمذي (17423، 17420، 17427)أخرجه أمحد ( 1)

 (.152 -2/100)« نتائج األفكار»: وينظر. فاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

 .نحوه ريض اهلل عنهمن دديث أيب مُحيد أو أيب ُأسيد ( 029)« سلمصحيح م»ويف 

 .جزء من احلديث السابق( 2)

« تفسري ابن جزي»، و(20/95)« تفسري القرطبي»، و(1/201)« املحرر الوجيز»: ينظر( 3)

« فتح القدير»، و(1/471)« تفسري ابن كثري»، و(3/111)« البحر املحيط يف التفسري»، و(1/905)

 :«سورة املعارج»، وما سيأيت يف (12 -20ص)« كتاب الزكاة من رشح بلوغ املرام»، و(1/202)

 .«سورة األعىل»، وأول ﴾ڱ ڱ  ڳ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴿
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ا فرضه اهلل من غري حتديد، أو يكون شيئًا هم  فرضوه شكًرا وهو إما أن يكون دقًّ

 ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿: ، فيُطعمون الناس؛ كام قال(1)هلل تعاىل

، وهو دبٌّ ال ُينسيهم دق السائل واملحروم، وهذا من االعتدال يف [5: اإلنسان]

ونعيم اآلخرة وما بني دق اهلل شخصية املسلم وحتقيق التوازن فيام بني رغبات الدنيا 

 .ودق العباد

ض : والسائل َمن سأَل وله ما »: ، وأصل السؤال مذموم(2)بالسؤالالذي يتعرَّ

، أو ُكُدوح  يف وجهه ، أو ُخُدوش  ومن املتعنيَّ . (3)«ُيْغنيه جاءْت يوَم القيامة مُخُوش 

ل يف املساجد والتجمعات عىل اجلهات املعنية يف العامل اإلسالمي أن متنع  التسوُّ

شغال الناس عن ذكر اهلل وعن العامة؛ ألنه أصبح باًبا يف االدتيال واخلداع وإ

ني  دون أن حيوجهم احلال إىل أن الصالة، ومن املتعنيَّ إيصال احلقوق إىل املستحقِّ

ضوا لُذلِّ السؤال، وإراقة ماء الوجه  .يتعرَّ

لها من قبيل تفسري اليشء بمثاله، وأكثرها ، لع(4)ويف املَحروم ثامنية أقوال

م من املال، ويصدق عىل املتعفِّف الذي ال صحيح، وهو يصدق عىل الفقري؛ ألنه حمرو

 .سائليسأل الناس؛ ألنه جاء هنا يف مقابل ال

                                                           

« تفسري ابن كثري»، و(4/234)« تفسري اخلازن»، و(15/200)« تفسري الرازي»: ينظر( 1)

 .، واملصادر السابقة(0/425)

« تفسري البغوي»، و(3/221)« تفسري الثعلبي»، و(4/151)« تفسري ابن أيب زمنني»: ينظر( 2)

« تفسري ابن كثري»، و(20/95)« تفسري القرطبي»، و(15/200)« تفسري الرازي»، و(4/154)

 . ، واملصادر اآلتية(1/202)« يرفتح القد»، و(0/425)

، والنسائي (710)، والرتمذي (2717)اود ، وأبو د(9701)، وأمحد (111)أخرجه الطياليس ( 3)

 (. 433)« السلسلة الصحيحة»: وينظر. ريض اهلل عنهمن دديث ابن مسعود ( 2/400)، واحلاكم (1/30)

« تفسري املاوردي»، و(3/950) «تفسري املاتريدي»، و(12/121)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

 (.20/95)« تفسري القرطبي»، و(1/977)



143 
 

 : ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ﴿ *

بعد ذكر اآلخرة ومصري الكاذبني ومصري املؤمنني جاءت هذه اآلية انتقااًل إىل 

ها  جولة يف كتاب الكون املفتوح، ودعوة إىل التأمل يف الربِّ والبحر والنبات، وخصَّ

فون، وهلم فيها مآكل  لقرهبا من املخاطبني؛ فهم يمشون عليها، ويبنون، ويترصَّ

 .(1)ومشارب وُسبل وطرائق

 : ﴾ۀ ہ ہ ڻ ڻۀ﴿ *

ب فيها من بديع اخللق: أي  (3)، واالستفهام استنكاري(2)يف أبدانكم وما ُركِّ

وهو تعجيب من دال الذين يغفلون عن أقرب اآليات إليهم املكتنزة هبا أبداهنم، يف 

 .الساموات أو يف األرض، ويف أنفسهم

 : ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿ *

عىل رأي  -، وهو الذي أقسم اهلل تعاىل به(4)املطر: «الرزق»قد يكون املقصود بـ

حاب، (5)«واحلامالتالذاريات واجلاريات »بـ -بعض املفرسين ، ومن معانيها السَّ

                                                           

« التفسري البسيط»، و(3/952)« تفسري املاتريدي»، و(12/125)« ري الطربيتفس»: ينظر( 1)

 .، واملصادر السابقة(4/933)« الكشاف»، و(10/442)للواددي 

« تفسري الرازي»، و(1/201)« املحرر الوجيز»، و(1/970)« تفسري املاوردي»: ينظر( 2)

 (.1/201)« فتح القدير»، و(0/423)« تفسري ابن كثري»، و(20/40)« تفسري القرطبي»، و(15/201)

، (22/937)« تفسري املنار»، و(3/215)« روح البيان»، و(9/904)« تفسري النسفي»: ينظر( 3)

 .، واملصادر السابقة واآلتية(17/919)« التحرير والتنوير»و

« الثعلبيتفسري »، و(20/190)« تفسري املاتريدي»، و(12/110)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

 .، واملصادر السابقة(15/201)« تفسري الرازي»، و(1/970)« تفسري املاوردي»، و(3/229)

 .ينظر ما تقدم يف أول السورة( 5)
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حاب فيه الرزق للعباد،(1)كل ما عال وارتفع: والسامء ۓ ﴿: كام قال سبحانه ، فالسَّ

 .[22: ق] ﴾ۓ

رزق العباد املكتوب يف اللَّوح املحفوظ الذي فيه كل يشء مما : أو يكون املقصود

 .(2)ُكتب لإلنسان من عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد

الساموات التي فيها املالئكة املكلَّفون بأرزاق العباد، وهلذا عطف : هي والسامء

اجلنة والنار، : املحفوظ، ويشمل اآلخرةا يف الكتاب ، وهو يشمل م﴾ھ ھ﴿: عليه

 .(3)ووعد النرص للمؤمنني والبوار للكافرين

 : ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿ *

، وهذه األرض التي ﴾ھ ھ ھھ﴿ُيقسم تعاىل برب هذه السامء التي فيها 

السامء »وبـ« الذاريات»، فبعدما أقسم بـ(4)عىل أن الودي دقٌّ  ﴾ں ڻ ڻ﴿فيها 

 ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿: ، انتقل إىل الَقَسم برهبا سبحانه«ب ذات احلُ 

                                                           

 :«﴾ٱ﴿سورة »، وما تقدم يف «س م ا»( 410ص)« املفردات يف غريب القرآن»: ينظر( 1)

 :«سورة النازعات»، وما سيأيت يف ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿

 .﴾ٺ ٺ ٿ ٿ﴿: «سورة الشمس»﴾، وژ ژ ڑ ڑ کک ک ک﴿

« تفسري املاوردي»، و(20/111)« تفسري املاتريدي»، و(214ص)« تفسري التسرتي»: ينظر( 2)

 (.17/250)« تفسري املراغي»، و(1/207)« املحرر الوجيز»، و(1/970)

«  املاورديتفسري»، و(9/949)« تفسري السمرقندي»، و(12/112)« تفسري الطربي»: رينظ( 3)

 (. 20/42)« تفسري القرطبي»، و(1/207)« املحرر الوجيز»، و(4/154)« تفسري البغوي»، و(1/975)

« تفسري السمعاين»، و(1/975)« تفسري املاوردي»، و(12/111)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

 .، واملصادر السابقة واآلتية(0/410)«  ابن كثريتفسري»، و(1/111)
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هذا الذي أخربناكم به من أمر القيامة والبعث واحلساب واجلزاء، دقٌّ ال ش  : أي

ق(1)فيه، مثلام أن الوادد منكم ينطق ويتكلَّم  : ، والنطق بالنسبة لكم أمر متحقَّ

سِّ كاليَِد للَفمِ  فُهنَّ ووادي الرَّ
(2) 

 .من يدك إىل فم  ألمر أقربيعني أن ا

 : ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿ *

، عليه السالمهنا سياق جديد يف شأن قصة من أشهر قصص إبراهيم اخلليل 

؛ ألهنا عربة وعظة، وهو أسلوب مألوف يف القرآن، (3)والسؤال تبجيل وتفخيم لألمر

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿: ، وقوله[21: النازعات] ﴾ىئ ىئ ی ی ی﴿: كقوله

، [12: ص] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿ :وله، وق[20: الربوج] ﴾ۋ

 .االهتامم وتوجيه النظر إىل القصةدشد : ومقصده

قد أتاك، فهو سؤال للتقرير، وفيه تذكري بالقصة،  :بمعنى ﴾ۆ ۆ﴿: وقوله

ه اهلل تعاىل دديثًا، إشارة إىل أنه خرب دقيقي وقد سامَّ
(4). 

                                                           

« التفسري البسيط»، و(3/951)« تفسري املاتريدي»، و(9/210)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 1)

« تفسري القرطبي»، و(15/201)« تفسري الرازي»، و(4/154)« تفسري البغوي»، و(10/444)للواددي 

  .، واملصادر السابقة(20/42)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿: «﴾ٱ ﴿سورة »خترجيه يف  تقدم( 2)

 .منسوًبا إىل ُزهري بن أيب ُسْلَمى﴾ ٺ ٺ

« تفسري ابن جزي»، و(9/901)« تفسري النسفي»، و(1/245)« تفسري البيضاوي»: ينظر( 3)

 (.3/270)« روح البيان»، و(3/114)« البحر املحيط يف التفسري»، و(1/905)

ٹ ٹ  ٿ ٿ ﴿: «سورة الغاشية»، و«سورة الربوج»، و«سورة النازعات» ينظر ما سيأيت يف( 4)

 .﴾ٹ
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افت  عندي ضيف، ولو كان يف ضي: تشمل املفرد واجلمع، تقول: ﴾ۈ﴿و

 .(1)قبيلة بأكملها

سبحانه من اهلل : أي ﴾ۋ﴿مجع من املالئكة، ووصفهم بـ ﴾ۈ ٴۇ﴿و

 -17: األنبياء] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿: ، كقوله(2)وتعاىل

10]. 

؛ ألهنم ضيوفه ال عىل أهنم (3)أكرمهم عليه السالموحيتمل أن يكون إبراهيم 

 . ضح من السياقمالئكة؛ ولذل  أضافهم أفضل ما تكون الضيافة، كام سوف يت

 : ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ائ﴿ *

يفيد أن دخوهلم كان مفاجئًا، وكأنه مل يذكر استئذاًنا، وقد يكون  ﴾ۅ ۅ ۉ﴿

مفتوًدا لألضياف ال حيتاج الناس فيه إىل استئذان؛ لكونه  عليه السالمبيت إبراهيم 

لق، فردَّ ، فهو مفعول مط(5)نسلِّم علي  سالًما: أي ﴾ۉ ې﴿، (4)كرياًم ِمْضياًفا

                                                           

« تفسري البيضاوي»، و(15/204)« تفسري الرازي»، و(3/959)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 1)

 (.3/114)« البحر املحيط يف التفسري»، و(9/901)« تفسري النسفي»، و(1/245)

« تفسري املاوردي»، و(3/220)« تفسري الثعلبي»، و(9/944)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 2)

« زاد املسري»، و(4/151)« تفسري البغوي»، و(4/200)للواددي « سري الوسيطالتف»، و(1/973)

 (. 1/204)« فتح القدير»، و(20/44)« تفسري القرطبي»، و(4/200)

«  السمعاينتفسري»، و(1/14)للزجاج « معاين القرآن»، و(12/314)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 . لسابقة، واملصادر ا(15/204)« تفسري الرازي»، و(1/117)

، (20/41)« تفسري القرطبي»، و(4/151)« تفسري البغوي»، و(3/220)« تفسري الثعلبي»: ينظر( 4)

 .واملصادر السابقة واآلتية

أيب  تفسري ابن»، و(9/250)للزجاج « معاين القرآن»، و(12/314)« تفسري الطربي»: ينظر( 5)

« املحرر الوجيز»، و(4/402)« الكشاف»، و(22/0032)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(4/157)« زمنني

 (.1/201)« فتح القدير»، و(15/201)« تفسري الرازي»، و(9/971)
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، واجلملة االسمية ﴾ې﴿عليكم : أي ﴾ې﴿: م سالمهم بأطيب منه، فقالعليه

أقوى وأثبت من مجلتهم التي هي فعلية، والفعل ليس  عليه السالمالتي قاهلا إبراهيم 

 .عليه السالم، وهذه بداية الكرامة من إبراهيم (1)هلا ثبات

هلم مبارشة، وإنام قاهلا  عليه السالموهذه الكلمة مل يقلها إبراهيم : ﴾ى ى﴿

 .، بمعنى أنه استنكر داهلم؛ فقد كانوا عىل هيئة شباب يف نضارة ومجال(2)ُخفية عنهم

 .(3)جربيل وإرسافيل وميكائيل: هم ثالثة مالئكة: قيل

 .، ويف التوراة ذكر هذا املعنى(4)كانوا عرشة، أو اثني عرش، أو ثالثة عرش: وقيل

ة اجلامل، ومل يكن ثالثة يف سن الشباب ويف غايويف بعض اآلثار أهنم كانوا 

يعرفهم، وهذا جزء من اإلنكار أنه مل يرهم من قبل، ربام سحنات وجوههم غري 

ناس ما كانوا حيسنون السالم، فهم ، كذل  سالمهم كان شيئًا يستغرب، فال(5)مألوفة

 كان هذا مما استنكره واستغربه، فضاًل عن أهنم ربام ﴾ېې﴿: فهم ملا قالوا له

 .دخلوا دون أن يستأذنوه

                                                           

« فتح البيان يف مقاصد القرآن»، و(3/272)« روح البيان»، و(15/201)« تفسري الرازي»: ينظر( 1)

(29/100.) 

البحر املحيط يف »، و(4/151)« تفسري البغوي»، و(4/205)للواددي « التفسري الوسيط»: ينظر( 2)

 (. 3/111)« التفسري

« التفسري الوسيط»، و(1/9410)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(15/204)« تفسري الرازي»: ينظر( 3)

« تفسري البيضاوي»، و(20/44)« تفسري القرطبي»، و(1/200)« املحرر الوجيز»، و(4/200)للواددي 

 (.1/204)« فتح القدير»، و(0/410)« تفسري ابن كثري»، و(1/245)

« تفسري النسفي»، و(3/227)« تفسري الثعلبي»، و(9/944)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 4)

 (.0/205)« فتح البيان يف مقاصد القرآن»، و(9/901)

« تفسري الثعلبي»، و(9/944)« لسمرقنديا تفسري»، و(7/170)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 5)

« املحرر الوجيز»، و(1/900)« تفسري املاوردي»، و(7/9322)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(3/220)

 (. 0/410)« تفسري ابن كثري»، و(1/903)« تفسري ابن جزي»، و(1/200)
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ذه اهلل  عليه السالمأن إماًما مثل إبراهيم اخلليل  واألظهر السيد العظيم الذي اختَّ

تعاىل خلياًل لديه من قوة احلََدس والبصرية والعرفان ما يغوص فيه عىل دقائق املعاين 

ألمر واألرسار، دتى ولو مل يوجد يف ظاهر احلال ما يدل عليها؛ فلذل  أدسَّ أن ا

أن يتعامل أن اإلنسان إذا استغرب شيئًا عليه : ليس طبيعيًّا، وهذا فيه دكمة عملية

معه بشكل طبيعي ويبحث بعد ذل  دتى تتضح له األمور، وال يستعجل باختاذ 

ف األمور بعد ذل ،  موقٍف ما، وال يفجأ الناس بام يستغربون، وينتظر دتى تتكشَّ

الَّ يواجههم بوصفهم بالنكارة، وقد يكون قاهلا يف ومن كامل الضيافة التي ُعرف هبا أَ 

 .بيته ملا ذهب إليهم ليصنعوا طعاًما نفسه، أو يكون قاهلا ألهل

 : ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴿ *

ْوغذهب، : أي ﴾ائ﴿  .(1)يتميز بكونه ذهاب مع يشء من اخلُفية والرَّ

وهذا دليل عىل دفاوته ومجيل كرمه، ويف آية أخرى جاء : ﴾وئ وئ ۇئ﴿ 

، وهذا أرسع من طبخه، (2)مشوي: ، أي[73: هود] ﴾ې ې﴿: ري بقولهالتعب

 : والعرب إذا كانوا يف رسعة فإهنم يقومون بيشِّ اللحم، ولذل  يقول امرؤ الَقيْس

لِ ***  وَظلَّ ُطهاُة اللَّحِم ما َبنَي ُمنِضٍج   أو َقديٍر ُمَعجَّ
ٍ
 (3)َصفيَف ِشواء

 : ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿ *

                                                           

، (1/245)« ضاويبيتفسري ال»، و(4/402)« الكشاف»، و(12/111)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.1/201)« فتح القدير»، و(0/412)« تفسري ابن كثري»، و(9/907)« تفسري النسفي»و

« تفسري الثعلبي»، و(1/272)« تفسري السمرقندي»، و(12/117)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

، (3/79)« تفسري القرطبي»، و(1/951)« زاد املسري»، و(9/255)« املحرر الوجيز»، و(1/205)

 (.1/152)« فتح القدير»، و(0/412)« فسري ابن كثريت»و

 (. 71ص)« ديوان امرئ القيس»: ينظر( 3)
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به إليهم دتى ال حُيوجهم إىل ضيافة إذ أدرض الوهذا من متام ال ﴾ۆئ ۆئ﴿ طعام وقرَّ

، وإن كان هذا من العادات، والعادات باهبا واسع، وظروف الناس ختتلف، (1)القيام

الطعام؛ لكون الوالئم كبرية، واليوم جرت عادة الناس عىل إدخال الضيوف إىل 

يف زمنه مع الُيرس ولكن ما جرى من خليل الرمحن هنا هو من حتقيق كامل الضيافة 

 .(2)«هُنينا عن التكلُّف للضيف»: والعفوية وعدم التكلُّف، كام يف احلديث

عىل سبيل « كلوا»: وهذا من دسن الضيافة، مل يقل: ﴾ۈئ ۈئ ېئ﴿ 

، (4)درف استفتاح وعرض ﴾ۈئ﴿؛ ألن (3)ملؤدَّباألمر، وإنام عىل سبيل العرض ا

 .وفيها الدعوة اللَّطيفة هلم

 : ﴾ی جئ حئ مئ ىئېئ ىئ ىئىئ ی ی ی﴿ *

 :وذل  دني مل يأكلوا؛ وجاء يف اآلية األخرى: ﴾ېئ ىئ ىئىئ﴿

د ما [00: هود] ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴿ ، وهذا يؤكِّ

ى ى ﴿، وإنام قاله يف نفسه، فهو ملا ﴾ى ى﴿: ذكرته آنًفا أنه مل يواجههم بقوله

                                                           

نظم الدرر يف »، و(7/255)« تفسري النيسابوري»، و(3/117)« البحر املحيط يف التفسري»: ينظر( 1)

 (. 25/479)« تناسب اآليات والسور

، (177)« اجلوع»، وابن أيب الدنيا يف (19099)، وأمحد (2404)« الزهد»أخرجه ابن املبارك يف ( 2)

« اآلداب»، والبيهقي يف (4/219)، واحلاكم (1391)« األوسط»، ويف (7051)« الكبري»والطرباين يف 

، (2310)« إرواء الغليل»: وينظر. ريض اهلل عنهمن دديث سلامن ( 3219)« شعب اإليامن»، ويف (09)

 (.1150 -5/1154)« ي يف ختريج أداديث فتح الباريارأنيس الس»، و(1440)« السلسلة الصحيحة»و

« تفسري ابن جزي»، و(1/245)« تفسري البيضاوي»، و(15/200)« تفسري الرازي»: ينظر( 3)

« تفسري النيسابوري»، و(4/999)« تفسري ابن كثري»، و(4/231)« تفسري اخلازن»، و(1/903)

 (.3/271)« روح البيان»، و(7/255)

، (20/441)« املحكم واملحيط األعظم»، و(2/99)« ألنوار عىل صحاح اآلثارمشارق ا»: ينظر( 4)

 (.40/900)« تاج العروس»، و(21/494)« لسان العرب»و
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س منهم ِخيفة، والضيف ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ، وُدقَّ له أن يوجَّ

 .نه خُيشى منه الغدر، وقد يكون يضمر سوًءاإذا مل يأكل فإ

وإجياس اخِليفة ال يعني أنه خاف من أشخاصهم، لكن خاف مما وراءهم وسبب 

 .جميئهم

؛ ﴾ی ی﴿: اخلوف، ولذا قالوا لهوعادًة فإن األشياء الغامضة تبعث عىل 

سه : ا، فقالوا له تطمينًا وتبشريً (1)فقد ظهر هلم يف َقَسامت وجهه ما يدل عىل توجَّ

 .﴾ی یی جئ حئ مئ ىئ﴿

، وأمه سارة زوج (2)ورَسعان ما انقلب اخلوف ُبرشى بغالم، وهو إسحاق

 .إبراهيم عليهم السالم

ويدل لذل  ما جاء يف اآلية األخرى ديث نص اهلل تعاىل عىل اسم هذا الغالم، 

 .يعقوب: من ولد إسحاق: ، أي[02: هود] ﴾ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ﴿: فقال

كربت ومل ُيولد هلا، وعرفت  إنساين عظيم فإهنا ملاوقد ددث من سارة موقف 

تأتيه بغالم، فأذن اهلل أن أهنا َعِقيم، حتاملت عىل نفسها وأهدته هاجر من أجل أن 

 .يكون إسامعيل ولًدا هلاجر، وأن يكون إسحاق ولًدا لسارة

، وهذا دليل عىل أن ﴾مئ﴿: ، وإنام«بغالم مجيل، وال طويل»: ومل يقل

: دح هبا، ويف اآلية األخرى قالة هي التي جيب أن حُيرص عليها وُيمالصفات املعنوي

يف شأن  -آية الذاريات -ىل، فاآلية األو[202: الصافات] ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿

                                                           

 (.20/47)« تفسري القرطبي»، و(12/110)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

« لقرطبيتفسري ا»، و(1/110)« تفسري السمعاين»، و(1/902)« تفسري املاوردي»: ينظر( 2)

 (.1/201)« فتح القدير»، و(9/907)« تفسري النسفي»، و(1/245)« تفسري البيضاوي»، و(20/47)
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، وإسامعيل ﴾مئ﴿إسحاق، وآية الصافات يف شأن إسامعيل، فإسحاق 

)﴾ېئ﴿
1). 

 : ﴾يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت﴿ *

َّ »هذه ، وقد تكون (2)يف صياح وصوت: أي ﴾يئ جب حب خب﴿ هي « ةالرصَّ

 .[01: هود] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ﴿: قوهلا

ت وجهها، أي ، وهذه عادة عند النساء، وليست (3)رضبته: وذكر هنا أهنا صكَّ

دلياًل عىل ضعف عقل املرأة، كام يظنه بعضهم، وال ينبغي أن يقال هذا الكالم يف هذا 

رمحن إبراهيم والصرب السياق فيكفي من نضج عقلها التضحية التي بذلتها خلليل ال

 !عن شدة التصديق وشدة االستغراب معه، وهي دركة عفوية تلقائية تعربِّ 

الُعقم، فهي مل تنجب وهي فتاة : فهام سببان لعدم اإلنجاب: ﴾يب جت حت﴿

ٻ ﴿: شابة، فكيف وهي يف مردلة اإلياس، وكذل  زوجها شيخ كبري، كام قالت

 بيت ، دتى يف[01: هود] ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

ون عن ا  .مشاعرهم دون تكلُّفلنبوة يتكلم أهله بعفوية ويعربِّ

 : ﴾مت ىت يت جثمث ىث يث حج مج جح﴿ *

                                                           

« تفسري السمرقندي»، و(4/922)للزجاج « معاين القرآن»، و(12/110)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

« يزحرر الوجامل»، و(1/70)« تفسري املاوردي»، و(3/7291)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(9/240)

 (. 0/10)« تفسري ابن كثري»، و(3/223)« البحر املحيط يف التفسري»، و(4/450)

« تفسري القرطبي»، و(1/110)« تفسري السمعاين»، و(1/471)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 2)

 (.1/451)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(3/131)« البحر املحيط يف التفسري»، و(20/47)

« تفسري السمرقندي»، و(21/931)« تفسري الطربي»، و(4/290)« تلفسري مقات»: ينظر( 3)

« املحرر الوجيز»، و(1/902)« تفسري املاوردي»، و(22/0034)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(9/941)

 (.0/412)« تفسري ابن كثري»، و(20/40)« تفسري القرطبي»، و(1/205)
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هذا قول املالئكة، أخربوها أنه ليس دعاًء وال متنَّيًا، وإنام هو خرٌب من اهلل 

 .(1)سبحانه

 .وعطفه عىل عباده ورمحته هبم سبحانه وتعاىلإشارة إىل ُلطفه  ﴾يت جث﴿: ويف قوهلم

الفقر أو املرض أو اهلم والغم ن يكون عنده معاناة من الُعقم أو يق بمَ وَخلِ 

واحلزن والنََّكد أن يستشعر مثل هذا املوقف، وكيف خرق اهلل تعاىل النواميس والسنن 

 .والعادات، ورزقهم الغالم العليم

بِّ مع الضمري ُيشعرك باللُّطف، فهو  ديم  ﴾جث﴿والتعبري بالرَّ القريب املجيب الرَّ

اعي إذا  .ا دعاهلذي جييب دعوة الدَّ

الذي منح  ﴾مج﴿يف خلق هذا الغالم، ويف تأخريه، وهو  ﴾حج﴿فهو : ﴾يث حج مج ىث ﴿

باألشياء واألسباب؛ ولذل  ال  ﴾مج﴿هذا الغالم من علمه، فجاء غالًما َعلِياًم، وهو 

 . (2)يعجزه يشء وال ختفى عليه خافية

الشيخ املسن وهذه العجوز الَعِقيم وألنه قول اهلل العزيز احلكيم فقد أصبح هذا 

ء ألجناس ممتدة من البرشية، فإبراهيم هو أب البرش الثاين، والعرب من ذرية ابنه آبا

 .إسحاق: إسامعيل، واليهود من ذرية إرسائيل وهو

 !فإذا بارك اهلل فال ددَّ لربكته، ورمحته جتري ديث يرى الناس وديث ال يرون

                                                           

اهلداية إىل بلوغ »، و(1/11)للزجاج « لقرآنمعاين ا»، و(12/191)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (. 1/207)« فتح القدير»، و(4/202)« زاد املسري»، و(22/0031)« النهاية

« تفسري النسفي»، و(20/40)« تفسري القرطبي»، و(3/957)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(9/907)
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ه أدسَّ أن إتياهنم مل يكن بَحَدس ، ولكنه﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿وهنا  *

ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿من أجل هذه البُرشى فحسب، بل البُرشى أمٌر عارض، ولذا 

 : ﴾پ پ

ال يقال إال يف اليشء اجلليل، وهو ملا علم أهنم مالئكة أدرك أن « اخلَْطُب »وعادًة 

 .(1)األمر الذي جاؤوا من أجله عظيم

 : ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿ *

؛ ألهنم كانوا يرشكون باهلل، ويفعلون ﴾ڀ﴿بأهنم  ، وصفوهم(2)وهم قوم لوط

يسبقهم هبذا ، مل [271: الشعراء] ﴾ڄ ڃ ڃ﴿الفادشة الشاذة؛ كانوا يأتون 

ون عليه، ومل  أدٌد من الناس، ويأتونه يف نادهيم، ويتعاطونه جهاًرا هناًرا، ويرصُّ

 : فهم جمرمون من ثالثة أوجه، عليه السالميطيعوا نبيَّهم 

 . وتكذيب األنبياءالرشك باهللأعظمها  -1

 .إتيان الفادشة -2

ضون ملَن ال  -4 العدوان والبغي؛ ديث دلَّ السياق عىل أهنم كانوا يتعرَّ

وا بأضياف نبيَّهم دون  يوافقهم، ويعتدون عليه، ويكرهونه عىل فعل الفادشة، وقد مهُّ

 .دياء، ظانِّني أهنم من البرش

 : ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿ *

                                                           

« البحر املحيط يف التفسري»، و(15/205)« الرازي تفسري»و ،(9/977)« املحرر الوجيز»: ينظر( 1)

« فتح البيان يف مقاصد القرآن»، و(9/271)« فتح القدير»، و(9/409)« تفسري الثعالبي»، و(0/901)

 (.27/131)« التحرير والتنوير»، و(0/250)

« تفسري السمعاين»، و(12/191)« تفسري الطربي»، و(4/292)« تفسري مقاتل»: ينظر( 2)

، (20/45)« تفسري القرطبي»، و(4/401)« الكشاف»، و(4/151)« تفسري البغوي»، و(9/244)

 (. 0/411)« تفسري ابن كثري»و
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 تعاىل إىل السامء الطينية الرُبكانية التي رفعها اهللأنواع احلجارة  وهذه احلجارة من

 .ثم أنزهلا عليهم

 : ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿وقد وصفوها بأهنا  *

، ليست مثل احلجارة العادية، بل هي دجارة من نوع خاص، (1)ُمعلَّمة: واملعنى

وم  .(2)العالمة، مثل الَوْسم: هو والسَّ

 .(3)اسم صادبها مكتوًبا عليها: أو يكون املعنى

، فهو أمر مرتَّب ومقصود من عند (4)مرسَلة من عند رب : وحيتمل أن معناها

 .﴾ٹ﴿اهلل تعاىل 

ر إىل تعاطيها واإلعالن هبا، واإلرصار : باإلرساف واملقصود هنا أن أمرهم تطوَّ

ث عن قوته  عليها، واملفاخرة واملباهاة، كام يقع ملَن ُيصاب بإدمان اجلريمة دني يتحدَّ

 !وبطولته، ويسعى إليقاع غريه، وحيتقر َمن ال يوافقه

 : ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿ *

َسُدوم، وهي يف الشام قريبة من البحر : ية، وهيأخرجنا َمن كان يف القر: أي

 .(1)امليت

                                                           

« تفسري البغوي»، و(9/941)« تفسري السمرقندي»، و(12/191)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (. 0/939)« تفسري ابن كثري»، و(4/151)

، (9/900)« تفسري النسفي»، و(1/243)« بيضاويتفسري ال»، و(4/401)« الكشاف»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(10/9)« تفسري املراغي»و

« تفسري السمعاين»، و(2090ص)للواددي « الوجيز»، و(9/151)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 3)

 (.0/411)« تفسري ابن كثري»، و(15/250)« مفاتيح الغيب»، و(1/115)

مراح لبيد لكشف »، و(15/250)« تفسري الرازي»، و(9/151) «تفسري السمرقندي»: ينظر( 4)

 (.1/419)« معنى القرآن املجيد
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والذين خرجوا فعاًل هم آل ُلوط، إال امرأته فلم تكن مؤمنة، ولكنها يف الظاهر 

املسلمني، واهلل أعلم كانت تتظاهر بطاعة لوط، وصفها اهلل يف  كانت معدودة من

، فهي ظاهًرا كانت من املسلمني، لكن [20: التحريم] ﴾ں﴿باخليانة « سورة التحريم»

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿: ل اهلل تعاىليف باطنها كانت مع قومها؛ ولذل  قا

ولذا ُوصف  ، واملنافق معدود ظاهًرا من املسلمني، ولكنه ليس من املؤمنني،﴾ڃ

د الذين ُأخرجوا وَنَجوْ   .(2)ا بأهنم املؤمنون فحسبالبيت باإلسالم، ولكنه ددَّ

 : ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴿ *

جعلنا للعقوبة التي دلَّت هبم آثاًرا تدل عليهم، ويف ذل  حتذير من : أي

 .(3)فعلهم

 : ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿ *

احلجة البينة، : هو لطانلسواآية، كام يف قرية قوم لوط آية،  ﴾ڇ ڍ﴿: املعنى

 .(4)اآليات التسع التي بعثه اهلل تعاىل هبا: ومنها

                                                                                                                                                    

« املحرر الوجيز»، و(22/0037)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(12/191)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.15/252)« تفسري الرازي»، و(1/203)

 .«تحريمسورة ال»ينظر ما سيأيت يف ( 2)

« املحرر الوجيز»، و(4/157)« تفسري البغوي»، و(12/199)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

« تفسري ابن كثري»، و(20/43)« تفسري القرطبي»، و(15/252)« تفسري الرازي»، و(1/203)

 (. 1/200)« فتح القدير»، و(0/411)

« تفسري السمرقندي»و، (12/194)« تفسري الطربي»، و(4/292)« تفسري مقاتل»: ينظر( 4)

تفسري »، و(4/202)« زاد املسري»، و(4/409)« الكشاف»، و(1/113)« تفسري السمعاين»، و(9/947)

سورة »، وما سيأيت يف (1/200)« فتح القدير»، و(0/411)« تفسري ابن كثري»، و(20/43)« القرطبي

 .﴾ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ﴿: «القمر
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 : ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴿ *

 .(1)بقوته من َأْتباع وجيش: أي ﴾ژ ژ﴿

هيد، كنبذ النواة « النبذ»وعادًة يكون : ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴿ لليشء الزَّ

ملوم، آٍت : ن، يعنيلفرعوصفة  ﴾ڳ﴿، و(2)البحر: هو ﴾گ﴿أو نبذ احلََصاة، و

 .(3)بام ُيالُم عليه

 : ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿ *

ياح لواقح، : هي ﴾ں ں  ﴿ يح التي ال تأيت بخري، فإن اهلل تعاىل يرسل الرِّ الرِّ

يح َعِقيم، وهذا استعامل [11: احلجر] ﴾ڈ ڈ ژ﴿: كام يف قوله ، لكن هذه الرِّ

ر، والعرب يفهمون هذا جيًدا؛  ياح، وهي قرآين رائع مؤثِّ ألهنم كانوا بحاجة إىل الرِّ

! ﴾ں﴿بعدها، ولذا وصفها بـ عالمة عىل املطر، وكانوا يفردون هبا، وينتظرون ما

حةوعربَّ عنها باملفرد؛ ليدل عىل أهنا واددة ال ختتلف صفتها، بخالف ا ياح امللقِّ لرِّ
(4) . 

 : ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿ *

                                                           

تفسري »، و(1/901)« اورديتفسري امل»، و(22/0035)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»: ينظر( 1)

البحر املحيط يف »، و(20/43)« تفسري القرطبي»، و(15/251)« تفسري الرازي»، و(1/170)« السمعاين

 (.3/115)« التفسري

« املحرر الوجيز»، و(1/17)للزجاج « معاين القرآن»، و(12/194)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.0/934)« ثريتفسري ابن ك»، و(1/203)

« الكشاف»، و(4/157)« تفسري البغوي»، و(4/203)للواددي « التفسري الوسيط»: نظري( 3)

 . ، واملصادر السابقة(4/231)« تفسري اإلجيي»، و(4/409)

« الكشاف»، و(4/203)للواددي « التفسري الوسيط»، و(12/190)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

 (. 1/205)« فتح القدير»، و(4/190)« ريتفسري ابن كث»، و(1/421)« املحرر الوجيز»، و(4/409)
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مار، وإال فإهنا مل األشياء التي يتأتَّى فيه: واملقصود هتل  األرض وال السامء ا الدَّ

 .(1)وال اجلبال

ميم األقدام وداسته  الزرع اليابس البال الذي وطئته: وقيلالرتاب، : هو والرَّ

ميم هو : وقيلاحليوانات، فلم يبق منه ما يعتد به،  ماد، واملعنى املشرتك بينهام أن الرَّ الرَّ

 .(2)شأن له اليشء املنتهي احلَِقري الذي ال

 : ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴿ *

التمتع بطيبات احلياة الدنيا إىل األجل املسمى الذي : حيتمل أن يكون املقصود

 .(3)هو املوت، وعليه فهو عام هلم ولغريهم

: وحيتمل أنه األيام الثالثة التي ُأمهلوها بعد عقرهم للناقة، كام يف قوله تعاىل

)[71: هود] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿
4). 

 : ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿ *

                                                           

« تفسري الثعلبي»، و(3/953)« تفسري املاتريدي»، و(12/142)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 . ، واملصادر السابقة(4/157)« تفسري البغوي»، و(3/225)

اهلداية إىل بلوغ »، و(1/10)للزجاج « معاين القرآن»، و(12/193)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

تفسري »، و(4/409)« الكشاف»، و(4/203)للواددي « التفسري الوسيط»، و(9/1210)« لنهايةا

 (.1/205)« فتح القدير»، و(0/157)« تفسري ابن كثري»، و(20/10)« القرطبي

« تفسري ابن جزي»، و(20/12)« تفسري القرطبي»، و(1/250)« املحرر الوجيز»: ينظر( 3)

 (.1/205)« فتح القدير»، و(0/419)« تفسري ابن كثري»، و(4/237)« تفسري اخلازن»، و(1/920)

« تفسري النسفي»، و(1/210)« تفسري البيضاوي»، و(15/251)« تفسري الرازي»: ينظر( 4)

 .، واملصادر السابقة(9/905)



158 
 

ح أن املقصود بقوله كلوا من طيبات ما رزقكم : يعني ﴾چ﴿: وهذا ُيرجِّ

فكانوا ينظرون العذاب  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ﴿: اهلل، واشكروا له وأطيعوه؛ وهلذا قال

ًفا وال دفًعا وال نرًصا  .(1)وهو حيل هبم، وال يستطيعون له رَصْ

 : ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴿ *

قوموا عىل أقدامهم؛ ألن العذاب أرعبهم، فأسقطهم طاعوا أن يما است: أي

 .(2)وأهلكهم

 ﴾ۉ ۉ ې﴿، (3)فلم يستطيعوا مقاومة ما نزل هبم، وهو الصاعقة: أو املعنى

ما استطاعوا أن يطلبوا النرص، فال هم انترصوا بأنفسهم، وما قدروا أن يطلبوا : أي

 .(4)النرص من غريهم

 : ﴾ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴿ *

رهم يف السياق؛ ألن األمم املذكورة  وقوم نوح كانوا قبل هؤالء مجيًعا، ولكن أخَّ

أقرب إىل العرب، وأخبارها لدهيم متداولة، وهم يمرون بآثارهم، كام يف ديار عاد 

 .(1)وثمود وقوم ُلوط

                                                           

« الثعالبيتفسري »، و(4/150)« تفسري البغوي»، و(3/930)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 1)

 (.10/24)« التحرير والتنوير»، و(3/49)« القاسميتفسري »، و(1/904)

« تفسري الثعلبي»، و(4/153)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(12/141)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

« تفسري القرطبي»، و(15/251)« تفسري الرازي»، و(22/0201)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(3/225)

 (.0/414)« تفسري ابن كثري»و ،(20/11)

« إجياز البيان عن معاين القرآن»، و(4/404)« الكشاف»، و(3/930)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 3)

 .، واملصادر السابقة(1/070)

 . ، واملصادر السابقة(4/150)« تفسري البغوي»، و(22/0209)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»: ينظر( 4)
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 : ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿ *

بني وآيات األنبياء،   تعاىل آيات اهلل ينتقل إىلوبعد اجلولة التارخيية يف أخبار املكذِّ

 .يف الكون

، [20: ص] ﴾ٻ پ پ پ پ﴿: ، كام يف قوله تعاىل(2)القوة: هنا واأليد

 .األيدي مجع يد، كام يظن البعض: ، وليس املقصود(3)ذا القوة: أي

ا، وتتسع بازدياد: املعنى: قيل: ﴾ۆئ ۈئ﴿ وهذا ليس . أن السامء واسعة جدًّ

 .(4)بعيًدا من النادية العلمية

يف ُوسعنا أن نفعل ذل  : وإنا لقادرون عىل ذل ، أي: ن املعنىالثاين أ واالحتامل

 .(5)وأعظم منه

 .؛ فنحن موسعون قادرون عىل بنائها وبناء ما هو أقوى منهاوهذا املعنى أجود

                                                                                                                                                    

، (4/02)« تفسري ابن عرفة»، و(9/930)« يتفسري النسف»، و(3/223)« لبيتفسري الثع»: ينظر( 1)

: «سورة الشمس»، و﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿: «سورة احلاقة»، وما سيأيت يف (1/203)« فتح القدير»و

 .﴾ائچ چ چ﴿

« تفسري املاتريدي»، و(1/10)للزجاج « معاين القرآن»، و(12/141)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

، (20/11)« تفسري القرطبي»، و(4/404)« الكشاف»، و(1/909)« املاورديتفسري »، و(3/930)

 (. 0/10)« تفسري ابن كثري»و

« تفسري ابن أيب زمنني»، و(10/40)« تفسري الطربي»، و(109ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 3)

 (.1/59)« تفسري املاوردي»، و(4/54)

 بلوغ اهلداية إىل»، و(1/10)للزجاج « معاين القرآن»، و(12/141)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

تفسري »، و(15/255)« تفسري الرازي»، و(1/909)« تفسري املاوردي»، و(22/0204)« النهاية

 (.0/414)« تفسري ابن كثري»، و(20/11)« القرطبي

« تفسري السمرقندي»، و(3/930)« تفسري املاتريدي»، و(4/291)« تفسري مقاتل»: ينظر( 5)

 (. 1/203)« فتح القدير»، و(4/404) «الكشاف»، و(4/150)« البغوي تفسري»، و(9/940)
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ژ ژ ڑ ڑ ﴿اهلل تعاىل ُيعربِّ يف القرآن عن السامء بالبناء وهنا َنْلَحظ أن 

كام . ا الناس حميطة هبم كالُقبَّةبناٌء يراه، فالسامء [10: النازعات] ﴾کک ک ک

ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿: وقوله، [11: البقرة] ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿: يف قوله تعاىل

 . [74: غافر] ﴾ڱ ڱ ں ں

 : ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿ *

عربَّ عن األرض بالِفراش؛ ألن فيها سكن اإلنسان، فهي مفروشة، ومع أن 

ة، إال أن التعبري بالَفْرش يشري إ ىل طبيعة األرض يف كون اإلنسان األرض ُكَرِويَّ

 .(1)يستخدمها وينام عليها ويوظِّفها يف مصاحله ويبني ويزرع ويميش وحيفر

، وهذا دليل عىل كرامة اإلنسان عند اهلل، (2)جعل األرض ِمهاًدا: ﴾ېئ ىئ﴿

فهذا اخللق الذي تراه هو فضل من اهلل عىل هذا اإلنسان؛ ولذل  جاء يف آخر السورة 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿: قوله تعاىل

 .﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 : ﴾ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ﴿ *

يَّة، مثلحيتمل أن يكون يف كل ما خلق اهلل زوجني، وهذا يقع يف  : األشياء احِلسِّ

البرش واحليوانات والطيور، ويكون يف الصفات واألشياء املعنوية، مثل النور 

غضب، والعلم واجلهل، والشدة واللِّني، وما والظالم، والفرح واحلزن، والرضا وال

 .أشبه ذل 

                                                           

 . [7: ق]﴾ ...ڑ ک ﴿: «﴾ٱ﴿سورة »ينظر ما تقدم يف ( 1)

 .﴾ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿ : «سورة النبأ»ينظر ما سيأيت يف ( 2)
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 .(1)مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب: ودتى املالئكة ففيها

ة بني األضداد، بل هي تبعث عىل التعاون والتكامل يف والزوجية ليست مقاَبل

ا للرجل وال الرجل عدوٌّ للمرأة،  النباتات واحليوانات والبرش، وليست املرأة عدوًّ

ذا جيب أن ُتفهم أهنا تكامل يف الوظائف واملهامت، وانسجام ومسري يف طريق وهك

أما دني يفتعل الناس وادد تقتضيه الفطرة وُتويِص به الرشيعة وتطيب به احلياة، 

 . رصاًعا بني هذه األزواج، فإن احلياة تفسد والرش هييج، ودائرة املشكالت تتَّسع

 : ﴾ىئ يئ جبحب خب مب ىب يب جت حت﴿ *

عاىل هو فراٌر من كل يشء، فِْر إىل اهلل من أعدائ ؛ ألنه ال دول ىل اهلل توالفرار إ

، وفِْر «اللهمَّ اكفني رشَّ أصدقائي»: ل  وال قوة إال باهلل، وفِْر من أصدقائ ، كام قيل

 .من رشِّ نفس 

واالستعاذة . (2)«أعوُذ بك من رشِّ نفيس»: يقول صىل اهلل عليه وسلموهلذا كان 

 .فرارهي نوع من ال

                                                           

تفسري »، و(15، 1/10)للزجاج « معاين القرآن»، و(12/141)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

« تفسري الرازي»، و(1/252)« حرر الوجيزامل»، و(4/404)« الكشاف»، و(1/904)« املاوردي

 (.0/414)« تفسري ابن كثري»، و(1/210)« تفسري البيضاوي»، و(15/255)

من دديث عثامن بن أيب العاص وامرأة من ( 302)، وابن دبان (20301، 27173)أخرجه أمحد ( 2)

 .ريض اهلل عنهامقيس 

« األدب املفرد»، والبخاري يف (1092) ، والدارمي(11، 12)، وأمحد (1001، 3)لطياليس وأخرجه ا

، وابن (20179، 0744)« الكربى»، والنسائي يف (9931)، والرتمذي (1070)، وأبو داود (2101)

ريض اهلل من دديث أيب هريرة ( 91 -90( )221 -2/229)، والضياء (2/129)، واحلاكم (371)دبان 

أن يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ  يض اهلل عنهرالنبيَّ صىل اهلل عليه وسلم علَّم أبا بكر  ، أنعنه

 (.1019)« السلسلة الصحيحة»: وينظر. مضجعه
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اللهمَّ أعوُذ برضاَك من سخطَك، وبُمعافاتَك من عقوبتَك، وأعوُذ بك »: ويقول

 .(1)«منَك 

، فالفرار من [225: التوبة] ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿: ويقول سبحانه

اهلل يكون إليه، والفرار من كل يشء ال يكون إال إىل اهلل، وكلُّ أدد إذا خفته تفرُّ منه، 

؛ فهو واسع املغفرة، وأبواب التوبة مفتودة للناس كلهم (2)إليه إال اهلل إذا خفته تفرُّ 

سحرة : دون استثناء، ويف الوقت الذي يرفضون دعوته ويقولون عن رسله وأنبيائه

كهنة، يفتح هلم أبواب رمحاته، ويدعوهم إليه، ويصرب عليهم، ويمهلهم، ويمدُّ  أو

 .ويعافيهم سبحانه وبحمده هلم، ويقيم عليهم احلجج، ويبعث هلم اآليات، ويرزقهم

واملقام هنا يستدعي اخلوف بعدما ذكر اهلل تعاىل قصص األنبياء السابقني وعاقبة 

بني  .أقوامهم املكذِّ

 : ﴾يث حج مج جح مح جخ ىثخت مت ىت يت جث مث﴿ *

بني، وهو  والتوديد هو أصل رساالت األنبياء، وهو الفيصل بني املؤمنني واملكذِّ

واألنداد من دونه، والفرار إىل اهلل هو من التوديد  يقتيض العبودية هلل، ونبذ اآلهلة

ر النذارة؛ ألن يقتيض التوكل عليه والتفويض إليه؛ ولذا أعقبه بالنهي عن ا لرشك وكرَّ

وىل إنذار بالفرار إىل اهلل واإليامن به، والثانية إنذار من الرشك متعلقهام خمتلف، فاألُ 

بني غلَّب وعبادة آهلة أخرى، وألن السورة فيها وعيد و هتديد وذكر ملصائر املكذِّ

 .جانب النذارة عىل جانب التبشري

                                                           

 .ريض اهلل عنهامن دديث عائشة ( 457)أخرجه مسلم ( 1)

« املحرر الوجيز»و، (4/150)« تفسري البغوي»، و(9/473)« تفسري القشريي»: ينظر( 2)

« تفسري ابن كثري»، و(20/19)« ري القرطبيتفس»، و(15/253)« تفسري الرازي»، و(1/252)

 (.1/203)« فتح القدير»، و(1/450)« البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد»، و(0/414)
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 : ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿ *

: صىل اهلل عليه وسلموكام قالت قريش عن النبي . (1)كام قال فرعون ملوسى

 .(2)، وغري ذل  مما وصفوه به﴾ڀ﴿

 :﴾ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿ *

مل يشهدوا بعًضا؛ وهلذا أرضب هنم ؛ أل(3)هل أوىص بعُضهم بعًضا بذل ؟ كال

لإلرضاب؛ ونفي السؤال  ﴾ٿ﴿، و﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿: اهلل تعاىل عن هذا وقال

، فالطغيان هو الذي (5)﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿مل يتواصوا به، : كأن املعنى، (4)السابق

إنه سادر، أو جمنون، ففي القرآن : جعلهم يتوافقون عىل أن يقول كل مأل عن رسوهلم

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿: «سورة البقرة»الطغيان، كام يف الكريم تأكيد هلذا 

                                                           

م( 1) ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿: كام يف قوله تعاىل املتقدِّ

 .﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ﴿: «سورة القمر» ، وما سيأيت يف﴾ک

  .﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿: «﴾ٱ﴿سورة » ينظر ما تقدم يف( 2)

للزجاج « معاين القرآن»، و(12/110)« تفسري الطربي»، و(4/299)« تفسري مقاتل»: ينظر( 3)

، (20/14)« القرطبيتفسري »، و(4/209)« زاد املسري»، و(3/210)« تفسري الثعلبي»، و(1/15)

 (.0/411)« تفسري ابن كثري»و

« التفسري املظهري»، و(3/204)« روح البيان»، و(5/244)« ودتفسري أيب السع»: ينظر( 4)

« تفسري القاسمي»، و(29/120)« فتح البيان يف مقاصد القرآن»، و(1/220)« فتح القدير»، و(3/30)

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿: «سورة القيامة»أيت يف ، وما سي(10/11)« التحرير والتنوير»، و(3/41)

وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿: «ورة الربوجس»، و﴾ڄائ ائ ەئەئ﴿: «سورة االنشقاق»، و﴾ہ

 .﴾پٱ ٻ ٻ ٻ﴿: «سورة األعىل»، و﴾ڦ

« مفاتيح الغيب»، و(1/251)« املحرر الوجيز»، و(12/112)« تفسري الطربي»: ينظر( 5)

 (.10/11) «التحرير والتنوير»و ،(20/14)« تفسري القرطبي»، و(15/232)
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، فسبب تواطئهم عىل هذا املعنى هو تشابه [225: البقرة] ﴾ۈئۈئ ېئ ېئ

 .قلوهبم وما فيها من الكرب والطغيان

ى بنظرية املؤامرة؛ ألن من الناس  وربام نستفيد من هذه اآلية َأالَّ نبالغ فيام يسمَّ

رة، وأن قوى الرشق والغرب تتآمر يف خطة َمن يتخيل أن كل ما يقع يف الكون مؤام

دة عىل املسلمني، وال ش  أن قدًرا من ذل  صحيح، ولكن كثري منه  حمكمة مودَّ

أيًضا مما تشاهبت فيه القلوب ومما يقع عىل سبيل االتفاق من هؤالء األقوام، واهلل 

 .[210: آل عمران] ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ﴿: تعاىل يقول

وبأًسا وتوديًدا للموقف ما وجدت يف املسلمني قوة  وتل  القوى املتآمرة لو

استطاعت النفاذ إليهم وال بلغ مكرها مبلغه، فأساس الفشل ليس هو كيد العدو، بل 

الضعف الداخيل والتهارش واالختالف، ووجود أطياف وأطراف تسمع لعدوها 

 .وختدمه وتنفذ توجيهاته وتتمثَّل أهدافه

 : ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄٹ ٹ ﴿ *

يَت األمانة، : ، وكأنه يقول لهصىل اهلل عليه وسلمهذا ثناء عىل الرسول  قد أدَّ

يَت ما علي  َة؛ فال ُتالم وقد أدَّ  .وبلَّغَت الرسالة، وأقمت احلجَّ

 : حتتمل معنيني ﴾ٹ ٹ﴿: وقوله

إنه سادر أو شاعر أو : أن ال يدخل معهم يف جدل ال ُيفيد دول دعواهم: األول

أدياًنا مع اخلصم يف جمادلة وممادكة ربام ُيذهب اجلهد ويسبِّب  جمنون؛ فإن الدخول

حب خب مب ﴿: زن، دون أن يأيت بطائل، كام قالضيق الصدر واهلم واحل

)[21: الشورى] ﴾ىب
1). 

                                                           

، (1/251)« املحرر الوجيز»و ،(3/939)« تفسري املاتريدي»، و(4/299)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

 .، واملصادر اآلتية(20/14)« تفسري القرطبي»و
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ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿: ، كام قال سبحانه(1)ترك اإلحلاح واملبالغة يف دعوهتم: الثاين

ىئ  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿: ، وقال[7: الكهف] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 .(2)ادعهم وادع غريهم، وال حتزن عليهم: ، يعني[210: النحل] ﴾ی ی ی

تنفع الذين آمنوا، فيزدادوا إيامًنا مع : ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ 

 .(3)إيامهنم

كرى تنفع الذين لدهيم استعداد لإليامن : وقد يكون من معاين اآلية أن الذِّ

هبم للشبهات، فتحتا(4)وللحقِّ  ج إىل أن ُتْكَشف، فإذا ، ولكن مشكلتهم اجلهل، وترش 

ظوا  .عاندين املستكربينوخافوا، َفَفرٌق بني هؤالء وبني امل سمعوا املوعظة تيقَّ

 : ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ *

 ملاذا بدأ باجلن، مع أن اإلنس منهم األنبياء والرسل؟

إن العرب كانوا يعبدون اجلن ويعظِّموهنم، وإذا نزلوا : قيل يف اجلواب عن ذلك

ا بسيِّد اجلن من ُسفهاء قومه، وبعضهم كانوا يعبدون اجلن، ويزعمون بواٍد استعاذو

                                                           

اهلداية إىل بلوغ »، و(9/945)« تفسري السمرقندي»، و(12/292)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 .، واملصادر السابقة(9/473)« اإلشاراتلطائف »، و(22/0200)« النهاية

« تفسري السمعاين»، و(714ص)للواددي « وجيزال»، و(24/400)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.4/721)« تفسري ابن كثري»، و(9/122)

« لطائف اإلشارات»، و(1/904)« تفسري املاوردي»، و(4/30)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 3)

« تفسري القرطبي»، و(15/232)« تفسري الرازي»، و(4/401)« الكشاف»و، (400 -9/473)

 (.1/220)« فتح القدير»، و(0/411)« ريتفسري ابن كث»، و(20/11)

مراح لبيد لكشف معنى القرآن »، و(1/220)« فتح القدير»، و(4/230)« تفسري اخلازن»: ينظر( 4)

 .ر السابقة، واملصاد(3/47)« تفسري القاسمي»، و(1/411)« املجيد
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عاءات، (1)هلل تعاىل صادبة من اجلن ولدت له املالئكة أن ، فددض اهلل تعاىل هذه االدِّ

دون: أي ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿: وقال  .(2)ليودِّ

 : ومما حتتمله اآلية من املعاين

اديت وأبلِّغهم عىل ألسنة رسيل ما ما خلقُت اجلن واإلنس إِالَّ آلمرهم بعب: أي

 .(3)ليهم أن يفعلوهجيب ع

؛ ألن اخللق كلهم مضطرون إىل اهلل، ويدخل يف اآلية معنى العبادة االضطرارية

فالساموات واألرض والشمس والقمر كلها تسبِّح اهلل تعاىل وتعبده عبادة اضطرارية، 

اضطرارية، ويبقى االختيار يف  اإلنسان وأعضاؤه تعبد اهلل تعاىل عبادةً وهكذا خاليا 

 . أو عدم عبادته يف عقل اإلنسان وقلبه وإرادتهعبادة اهلل

، فإن بعض الناس ربام يعبد اهلل تعاىل يف دال ويدخل يف اآلية العبادة الطارئة

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿: الشدة، كام دكى اهلل تعاىل عن بعضهم

ڃ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿، [71: العنكبوت] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڤ ڦ

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ڃ ڃ ڃ 

 .[11: يونس] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

 : ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿ *

                                                           

 .«سورة اجلن»كام سيأيت تفصيله يف ( 1)

« تفسري السمرقندي»، و(2/472)« تفسري املاتريدي»، و(12/119)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.20/11)« تفسري القرطبي»، و(15/231)« تفسري الرازي»، و(9/945)

« تفسري املاوردي»، و(3/210)« تفسري الثعلبي»، و(9/945)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 3)

« ر الوجيزاملحر»، و(15/231)« تفسري الرازي»، و(1/174)« تفسري السمعاين»، و(1/904)

« التحرير والتنوير»، و(25/201)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(0/411)« تفسري ابن كثري»، و(1/251)

(10/10.) 
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چ چ چ ﴿: وهذا تفصيل وتوضيح للمعنى، وفيه نوع من املعاتبة للناس

، فاهلل تعاىل [0: الزمر] ﴾چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ

رض وفرشها لكم، وجعلها ِمهاًدا، الذي خلق الساموات وجعلها بناًء، وخلق األهو 

 !اجة له إليكم أن ترزقوه أو أن تطعموه؟فأيُّ د

)[95: حممد] ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿: «الغني»: وهلذا كان من أسامئه سبحانه
1). 

العبد؛ فإن عبادة القلب من أعظم العبادات،  وهذه املعاين ينبغي أن يستشعرها

الفقر الفطري الرضوري املصادب وهي ُتوِرث تعظيم اهلل ودبِّه وشكره، والشعور ب

ف من مفاجأة لإلنسان يف كل دال، مهام ظن أنه قد استغنى وغفل، ويف أول موق

 . مرض أو نازلة أو خوف يظهر االفتقار وتنكشف األستار

 : ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴿ *

، فال حيتاج ﴾ڈ ڈ﴿، وهو (2)فهو الذي يرزقهم، وال يريد منهم من رزق 

)﴾ژ  ﴿إىل خدمة، فهو القوي منهم إىل مساعدة وال 
3). 

، فليست (1)القوة والقدرة والثبات: من أسامئه احلسنى، ويعني ﴾ژ  ﴿و

قدرته وقوته عارضة، وإنام هي دائمة باقية، وغناه ذايت، ليس عطاًء من أدد، أما 

                                                           

تفسري »، و(29/121)« نفتح البيان يف مقاصد القرآ»، و(4/237)« تفسري اخلازن»: ينظر( 1)

 (.150ص)للمؤلِّف « مع اهلل»، و(529ص)« السعدي

« لطائف اإلشارات»، و(9/945)« تفسري السمرقندي»، و(3/937)« اتريديتفسري امل»: ينظر( 2)

« املحرر الوجيز»، و(4/155)« تفسري البغوي»، و(4/252)للواددي « التفسري الوسيط»، و(9/400)

 (. 1/222)« فتح القدير»، و(20/17)« بيتفسري القرط»، و(1/259)

، (10/13)« التحرير والتنوير»، و(3/252) «روح البيان»، و(15/231)« تفسري الرازي»: ينظر( 3)

 .واملصادر السابقة
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األغنياء من البرش فغناهم مؤقت طارئ مكتَسب، ولذل  هم فقراء بالفطرة حمتاجون 

ذي اجلالل واجلامل والكامل والكربياء والعظمة واملجد، والدنيا إليه، فسبحان 

الرب والبحر، واجلن واإلنس، ينبغي أن يستشعر قلب  واآلخرة، والليل والنهار، و

معنى احلب هلذا اإلله العظيم واالمتنان للفضل والشعور بالقرب، دتى وأنت ختطئ، 

وبينه يشء،  دتى للمرشكني، فال حيول بين  ،﴾ىئ يئ جبحب﴿: فهو يقول

رَّ إليهدتى إذا خفت منه 
 .فِ

 : ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ﴿ *

 .[29: لقامن] ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿، و(2)ظلموا أنفسهم بالرشك: أي

نوب ْلو الذي ُيستقى به املاء من البئر: والذَّ دهم بقدر من (3)أصله الدَّ ، فهو يتوعَّ

 .عذاًباالعذاب، وكفى به 

هم: ﴾ک ک گ﴿ ، كقوم لوط كوا مثلهم؛ ألهنم أرش﴾گ﴿: سامَّ

دهم بأهنم يف فرتة  وقوم موسى وثمود وعاد الذين مرَّ ذكرهم يف السورة؛ ولذل  هيدِّ

 .(1)اإلمهال واإلمكان

                                                                                                                                                    

إجياز البيان عن معاين »، و(3/212)« تفسري الثعلبي»، و(9/945)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 1)

« تفسري القرطبي»، و(9/2901)« هان  ى معاين مشكالت القرآنباهر الرب»، و(1/070)« القرآن

 (.112ص)للمؤلِّف « مع اهلل»، و(4/230)« تفسري اخلازن»، و(20/17)

التفسري »، و(22/0222)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(12/119)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.10/90)« التحرير والتنوير»، و(1/171)« تفسري السمعاين»، و(4/251)للواددي « الوسيط

« معاين القرآن»، و(11/440)« تفسري الطربي»، و(2/955)البن قتيبة « غريب احلديث»: ينظر( 3)

هتذيب »، و(3/935)« تفسري املاتريدي»، و(1/934)« الزاهر يف معاين كلامت الناس»، و(1/13)للزجاج 

 (.1/110)للخطايب « غريب احلديث»و ،(9/943)« تفسري السمرقندي»، و«ذ ن ب»( 24/921)« اللغة



169 
 

 : ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ *

يف  ﴾ڄ پ پ پ ﴿ختم السورة بالوعيد املناسب لبدئها؛ ديث أقسم أهنم 

ين عىل كف رهم لوًنا من العذاب مثل كفرهم وعنادهم، وختم بأن هلم ما داموا مرصِّ

بني  .عذاب من قبلهم من املكذِّ

دهم بيوم وراءه هو يوم القيامة ل هلم وعيد الدنيا، وتوعَّ  .وقد عجَّ

، ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿: ومن النكت يف السورة أهنا ُبدئت بوعيد، كام يف قوله تعاىل

﴾ گڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ﴿: قولهوُختمت بوعيد يف 
(2) ،

هلل وهم ال يعلمونه، ففي معركة ، فكان هناك وعيد يعلمه اوقد نزلت قبل معركة بدر

بدر انترص املسلمون وُقتل ُعتاة املرشكني الذين نزلت هذه السورة وغريها تعاتبهم 

وا وُسحبوا إىل الَقلِيب، وُألقوا فيه،  دهم وتصفهم بالطغيان، فُجرُّ وتوبِّخهم وهتدِّ

 . يبعىل هذا الَقلِ  عليه وسلم صىل اهللفوقف الرسول 

مع هناية هؤالء، ديث  ﴾ک ک ک گ﴿: ونلحظ هنا مناسبة قوله تعاىل

، هل وجدتم ما وعَد ربُّكم »: وقف عليهم وقال يا فالَن بَن فالن  يا فالَن بَن فالن 

ا ا، فإينِّ وجدُت ما وعدين اهللُ حقًّ فيها؟ تكلُِّم أجساًدا ال أرواَح : فقال عمرُ . «حقًّ

 .(3)«أقوُل منهم ما أنتم بأسمَع ملا»: فقال

                                                                                                                                                    

« تفسري ابن أيب زمنني»، و(9/943)« تفسري السمرقندي»، و(4/294)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

تفسري »، و(4/251)للواددي « التفسري الوسيط»، و(22/0222)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(4/132)

 (.10/90)« رير والتنويرالتح»، و(4/204)« زاد املسري»، و(1/171)« السمعاين

 (.1/445)« مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل»: ينظر( 2)

 .ريض اهلل عنهمن دديث أنس بن مال  ( 1509)، ومسلم (9307)أخرجه البخاري ( 3)
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ق هلم َذنوب وَدلو وبئر كبئر بدر الذي ُكفتوا فيه  ک ک ﴿فالوعد صادق وحتقَّ

اد بن األسود، وقال ،﴾گ گ گ  : (1)األمر قريب، وبكاهم شدَّ

يَزى***  وماذا بالَقلِيِب َقلِيِب َبْدرٍ  نامِ  ِمَن الشِّ ُن بِالسَّ  ُتَزيَّ

ِب الكِرامِ القَ  ِمنَ ***  وماذا بِلَقلِيِب َقلِيِب َبْدرٍ  ْ  يْناِت والرشَّ

الَمَة ُأمُّ َبْكرٍ  يِّينا السَّ  وهل ل َبْعَد َقْوِمي ِمْن َسالمِ ***  حُتَ

ُسوُل بأن َسنَْحيا ُثنا الرَّ دِّ  وهامِ ***  حُيَ
ٍ
 وكيَف َدياُة َأْصداء

 .انوا يستعجلونفجاءهم الوعد الذي ك

   

                                                           

« الروض األنف»، و(1/71)« صحيح البخاري»، و(1/13)البن هشام « السرية النبوية»: ينظر( 1)

 (.1/134)« بداية والنهايةال»، و(1/143)

َبْعَرى بنحو ذل  السرية »، و(40 -47ص)« بن الزبعرى شعر عبداهلل»: ينظر .وبكاهم عبد اهلل بن الزِّ

 (.2/905)للَباَلُذري « أنساب األرشاف»، و(27 -1/21)البن هشام « النبوية
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*   

)«﴾ں﴿سورة »: ، أو«سورة الطُّور»: د، وهوهلا اسم واد
1). 

شكوُت إىل رسول اهلل : أهنا قالت ريض اهلل عنهاوقد ورد يف دديث ُأمِّ سلمة 

: قالت. «ُطويف من وراء الناس وأنت راكبة  »: أين أشتكي، فقال صىل اهلل عليه وسلم

: وهو يقرأ دينئذ يصيلِّ إىل جنب البيت، صىل اهلل عليه وسلمفطفُت ورسوُل اهلل 

 .(2)﴾ں ں ڻ ڻ ڻ﴿

ملا جاء إىل املدينة وهو مرشك يف فداء  ريض اهلل عنهويف دديث ُجبري بن ُمْطِعم 

 صىل اهلل عليه وسلمسمعُت النبيَّ : املرشكني بعد معركة بدر، ودخل املسجَد، قال

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿: يقرُأ يف املغرب بالطُّور، فلام بلغ هذه اآلية

كاد قلبي أن  ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ

 .(3)ريض اهلل عنهوأسلم . يطري

                                                           

، (1/251)« املحرر الوجيز»، و(4/405)« الكشاف»، و(12/170)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (. 10/91)« التحرير والتنوير»، و(20/15)« تفسري القرطبي»، و(15/235)« تفسري الرازي»و

 (.2107)، ومسلم (2723، 474)أخرجه البخاري ( 2)

 (. 479)، ومسلم (4514، 9010)أخرجه البخاري ( 3)
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تسع وأربعون آية، أو ثامن وأربعون، أو سبع وأربعون؛ ثالث   *

 .(1)أقوال لعلامء احلجاز والكوفة والبرصة

ين  *  .(2)باتفاق املفرسِّ

 : ﴾ں ں﴿ *

سورة »، ولكنه يف «الذارياتسورة »يستفتح تعاىل السورة بَقَسم، كام يف 

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ﴿: صيغة اجلمعجاء ب« الذاريات

امت، أما هنا فجاء . ﴾وئ وئ فأقسم بالذاريات، واجلاريات، واحلامالت، واملَُقسِّ

 .بصيغة املفرد

نه قال يف هناية ولعل من األرسار أن املقَسم عليه يف السورة يشء وادد، فإ

سورة »، يف دني أنه أقسم يف ﴾ۆ ۆ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿: الَقَسم

مسألة البعث، ومسألة العذاب الدنيوي، وأقل اجلمع : عىل أمرين، ومها« الذاريات

 .(3)اثنان

ياح  وحيتمل أن يكون أفرد الَقَسم؛ ألنه أَقَسم بأعيان وليس بأشياء عامة، كالرِّ

بُ  بَا والدَّ ياح، فالَقَسم يعم ريح الصَّ ور واجلَنوب، وريح التلقيح مثاًل، فإذا أَقَسم بالرِّ

                                                           

البيان يف عدِّ آي »: ينظر. ﴾ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ ﴿: ، وقوله﴾ں ں﴿: وقد اختلفوا يف قوله( 1)

مجال »و ،(903ص)« فنون األفنان يف عيون علوم القرآن»، و(4/405)« الكشاف»، و(199ص)« القرآن

التحرير »، و(9/10)« مصاعد النظر لإلرشاف عىل مقاصد السور»، و(1/141)« القراء وكامل اإلقراء

 (.10/97)« والتنوير

، (15/235)« تفسري الرازي»، و(4/201)« زاد املسري»، و(1/251)« املحرر الوجيز»: ينظر( 2)

 (.1/229)« فتح القدير»، و(20/15)« تفسري القرطبي»و

الُبلغة »، و(2/93)للسيوطي « املزهر»، و(1/111)لآلمدي « اإلدكام يف أصول األدكام»: ينظر( 3)

 (.2/243)« النحو الوايف»، و(50ص)لصديق دسن خان « إىل أصول اللغة
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وريح العذاب، لكن إذا أْقَسم بالطُّور، فال حيتمل إال شيئًا وادًدا، وهو جبل الطُّور 

، فهو ُطور ِسينني، ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿: «سورة التني»م به يف الذي أقس

نا   .(1)عليه السالمعليه موسى  عز وجلأو ُطور َسْيناء، وهو اجلبل الذي كلَّم ربُّ

 : ﴾ڻ ڻ ڻ﴿ *

: (2)عليه السالمهو التوراة، واأللواح التي ُأنزلت عىل موسى : قال بعضهم

؛ ألن [214: األعراف] ﴾ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿

 عليه السالمالتوراة مرتبطة بجبل الطُّور، فهي الكتاب الذي أنزله تعاىل عىل موسى 

دليل عىل أن التوراة يف قبل أن يمسها التحريف، فإذا ثبت أن الَقَسم هنا بالتوراة، فهو 

فون  صىل اهلل عليه وسلمزمن النبي  مل يصل التحريف إىل لفظها، وإنام كانوا حيرِّ

 . معانيها، أما لفظها فكان َثمَّ قدر من املحافظة عليه

صىل اهلل عليه ولذل  ملا ددثت نازلة ِزنى املحصن عندهم، قال رسوُل اهلل 

ُلُهام: قالوا. «؟ن َزَنىما جتدوَن يف التَّوراة عىل مَ »: وسلم ُد وجوَهُهام، وُنحمِّ ، نسوِّ

فجاؤوا . «َفْأُتوا بالتَّوراة إن كنتم صادقنيَ »: قال. وُنخالُف بني وجوِهِهام، وُيطاُف هبام

ْجم،  ْجم َوَضَع الفتى الذي يقرُأ يَده عىل آية الرَّ وا بآية الرَّ هبا، فقرؤوها دتى إذا مرُّ

صىل اهلل  وهو مع رسول اهلل -اءها، فقال له عبُد اهلل بُن ساَلموقرَأ ما بني يدهيا وما ور

ْجم، فَأَمَر هبام رسوُل اهلل . ُمْرُه فلريفْع يَده: -عليه وسلم صىل فرَفَعها، فإذا حتتها آيُة الرَّ

 .(3)، فُرمِجااهلل عليه وسلم

                                                           

، (1/229)« فتح القدير»، و(20/15)« تفسري القرطبي»، و(3/219)« تفسري الثعلبي» :ينظر( 1)

 (.25/94)« التحرير والتنوير»و

، (20/13)« تفسري القرطبي»، و(4/201)« زاد املسري»، و(4/907)« تفسري املاوردي»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة واآلتية(3/177)« البحر املحيط يف التفسري»و

 . ريض اهلل عنهاممن دديث عبد اهلل بن عمر ( 2733)، ومسلم (0149)أخرجه البخاري ( 3)
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فت ونسخ أخرى بقيت حمفوظة،  وال يمنع أن تكون بعض نسخ التوراة درِّ

 .ي الناسلَقَسم بالكتاب الذي أنزله سبحانه وليس بام عملته أيدفيكون ا

صحف إبراهيم : (1)وحيتمل أن يشمل جنس الكتاب، فيشمل الكتب الساموية

وموسى، والقرآن الكريم، واهلل تعاىل أقسم بالكتاب املبني، والقرآن املجيد، والقرآن 

 .احلكيم

ن العلم واهلُدى والرمحة وهي إشارة إىل أمهية الكتاب املسطور وما فيه م

جة؛ ولذا كان نزول القرآن أعظم دجة عىل اخللق؛ در واحلواحلكمة والبيان والق

ى اهلل  يِّة مل يكن لدهيا ضبط للكتابة، وَسمَّ ل اهلل بحفظه، مع أنه نزل يف أمة ُأمَّ وتكفَّ

نه سيُحفظ يف كتاًبا؛ ألنه سيظل مكتوًبا منذ نزل إىل يوم القيامة، وسامه قرآًنا أل: القرآن

 .الصدور أيًضا

ويتبع ذل  أمهية اقتناء الكتب النافعة، وأن خيتار اإلنسان الكتاب اختياره 

للصديق أو الزوج؛ ألن الكتاب رفيق تطول مالزمته ومصادبته، وسواء كان كتاًبا 

ورقيًّا أو مرقوًما عىل أقراص، فهو كتاب من دروف وكلامت وسطور يقرؤه الناس، 

ح يف  رقي أمهية باقية ال تغني عنهاوللكتاب الو سورة »الربامج األخرى، كام هو موضَّ

 .(2)«العلق

 : ﴾ڻ ۀ ۀ ہ﴿ *

                                                           

« البحر املحيط يف التفسري»، و(1/177)« تفسري السمعاين»، و(3/400)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 1)

، (3/43)« تفسري القاسمي»، و(1/229)« فتح القدير»، و(0/410)« تفسري ابن كثري»، و(20/441)

 .ملصادر السابقةوا

 .﴾ژ ژ ڑ ڑ﴿: «سورة العلق»ينظر ما سيأيت يف ( 2)



175 
 

ق  .(1)اجللد الذي كان ُيكتب فيه: هو -بفتح الراء -الرَّ

وعادة ما كانوا يكتبون يف اجللود الناعمة؛ ألن الكتابة فيها أدفظ وأضبط، 

كانت عىل جلود، بات القديمة املحفوظة واجللود ال تتلف مع الوقت، وكثري من الكتا

وبعض نسخ القرآن العتيقة منذ القرن األول مكتوبة عىل جلد غزال، وهي حمفوظة 

 .يف املتادف

، وفيه معنى مجيل، والكتب إنام يكون نرشها وفتحها بمثابة (2)املفتوح: واملَنُْشور

لة من عند اهلل فيها احلق  .جازواليقني والعلم واإلع استنطاقها، فالكتب الساموية املنزَّ

يشء  صىل اهلل عليه وسلمومن هنا ال يوجد يف كتابنا املعجز، وال يف سرية نبينا 

 .نستحي منه أو نداريه أو نكتمه أو نخشى أن يطَّلع الناُس عليه، فهو منشور مكشوف

وفيه إملاح إىل أن الدين ليس أرساًرا وال طالسم غامضة، وإنام يقتبس الناس منه 

 .(3)م وسالمتهم من اهلوى املسبقب أفهامهم وصفاء قلوهببحس

وإملاح ثاٍن إىل أن القول يف املسائل الدينية ال حيسن أن هيجم عليه املرء دون 

بصرية وعلم، فهي مسائل نقلية ُتؤخذ من الكتب املنشورة من رب العاملني، والقول 

 .فيها بغري علم افتيات عىل اهلل سبحانه

                                                           

، (1/922)« تفسري ابن جزي»، و(20/13)« تفسري القرطبي»، و(4/405)« الكشاف»: ينظر( 1)

 (. 10/90)« التحرير والتنوير»، و(1/229)« فتح القدير»، و(25/224)« اللباب يف علوم الكتاب»و

، (5/190)« هتذيب اللغة»، و(2/211)« مجهرة اللغة»، و(1/14)« العني»: وينظر أيًضا

 (.4/2459)« الصحاح»و

البحر املحيط يف »، و(9/951)« تفسري النسفي»و، (9/910)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(1/451)« البحر املديد»، و(3/251)« روح البيان»، و(3/177)« التفسري

 (.3/43)« تفسري القاسمي»: ينظر( 3)



176 
 

ة التي تتواىص بحفظ وكتم أرسار باطنيرفض االجتاهات الوإملاح ثالث إىل 

املذهب عن العامة، وتلبس النص اإلهلي معاين غريبة عنه ظاهرة التكلف، بيِّنة 

 .البطالن

 : ﴾ہ ہ ہ﴿ *

ى اح، بضم الضاد: وهو يف السامء السابعة، يسمَّ ريض ، كام جاء عن عيل (1)الرضُّ

 .(2)اهلل عنه

فُرفَع »: عند اإلرساء دينام قال« يح البخاريصح»ه يف جاء ذكر والبيت املَْعمور

هذا البيُت املَْعموُر، يصيلِّ فيه كلَّ يوم : يل البيُت املَْعموُر، فسألُت جبيَل، فقال

 .(3)«سبعوَن ألف َمَلك، إذا خرجوا مل يعودوا إليه آخَر ما عليهم

 .وهو بمثابة الكعبة يف األرض

، فهي بيت معمور، واملقصود بعامرته (4)بةالكع: وريت املعموحُيتمل أن ُيراد بالب

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿: َأالَّ خيلو من طائف أو راكع أو ساجد

، [25: التوبة] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿، [211: البقرة] ﴾ۆئ ۈئ

                                                           

يح: وُيروى( 1) ِ ، (2/957)« الصحاح»: ينظر. املضارعةاملقابلة و: من املضاردة، وهي. الرضَّ

 . «ض ر ح»( 1/110)« لسان العرب»، و(9/52) «النهاية»و

« املحرر الوجيز»، و(1/905)« تفسري املاوردي»، و(12/179)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

، (0/415)« تفسري ابن كثري»، و(20/70)« تفسري القرطبي»، و(4/47)« تفسري الرازي»، و(1/257)

 (. 400)« السلسلة الصحيحة»، و(10/93)« رير والتنويرالتح»و

 . ريض اهلل عنهمن دديث مال  بن َصْعَصَعة ( 274)، ومسلم (9550، 9100)أخرجه البخاري ( 3)

تفسري »، و(1/224)« فتح القدير»، و(4/207)« زاد املسري»، و(4/405)« الكشاف»: ينظر( 4)

 . ، واملصادر السابقة(10/95)« التحرير والتنوير»، و(3/43)« القاسمي
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وعامرته تكون بالرتدد عليه وزيارته، وتكون ببنائه، وتوسيعه ونظافته وتطهريه، ولعل 

اح، وامعمور هلل، كاآلية تشمل كل بيت   .لكعبة ونحوهاالرضُّ

 : ﴾ھ ھ ھ﴿ *

 ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ﴿: ، كام قال(1)السامء: أن املقصود األقرب

 .، فسامها سقًفا حمفوًظا، وسقًفا مرفوًعا[91: األنبياء]

بحاميتها من الشياطني، وقداسة الودي الذي ينزل منها، ورفعتها بأن  ورفعتها

ہ ہ ھ ھ ھ ﴿: وسائر املقاديرفيها كل ما يتعلق بالعباد من األرزاق واآلجال 

 .[11: الذاريات] ﴾ھ

ويلحظ أن الَقَسم يف هذه السورة ليس َقَساًم بأشياء فيها منافع للعباد يف احلياة 

، بل هو َقَسٌم بأشياء تتعلَّق بمصالح العباد «سورة الذاريات»الدنيا، كام هو الشأن يف 

ل من هذا وذاك أن مصلحة ال عباد تكون بحفظ دنياهم يف الدار اآلخرة، فيتحصَّ

ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿: ودفظ دينهم، دتى الكعبة نفسها قال فيها سبحانه

قياًما ملصاحلهم الدينية ومصاحلهم الدنيوية، : ، يعني[30: املائدة] ﴾ڤ ڦ ڦ

 .(2)ففيها من مصالح الدنيا اليشء العظيم

 : ﴾ھ ے ے﴿ *

: التكوير] ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ﴿: املوقد بالنار، كقوله تعاىل: أي ﴾ے﴿

 .أوقدته: سجرت التنور، أي: ، وتقول[7

                                                           

، (4/405)« الكشاف»، و(1/905)« تفسري املاوردي»، و(12/177)« لطربيتفسري ا»: ينظر( 1)

تفسري ابن »، و(20/72)« تفسري القرطبي»، و(15/235)« تفسري الرازي»، و(4/207)« زاد املسري»و

 (.10/93)« التحرير والتنوير»، و(0/413)« كثري

 (.10/27)« ملراغيتفسري ا»: ينظر( 2)
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، (1)ريض اهلل عنهوهذا مروي عن مجاعة من السلف، منهم عيل بن أيب طالب 

 .وحيمل هذا عىل أن البحار ُتوقد يوم القيامة فتكون ناًرا

، بخالف البُحريات واألودية، (2)املمتلئ املمتد املُرَسل: ﴾ے﴿ ومن معاين

ام ينقص، وربام جيف، أما البحار فاملاء فيها موجود أبًدا، فإنه ربام يزيد املاء فيها، ورب

 .﴾ے﴿ذا من معاين فه

ويف ذل  امتنان عىل الناس هبذه البحار، والَقَسم نفسه دعوة إىل التأمل والتدبر 

 .واالعتبار

ًقا بأمور أخروية  وبالنظر إىل ما سبق من كون املقَسم به  يَتجح أنهنا متعلِّ

 ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ﴿: كام قالار يوم القيامة، املوقد بالن: هو ﴾ھ ے﴿

 .[9: االنفطار] ﴾پ ڀ ڀ ڀ﴿، [7: التكوير]

 : ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿: وجواب الَقَسم *

: خميفة، وبداية اآليات وعيد بالعذاب، وَقَسم عىل أنه واقع، أي إهنا كلمة مزلزلة

 .(3)سيقع ال حمالة

                                                           

« تفسري البغوي»، و(1/175)« تفسري السمعاين»، و(173، 12/170)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

، (15/235)« تفسري الرازي»، و(1/257)« املحرر الوجيز»، و(4/405)« الكشاف»، و(4/130)

 (. 1/224)« فتح القدير»، و(20/72)« تفسري القرطبي»و

«  املاتريديتفسري»، و(11/413)« تفسري الطربي»، و(9/144)« قتفسري عبد الرزا»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(1/903)« تفسري املاوردي»، و(9/912)« تفسري السمرقندي»، و(3/401)

« تفسري اجلاللني»، و(4/233)« تفسري اخلازن»، و(20/237)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 3)

تفسري البحر املديد يف »، و(5/247)« فسري أيب السعودت»، و(4/100)« تفسري اإلجيي»، و(730ص)

 (. 29/110)« فتح البيان»، و(1/224)« فتح القدير»، و(1/457)« القرآن املجيد
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، وفيها هتديد «حلادث»: قال والكلمة هلا َوْقع كبري عىل النفوس، أكثر مما لو

بني، وت نت رمحة اهلل ولطفه بالنبي شديد للمكذِّ وَمن معه من  صىل اهلل عليه وسلمضمَّ

، فهو رهبم ﴾ڦ ڦ﴿: ، فلم يقل﴾ڭ﴿: املؤمنني، نستشعر ذل  يف قوله

 :الرديم

ڦ ڦ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

 .[15 -13: املل ] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ

ع أدٌد أن يمنعه، وال أن يرفعه بعد وقوعه أو يستطيال : ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿

 .(1)يقاومه

؟ فلم يمهلهم أن يسألوا هذا السؤال كام هي عادهتم، بل باغتهم أما متى ذلك *

 : ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿: باجلواب فقال

احلركة واالضطراب؛ إشارة إىل ما يقع يف السامء من زوال النجوم : واملَْور

ر الشمس وانخساف القمر ق السامء لنزول املالئكة وتكوُّ  .(2)وتشقُّ

 : ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ﴿ *

وايس الكبرية التي أقسم اهلل بوادد منها يف أول السورة وهو  « الطُّور»فاجلبال الرَّ

اب، متر مرَّ  أصبحت تسري بعد أن صارت كثيبًا مهياًل، أصبحت مثل الرسَّ

 .(1)السحاب

                                                           

 (.524ص)« تفسري السعدي»، و(1/457)« البحر املديد»، و(9/959)« تفسري النسفي»: ينظر( 1)

« تفسري القرطبي»، و(4/130)« تفسري البغوي»، و(12/109)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.10/42)« التحرير والتنوير»، و(1/224)« فتح القدير»، و(0/490)« بن كثريتفسري ا»، و(20/79)

 (.059ص)« املفردات يف غريب القرآن»، و(419ص)البن قتيبة « غريب القرآن»: وينظر أيًضا
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 : ﴾ې ې ې ې﴿ *

 ،﴾ۈ ۈ ٴۇ﴿ة ذ خرب اآلخرحيمل عىل أخ، (2)وعيد وهتديد: والويل

 .بجد  واهتامم، وَأالَّ تكون حمالًّ للسخرية واالستبعاد والتشكي  ﴾ۅ ۅ﴿

وكثري من اجلدل الذي يثار دوهلا ناتج عن عدم املباالة، وعن االنخراط يف 

املجريات اليومية والعادات املتبعة، وعدم الرغبة يف اإليامن الذي قد يقمع النفس عن 

 ﴾ھ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿:  قالبعض ملذاهتا، كام

 .[7 -1: القيامة]

 : ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿ *

بني، وليس عن العصاة من املؤمنني أصحاب الكبائر؛  فاحلديث هنا عن املكذِّ

ت اآلية الكريمة  .(3)فليس املقام مقامهم، كام نصَّ

بون خيوضون فيام ال يعلمون، : ﴾ى ى ائ ائ ەئ﴿ فهؤالء املكذِّ

ع ة إىل اهلزل والسخرية؛ ولذا عربَّ أهنويلعبون وال يتورَّ م ون عن حتويل القضايا اجلديَّ

يف خوض، يقتحمون القضايا الكربى دون تأمل وال مسؤولية، وهم يلعبون يف وقت 

باهلل تعاىل أو بالقرآن أو  اجلد؛ ولذل  ذكر العلامء أن دكاية النكت والطرائف املتعلِّقة

                                                                                                                                                    

تفسري »، و(22/0223)« النهايةاهلداية إىل بلوغ »، و(9/912)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 1)

« روح البيان»، و(9/959)« تفسري النسفي»، و(20/79)« تفسري القرطبي»، و(1/173)« السمعاين

 (.1/221)« فتح القدير»، و(3/253)

، «سورة املطففني»واد يف جهنم، فهذا ال يصح فيه يشء، كام سيأيت يف أول : ﴾ٿ﴿إن : وأما ما قيل( 2)

 .«سورة اهلمزة»وأول 

« تفسري الرازي»، و(9/912)« قنديتفسري السمر»، و(12/104)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (.3/10)« تفسري القاسمي»، و(1/221)« فتح القدير»، و(3/34)« التفسري املظهري»، و(15/109)
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ال جيوز بحال أن يتعاطاه الناس  م الدينيةأو بالقي صىل اهلل عليه وسلمبالرسول 

 .مسموًعا أو مكتوًبا

 : ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿ *

عُّ  وا بلهيبها، وخافوا منها (1)الدفع بقوة: هو والدَّ ؛ ألهنم إذا رأوا النار أدسُّ

الوراء ويتمنَّعون، شأن أيِّ جمرم ُيساق إىل ما ال يريد، وكرهوها، فهم يتقهقرون إىل 

ا إىل هذا املصري فتدفعهم املالئكة هم دعًّ  .يف أقفائهم وتُدعُّ

عِّ واملوقف الصعب ُيقال هلم * ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿: ومع هذا الدَّ

 : ﴾ىئ ىئ

واخلطاب دعوة للمرشكني إىل أن يؤمنوا، دتى لو كان وعيًدا، إال أنه دعوة إىل 

 .ن؛ ديث جاءهم يف الدنيا، وُعوجلوا به، وُأخربوا عنه قبل أن يقعاإليام

د به الكافرون ها أنتم تروهنا اآلن بعيونكم تي كانت خفالنار ال رًبا مستقباًل يتوعَّ

ها وهليبها ون درَّ  !وحتسُّ

 : ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿ *

هل : فيأتيهم اجلواب يف هذه اآلية. سادر صىل اهلل عليه وسلمإنه : كانوا يقولون

، وهذا تعريض بام كانوا ﴾ٻ ٻ ٻ پ﴿هذا سحر وأنتم ترونه بأعينكم؟ 

، وبيان أن املشكلة يف غفلتهم وإغالق صىل اهلل عليه وسلمونه يف الدنيا عن النبي يقول

، دتى كأهنم ال يبرصون اآليات من دوهلم يف الدنيا  .قلوهبم وصدودهم عن احلقِّ

 : ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ *

                                                           

« تفسري املاوردي»، و(1/71)للزجاج « معاين القرآن»، و(12/101)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

تفسري »، و(20/74)« ري القرطبيتفس»، و(4/431)« زاد املسري»، و(4/403)« الكشاف»، و(1/950)

 (.10/49)« التحرير والتنوير»، و(0/492)« ابن كثري
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 ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿: مثل قوله تعاىل ﴾پ﴿: وقوله

، [27 -21: الليل] ﴾پ پ پٻ ٻ پ ٱ ٻ ٻ ﴿: ، وقوله[00: مريم]

يْل »كأن  ، أما املؤمن فربام تصيبه النار « الصَّ ب وتوىلَّ هنا من شأن األَْشقى الذي كذَّ

ا؛ ألن املسألة مسألة تطهري  بقدٍر دون أن يصالها َصْليًا كاماًل، ودون أن ُيَدعَّ إليها َدعًّ

ال : أي ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ﴿: له، أما هؤالء فهي دارهم وقرارهم

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿: ، كام قالوا هم(1)فع الصرب أو اجلزعين

 .[12: إبراهيم] ﴾ژ

؛ «إنام جُتزون بام كنتم تعملون»: وتأمل كيف أنه مل يقل: ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿

، (2)إشارة إىل كامل العدل اإلهلي؛ فقد جعل اجلزاء هو ذات الفعل الذي فعلوه

 .[43: الكهف] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿: واجلزاء مل يزد عليهم شيئًا

 : ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿ *

، والوعد يشمل أصحاب [41: احلجر] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ﴿: مثلام قال

املقامات العالية يف التقوى من السابقني واألبرار، كام يشمل عموم املؤمنني الذين 

 .اتقوا الكفر والرشك باإليامن باهلل، ولو قارفوا بعض اإلثم

 : ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿ *

                                                           

، (4/403)« الكشاف»، و(4/132)« تفسري البغوي»، و(1/71)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 1)

 گ گ﴿: «سورة اإلنفطار»، وما سيأيت يف (20/74)« تفسري القرطبي»، و(15/101)« تفسري الرازي»و

 .«سورة الليل»﴾، و ک ک ڑ ڑ ژ﴿ : «سورة املطففني»﴾، و ڳ ڳ

، (1/221)« فتح القدير»، و(3/230)« روح البيان»، و(1/79)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 2)

 (.29/111)« فتح البيان يف مقاصد القرآن»و
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بْعةرشين مرسورين، فردني مستب: أي  :وهذه قراءة اجلمهور، وقرأها بعض السَّ

، فهم مرسورون بعطاء اهلل يف اجلنة من ألوان (2)واملعنى وادد ،(1)، بغري مد  ﴾فَِكِهينَِ﴿

ات املعنوية، وأعظمها النظر إىل وجه اهلل الكريم، والسامع  ات، التي منها امللذَّ امللذَّ

ُأِحلُّ عليكم ِرْضواين، فال َأسخُط عليكم بعده »: لكالمه سبحانه والرسور برضوانه

ات . (3)«أبًدا ومثل ما ُأعطوا من ألوان ملذات املعرفة يف اجلنة واملتعة هبا، وأيًضا امللذَّ

احلسيَّة من املطاعم واملشارب واملآكل واملالبس والرسر وغري ذل  مما ذكر تعاىل يف 

 .(4)كتابه

رة إىل أن املقام ليس وفيه إشامرتني،  ﴾ڦ﴿: كرر لفظة: ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ﴿

لمقام جزاء فحسب، بل جزاء وفض ، فهو الذي (5)ل من اهلل، وهو املنعم املتفضِّ

وقاهم من النار، وهذا ودده فضل عظيم، ولو مل يكن هلم إال السالمة من العذاب 

، ُيَصبُّ عليهم َصبًّا ، لكفى، ولكنه جاد عليهم هبذا العطاء الذي هو بغري دد  وال عد 

 .وال حيتاج إىل جهد وال معاناة

 : ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿ *

                                                           

، (900، 911 -1/914)« النرش يف القراءات العرش»، و(707ص)« السبعة يف القراءات»: ينظر( 1)

 (.3/212)« معجم القراءات»و

ی ی جئ حئ ﴿: «سورة املطففني»، وما سيأيت يف (953 -7/955)« احلجة للقراء السبعة»: ينظر( 2)

 . ﴾مئ ىئ يئ

 .ريض اهلل عنهمن دديث أيب سعيد ( 1513)، ومسلم (0125، 7143)أخرجه البخاري ( 3)

، (1/221)« فتح القدير»و، (4/200)« زاد املسري»، و(1/255)« املحرر الوجيز»: ينظر( 4)

 (.10/47)« التحرير والتنوير»و

، (1/137)« القرآن املجيدالبحر املديد يف تفسري »، و(3/404)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 5)

 (.10/47)« التحرير والتنوير»و
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فكل يشء متاح لكم مع اهلناءة؛ ألنه ال يشء خييفهم، ال املوت وال املرض وال 

االنقطاع وال الزوال، فقد أمنوا ذل  كله، وكل الغوائل واملفاجآت التي اعتادوا أن 

 .(1) منقطعغري: ، يعني[5: فصلت] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿يتوقعوها يف الدنيا، بل 

، وفيه ثناء عليهم، فلم يكن هذا نعياًم ال ﴾ڃ ڃ﴿: قال هنا: ﴾ڃ ڃ ڃ چ﴿

: سبب له، بل هو بسبب أعامهلم التي استحقوا هبا رمحة اهلل سبحانه؛ وهلذا قال تعاىل

، بخالف الكافرين، ديث [17: األعراف] ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿

اجلنة، ة ألهل بالنسب ﴾ڃ ڃ چ چ﴿: ، فبني قوله﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿: قال

، بني اخلطابني فرق عظيم؛ فاجلزاء ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿: وقوله خماطبًا أهل النار

للكافرين من غري زيادة وال نقص، أما املؤمنون فليس اجلزاء مقابل عملهم، فإنام 

َأْعَدْدُت لعبادي الصاحِلنَي ما ال : قال اهللُ»ة ضعف، إىل أضعاف كثرية، مئاحلسنة بسبع

أعامهلم كانت سبًبا . (2)«معْت، وال َخطََر عىل قلب برشُذن  س، وال أُ عني  رأْت 

لتأهليهم للفوز بالرضوان والرمحة، ولكن ال مقابلة بني عملهم وبني مصريهم 

 .العظيم الذي هو منة من اهلل وفضل

وهذا القول تقوله املالئكة هلم ترديبًا بمقدمهم وهتنئة هلم، وهو نوع من النعيم 

لناس يف الدنيا يفردون بحسن االستقبال كام يفردون بكرم العظيم، وقد كان ا

 :(3)الضيافة، ديث قال قائلهم

 وخُيِْصُب عندي واملََحلُّ َجِديُب ***  ُأضاِدُ  َضيفي قبَل إنزاِل َرْدلِهِ 

                                                           

، (4/250)« الكشاف»، و(4/211)« تفسري البغوي»، و(1/273)« تفسري املاوردي»: ينظر( 1)

 (.90/191)« التحرير والتنوير»، و(23/151)« تفسري القرطبي»، و(1/1)« لوجيزاملحرر ا»و

 .، من دديث أيب هريرة ريض اهلل عنه(4003، 1514)، ومسلم (9144)أخرجه البخاري ( 2)

 (.21ص)« ديوانه»منسوًبا إىل يعقوب اخلُريمي، وهو يف ( 9/171)« عيون األخبار»: ينظر( 3)

 (.1/71)« الروض األنف»، و(233، 2/230)« العقد الفريد»كام يف وُنسب إىل داتم الطائي، 
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 ولكنَّام وجُه الكريِم َخصيُب ***  (1)وما اخِلْصُب لألضياِف أن َيكُثَر الِقَرى

 : ﴾چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿ *

ر مصفوفة لكل وادد منهم، ويمكن أن يكونوا عىل رُسر مي كن أن تكون الرسُّ

 ﴾ەئ ەئ وئ وئ﴿: ، كام قال يف موضع آخر(2)مصفوفة متكئني عليها

 .، ففيه رسور االجتامع والرتائي واألنس[27: الواقعة]

وجعلنا  (3)قرنَّاهم بُحور عني: الَقْرن، أي: معناه التزويج: ﴾ڇ ڍ ڍ﴿

هو املعنى، وإال فإنه لو كان املقصود أزواًجا اثنني اثنني، هذا احلور العني معهم 

 :الزواج الذي هو العقد لعربَّ عن ذل  بدون الباء، كام يف قوله تعاىل

 .زوجناك هبا: ، مل يقل[90: األدزاب] ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿

َدْوراء، وهي شديدة البياض مع شدة اجلامل والصفاء يف األلوان، : مجع ُحورو

 .(4)ناء، وهي واسعة ددقة العني مع صفاء العني ومجاهلاَعيْ  :مجع عنيو

 أين األوالد الذين هم من أعظم النعم؟: هنا يأيت سؤال *

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿: يأيت اجلواب يف قوله تعاىل

 : ﴾ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

                                                           

م للضيف: والِقرىكثرة الكرم، : اخِلصب( 1)  .ما يقدَّ

« التفسري الوسيط»، و(3/210)« تفسري الثعلبي»، و(9/911)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 2)

 (.10/14)« تفسري املراغي»، و(4/200)« زاد املسري»، و(4/257)للواددي 

زاد »، و(10/299)للواددي « التفسري البسيط»، و(4/105)« تفسري ابن أيب زمنني»: ينظر( 3)

« فتح القدير»، و(20/71)« تفسري القرطبي»، و(10/771)« تفسري الرازي»، و(4/34)« املسري

 (.11/925)« التحرير والتنوير»، و(4/779)

، (2/425)للزجاج « عاين القرآنم»، و(11/901)، (105، 12/71)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

 (. 29/299)« روح املعاين»، و(10/211)للواددي « التفسري البسيط»، و(3/129)« تفسري املاتريدي»و
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 -وهي َسبْعية -، والقراءة األخرى﴾ڑ﴿: قرأها اجلمهور بإفراد الذرية

تِِهمِ ذُِ﴿: باجلمع يََّّٰ  .(1)﴾ر ِ

أن الذرية سارت مسريهتم، فهي ذرية اتبعت اآلباء : أي ﴾ڎ﴿ومعنى 

 .(2)باإليامن بالرتبية الصاحلة وتلقني اإليامن والقيم ولو يف أدل  الظروف

واإليامن حمله القلب، فال يقرس اإلنسان عليه وإنام يلقن اإليامن؛ بالدعاء ودسن 

لنية والدعاء اخللق، والنفقة احلالل، وصدق االتعامل والقدوة الصاحلة ودسن 

بعتهم عىل اإليامن وليس جمرد اإلسالم الظاهر، وهي أيًضا تابعتهم يف  الصالح، فهي اتَّ

 .سلوكهم الظاهر وهدهيم بإيامن وصدق واقتناع

بعوا وآمنوا: وحيتمل أن يكون املقصود  .الذرية الكبار الذين بلغوا وتعلَّموا واتَّ

 .(3)الصغار؛ فإن الصغري يتبع خري والديه يف الدين: ن املقصودوحيتمل أن يكو

د هذا التأويل ُهمِ ﴿: القراءة األخرى: ويؤيِّ نََّٰ بَع  يَّتُُهم َوأَت  )﴾ڈ ذُر ِ
؛ فاآلية (4

تشمل الذرية الكبار، وتشمل الصغار الذين ماتوا دون البلوغ وهم يف اجلنة بفضل 

؛ إشارة إىل أن املقصود هنا دتى لو ﴾ڈ﴿: الباإليامن، إنام ق: ؛ ولذل  مل يقل(5)اهلل

                                                           

دجة »، و(9/99)لألزهري « معاين القراءات»، و(721، 171ص)« السبعة يف القراءات»: ينظر( 1)

« العنوان يف القراءات السبع»، و(109ص)« التيسري يف القراءات السبع»، و(752ص)« القراءات

 (.3/211)« معجم القراءات»، و(1/900)« النرش يف القراءات العرش»، و(252ص)

تفسري »، و(4/239)« زاد املسري»، و(4/422)« الكشاف»، و(1/952)« فسري املاورديت»: ينظر( 2)

 (.1/220)« فتح القدير»، و(20/70)« القرطبي

 (.1/220)« فتح القدير»، و(4/200)« زاد املسري»، و(12/150)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

احلجة »، و(999ص)« لسبعاحلجة يف القراءات ا»، و(721ص)« السبعة يف القراءات»: ينظر( 4)

، (1/900)« النرش يف القراءات العرش»، و(752ص)« دجة القراءات»، و(7/914)« للقراء السبعة

 (.211 -3/214)« معجم القراءات»و

 .﴾ڦ ڄ ڄ ڄ﴿: «سورة التكوير»ظر ما سيأيت يف ين( 5)
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كان َثمَّ يشء من التقصري، أو كانوا أطفااًل مل يبلغوا ومل يفهموا األشياء عىل دقائقها، 

وأن يستقلُّوا بمعرفتها، لكن عندهم األصل الذي تربوا وتعلموا عليه من اإليامن، 

م أوالدهم، من كامل متعتهم وعيشهم أن ُيلحق هب، و﴾ژ ژ ڑ﴿: فاجلزاء هو

إن اهللَ يرفُع ذريَة املؤمن معه يف درجته يف »: قال ريض اهلل عنهامكام ورد عن ابن عباس 

، وجاء عن مجع من السلف ما يقتيض ثبوت صحة (1)«اجلنة، وإن كانوا دونه يف العمل

ُيلحق األدنى باألعىل، من دون أن ينقص من  سبحانه وتعاىل، فاهلل (2)هذا املعنى

يف اجلنة، وإن كان األب  ئًا، فإن كان االبن يف منزلة أعىل َأحْلَق والديه بهأجورهم شي

يف منزلة أعىل َأحْلَق أوالده وذريته وزوجه به، فيجمع اهلل تعاىل األرسة كاملة، وهذه 

 .﴾ۋۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿و بركة االقرتان بالطيبني والتأيسِّ هبم،

، ويف القرآن (3)مل ننقصهم شيئًا من أعامهلم: أي ﴾ڑ ک ک ک ک گ﴿

ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿: الكريم موضع آخر ذكر اهلل فيه هذا الفعل يف قوله تعاىل

: ، فهنا املعنى(4)ال ينقصكم من أعاملكم: ، أي[24: احلجرات] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀہ

                                                           

، والطرباين يف (2001)« رشح مشكل اآلثار»، والطحاوي يف (كشف -1170)أخرجه البزار ( 1)

 .مرفوًعا( 4/901)« دلية األولياء»، وأبو نعيم يف (21145)« املعجم الكبري»

. موقوًفا( 20/419)ي ، والبيهق(1/475)، واحلاكم (9003)« تفسريه»وأخرجه عبد الرزاق يف 

 (.1430)« السلسلة الصحيحة»: وينظر

« التفسري الوسيط»، و(3/215)« لثعلبيتفسري ا»، و(151، 12/152)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

« تفسري ابن كثري»، و(4/200)« زاد املسري»، و(4/132)« تفسري البغوي»، و(4/250)للواددي 

(0/499.) 

« تفسري القرطبي»، و(1/951)« تفسري املاوردي»، و(12/154)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 .، واملصادر اآلتية(17/177)« نويرالتحرير والت»، و(225، 1/50)« فتح القدير»، و(20/70)

 . «سورة احلجرات»ينظر ما تقدم يف ( 4)
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األبناء إىل منزلتهم، فضاًل منه مل ينقص اهلل تعاىل اآلباء من عملهم شيئًا، وإنام رفع 

 .وكرًما

عامة، فكل شخص َرِهني بكسبه،  قاعدة وهذه: ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿

 -95: املدثر] ﴾جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت﴿: كقوله سبحانه

 .من غري املؤمنني: أي ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿: ؛ وهلذا قال بعضهم هنا[93

 .من املؤمنني وغريهم ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿: وقال آخرون

، (1)وهذا أوىل؛ ألنه محٌل للمعنى عىل عمومه، مرهتن بام كسب من خري أو رش

 .وفضل اهلل تعاىل وراء ذل  وفوقه، وال يامنعه وال يعارضه

 : ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿ *

هذا عىل سبيل املثال ال احلرص، ومن عادة امللوك واملرفَّهني يف الدنيا إذا اجتمعوا 

بأوالدهم وأرسهم أن جيتمعوا عىل موائد الطعام، فكذل  يف اجلنة، ولكن بنعيم أو ى 

ر متقابلني، واملدد يأتيهم بكرًة وعشيًّاوأكرم، فاألرسة جمتمعة ع : ىل خري وعىل رُسُ

 .[71: مريم] ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴿

 : ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿ *

، والكأس ُيطلق عادة عىل (2)يأخذ بعضهم من بعض يتعاطون الكؤوس: أي

 .(3)اخلمر

                                                           

التفسري »، و(15/120)« تفسري الرازي»، و(10/432)للواددي « التفسري البسيط»: ينظر( 1)

 . «سورة املدثر»، واملصادر السابقة، وما سيأيت يف (3/30)« ظهريامل

« تفسري البغوي»، و(1/951)«  املاورديتفسري»، و(12/150)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.1/225)« فتح القدير»، و(0/494)« تفسري ابن كثري»، و(15/122)« تفسري الرازي»، و(4/139)

« التحرير والتنوير»، و(20/75)« تفسري القرطبي»، و(3/407)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 3)

 .، واملصادر السابقة(10/19)
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فهم يتعاطوهنا بعضهم من بعض عىل سبيل املرح واملتعة وكامل النعيم، كام 

ڻ ۀ ۀ ﴿يف الدنيا ملَن كمل رسوره، لكن الكأس يف اجلنة  حيدث ذل 

؛ ألن املرء إذا َسكِر َهَذى وأصبح يلغو بالكالم الذي ال (1)ليس فيها ُسْكر ﴾ہ ہ

؛ ألهنا ليست حمرمة (2)اإلثم الذي يلحق الشارب: يليق، وليس فيها تأثيم، وهو

ْكر عليهم، وليس فيها ما يدعو إىل اإلثم، فنفى عن اخلمر كل ع يوب الدنيا، وهي السُّ

 .[40: الصافات] ﴾ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ﴿: أو الَغْول، ديث قال

 .اللَّغو الناتج عن تراجع العقل وَسْطوة اخلمر: والعيب الثاين

هو التأثيم، واإلثم الناتج عن ارتكاب الكبرية املوبقة يف الدنيا؛ ولذا : والثالث

اخلمَر يف الدنيا، ثم مل َيُتْب منها، رشب َمن »: صىل اهلل عليه وسلمورد عن النبي 

 .(3)«ُحِرمها يف اآلخرة

 : ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴿ *

باخلدمة، وهؤالء الغلامن خلقهم اهلل تعاىل ملهمة اخلدمة يف اجلنة وليسوا : أي

 .(4)َعبِيًدا هلم

، وإذا كان هذا هو مجال ﴾ے ے ۓ﴿وهم يف هذا املقام وهبذه الصفة 

 !خدومني؟اخلدم، فام بال  بامل

                                                           

« تفسري الرازي»، و(1/101)« تفسري السمعاين»، و(5/244)« تفسري الثعلبي»: ينظر( 1)

 (.25/299)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(21/03)« تفسري القرطبي»، و(15/122)

« التحرير والتنوير»، و(0/494)« تفسري ابن كثري»، و(15/122)« تفسري الرازي»: ينظر( 2)

(10/14.) 

 .ريض اهلل عنهامن دديث ابن عمر م( 1009)، ومسلم (1101)أخرجه البخاري ( 3)

« تفسري القرطبي»، و(15/122)« تفسري الرازي»، و(1/959)« تفسري املاوردي»: ينظر( 4)

 (.10/14)« التحرير والتنوير»و، (25/299)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(20/73)
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: اإلنسان] ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿: وقال سبحانه

بتوصيف اخلدم الذين يطوفون عىل أهل اجلنة بالرشاب ، وتأمل عناية القرآن [23

 !والسقي والطعام واملتعة، فكيف بحال أهل اجلنة أنفسهم؟

 : ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿ *

الدهم يتساءلون هم وأو طاب احلديث وطاب الكالم وطاب املقام، فبدؤوا

ذين اجتمعوا يف الدنيا عىل خري ومصلحة دنيوية أو دينية، ليس فيها وأهلوهم ال

 .معصية هلل تعاىل، فجمعهم يف الدار اآلخرة عىل أدسن دال

وهذا دليل عىل أهنم يتذكرون كل ما كان يف الدنيا، كام يذكر الكافرون، لكن 

اًم والكفار   .سًفايتذكرون درسًة وأاملؤمنني يتذكرون َتنَعُّ

وألهل اجلنة من كامل العقول واألفهام واتساع املعارف وقدرات التذكر 

ڻ ڻ ﴿: واالستحضار واالستمتاع ما ال خيطر عىل بال، وهو ضمن قوله سبحانه

فيام يرويه عن  صىل اهلل عليه وسلموقوله . [20: السجدة] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

سمعت، وال َخطََر رأت، وال ُأُذن  نَي ما ال عني  أعددُت لعبادَي الصاحل»: عز وجلربه 

وليس النعيم مقصوًرا عىل املطاعم واملشارب ونحوها، بل نعيم . (1)«عىل قلب برش

 .الرؤية والسامع لقول اهلل والرضوان واملعرفة أعظم من ذل  وأوسع

 : ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿ *

                                                           

 .تقدم قريًبا( 1)
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ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿: ، كام قال(1)يف الدنيا خائفني من عذاب اهلل: أي

، وهو اخلوف الذي حيمل [15 -10: املعارج] ﴾ھ ھ ھ ھ ۀ ہ ہ ہ ہ

عىل ترك املعصية وفعل الطاعة، وليس اخلوف املرسف الذي يتحول إىل وسوسة، وال 

الدنيا، كام قيل اخلوف من املوت الذي يتحول إىل مرض ُيقعد اإلنسان دتى عن عمل 

 : (2)يف وصفهم

 الَّ ساجدينامن اإلشفاق إِ ***  وإن َجنَّ املساُء فال تراهم

وحيتمل أن يكون املعنى أهنم كانوا خائفني عىل أوالدهم وعىل ذرارهيم َأالَّ 

 .يصلوا إىل ما وصلوا إليه

 : ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې﴿ *

يح احلارة التي َتْسِفي الرتاَب : هي ﴾ې﴿و الرِّ
احلار، واستعاره هنا ملعنى  (3)

 .(4)النار

 : ﴾ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿ *

ِديمُ ﴿: اهلمزةويف قراءة بفتح  ُه ُهَو اْلرَبُّ الرَّ وئ ﴿ألنه : ، يعني(1)﴾َنْدُعوُه َأنَّ

 .(2)﴾ۇئ ۇئ

                                                           

« تفسري الثعلبي»، و(12/130)« تفسري الطربي»، و(211ص)« تفسري التسرتي»: ينظر( 1)

« فتح القدير»، و(20/00)« تفسري القرطبي»، و(2091ص)للواددي « الوجيز»، و(3/290)

(1/225.) 

 (.954ص)« ديوان هاشم الرفاعي»: ينظر( 2)

 .لته أو ذرتهمح: أي( 3)

، (20/00)« تفسري القرطبي»، و(4/421)« الكشاف»، و(4/431)« تفسري مقاتل»: ينظر( 4)

 (.3/11)« سري القاسميتف»و
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ٺ ٺ ﴿: وهذه إشادة بمنزلة الدعاء، وأنه من أعظم األعامل، قال تعاىل

؛ ملا يف الدعاء من انكسار (3)«َمن ال يسأِل اهللَ يغضْب عليه»، و[70: غافر] ﴾ٺ

ف بالضعف والعبودية والعجز للنفس، النفس، والتواضع هلل سبحانه، واالعرتا

، فاجعل لسان  رطبًا بدعاء اهلل سبحانه، وال تعتمد واالعرتاف بالكامل والقدرة هلل

صىل اهلل عىل نفس  يف يشء قط، وادذر أن يكل  اهلل إىل نفس  فتهل ؛ ولذا قال 

َفَة عني، اللهمَّ رحَتك أرجو، فال تكلني إىل نفيس َطرْ : دعواُت املكروب» :عليه وسلم

ه، ال إله إاِلَّ أنت  .(4)«وَأْصلِْح يل شأين كلَّ

 .صادب الرب واجلود والكرم والعطاء: ﴾ۇئ﴿و

، برَّ يف يمينه»: الصادق، تقول: ﴾ۇئ﴿ ومن معاين صدق ومل : ، أي«فالن بارٌّ

يكذب، وكالمها داخل هذا االسم الرشيف الذي هو من أسامء اهلل احلسنى، فرمحهم 

 .(5)م إىل ما يريدونوصله، وأ﴾ې ې﴿ووقاهم 

                                                                                                                                                    

معاين »، و(109ص)« التيسري يف القراءات السبع»، و(729ص)« السبعة يف القراءات»: ينظر( 1)

 (.9/94)لألزهري « القراءات

دجة »، و(7/110)« احلجة للقراء السبعة»، و(994ص)« السبعاحلجة يف القراءات »: ينظر( 2)

 (. 754 -759ص)« القراءات

« األدب املفرد»، والبخاري يف (3002)أخرجه أمحد . ريض اهلل عنهكام يف دديث أيب هريرة ( 3)

« شعب اإليامن»يف ، والبيهقي (2/432)، واحلاكم (9909)، والرتمذي (3411)، والبزار (715)

 (.1714)« السلسلة الصحيحة»: نظروي(. 2071)

، وأبو داود (002)« األدب املفرد»، والبخاري يف (10490)، وأمحد (320)أخرجه الطياليس ( 4)

، ريض اهلل عنه من دديث أيب َبْكرة( 300)، وابن دبان (20421)« السنن الكربى»، والنسائي يف (1030)

 (.110)« سلسلة الصحيحةال»: ينظر. وله شواهد

« املحكم واملحيط األعظم»، و(1/959)« تفسري املاوردي»، و(3/290)« تفسري الثعلبي»: نظري( 5)

« لسان العرب»، و(20/00)« تفسري القرطبي»، و(224ص)« املفردات يف غريب القرآن»، و(20/142)

 .«ب ر ر»( 4/11)
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 : ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴿ *

عي هؤالء الذين اجتمعوا يف دار الندوة  كاهن؛ : وتشاوروا، وقال بعضهمكام يدَّ

 .ألنه خيرب بعلم الغيب وما سيكون

ر وال ينزعج أو : وقال بعضهم عي أموًرا مل تقع، فأمره اهلل أن ُيَذكِّ جمنون؛ ألنه يدَّ

بسبب ما أنعم اهلل تعاىل علي  من العقل واصطفاء اهلل ل  يقلق مما قالوا، فلست 

 .(1)كام يزعمون ﴾ېئ ىئ ىئ﴿بالودي 

مخسة عرش مرة يف هذه السورة  ﴾ی﴿ثم جاءت حماجة الكفار هبذه الصيغة 

 .بطريقة ال مثيل هلا يف القرآن الكريم

 :﴾ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ﴿ *

اىل ذل  ومل يتوقَّف عنده؛ ألنه كاهن، أو جمنون، فنفى تع: هذا مما ادَّعوه ملا قالوا

 .صنعتهم وبضاعتهمعرفون أنه ليس بشاعر، والشعر واضح البطالن، فهم ي

وهم كانوا ُيَلبِّسون عىل اجلهلة والعوام بأنه رجل يتعاطى الشعر، ومثله مثل 

الشعراء السابقني الذين هلكوا ومل حيدثوا تأثرًيا يف احلياة، وكأهنم هبذا يعزون أنفسهم 

ا بأن مآل هذه الرسالة إىل زوال وخفوت وهالك صادبها، فيكفي معها ومعه أيًض 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ﴿: ص، ولذا قال سبحانهجمرد الرتبُّ 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ 

 .[11: التوبة] ﴾ھ ے

، كام قال أبو ُذؤيب (1)املوت :حيتمل أن يكون املقصود به ﴾حئ مئ﴿و

 : الطاعون يف عام وادد، وقد مات بنوه السبعة ب(2)اهلذل

                                                           

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿، و﴾گک ک ک گ گ ﴿: «سورة القلم»ينظر ما سيأيت يف ( 1)

 .﴾ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ﴿: «سورة احلاقة»، و﴾ہ ہ ڻ ۀ ۀ ہ
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عُ  هُر ليَس بُِمْعتٍِب َمن جَيَزعُ ***  َأِمَن املَنوِن وَرْيبِها َتتََوجَّ  والدَّ

 .(3)دوادث الدهر، وحتوله من دال إىل دال، باملوت أو غريه: وحيتمل أن يكون

، إال مكاًنا وادًدا : يف القرآن ﴾حئ﴿كل »: ريض اهلل عنهاموقال ابن عباس  ش ٌّ

 .(4)«دوادث األمور: ، يعني﴾حئ مئ﴿: يف الطُّور

 : (5)وكام قال الشاعر

 ُتطلَُّق يوًما أو يموُت دليُلها***  تربَّص هبا ريَب املنون لعلَّها

ا يسمح بالوصول إليها، : أي ً تربَّصوا بمحمد، فربام  :فيكون املعنىيرتبَّص تغريُّ

 .نايموت، أو يعجز، أو يضعف، أو ينترص عليه غريه، أو ُيْكَفى بغري

بموته سيموت شأنه، ، وأهنم رأوا انتظار موته، وظنوا أنه واألقرب األول

 .وتنتهي رسالته ودينه

 .(6)موت دليلها، ال غري: يف البيت هو« َرْيب املنون»ولعل املقصود بـ

                                                                                                                                                    

« تفسري الطربي»، و(9/147)« تفسري عبد الرزاق»، و(4/240)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

« تفسري الرازي»، و(4/203)« زاد املسري»، و(1/954)« تفسري املاوردي»، و(139 -12/131)

 (.10/71)« التحرير والتنوير»، و(20/01)« تفسري القرطبي»، و(15/121)

البن « كتاب األلفاظ»، و(194ص)« مجهرة أشعار العرب»، و(412ص)« املفضليات»: ينظر( 2)

 (.54ص)« عيار الشعر»، و(990ص)السكيت 

« تفسري املاتريدي»، و(12/131)« تفسري الطربي»، و(714ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 3)

 .، واملصادر السابقة(24/97)« عاينروح امل»، و(10/101)للواددي « التفسري البسيط»، و(3/405)

، (20/01)« تفسري القرطبي»: وينظر(. 220)« الوقف واالبتداء»أخرجه ابن األنباري يف ( 4)

 (.10/72)« التحرير والتنوير»، و(1/271)« اإلتقان»، و(5/415)« البحر املحيط يف التفسري»و

« مصارع العشاق»، و(219ص)« اجلليس الصالح»، و(923ص)« معجم الشعراء»: ينظر( 5)

 .، واملصادر السابقة(1/190)« حمارضات األدباء»، و(1/213)

ضمن األقوال التي يعنى هبا املوت، وذكره غريه ضمن القول ( 12/134)وهبذا ذكره الطربي ( 6)

 .اآلخر
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 : ﴾يئ جب حب خب مب ىب يب﴿ *

أنا أتربص بكم مثلام أنتم  :فيكون املعنىإما أن يكون املقصود أصل الرتبُّص، 

 .(1)صون يبترتبَّ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ﴿: وهذا يتطابق مع قوله تعاىل

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ 

 .[11: التوبة] ﴾ھ ے

يب، فأنا أتربص  أو أن املقصود هو أن الشأن إذا كان شأن املوت الذي ترتبصونه

املوت مثلكم؛ ألن املوت دقٌّ عيلَّ وعليكم، ولست بجزع من املوت وال أبال أن 

 !(2)اهلل تعاىل، وإنام الشأن بكم أنتمألقى 

: ويقولون صىل اهلل عليه وسلموهذا ينطبق عىل اليهود دني كانوا يأتون النبيَّ 

اُم علي  يا أبا القاسم» يتظاهرون بأهنم ُيلقون السالم، وهم يدعون عليه . «السَّ

امباملوت،  صىل ، هناها وسبَّتهم ريض اهلل عنها، وملا غضبت عائشة (3)املوت: هو والسَّ

َش »: ، وقالاهلل عليه وسلم وقال . (4)«َمْه يا عائشُة، فإن اهللَ ال حيبُّ الفحَش والتََّفحُّ

يعني نحن وإياكم نشرتك يف املوت، فهو أمر . «وعليكم»: صىل اهلل عليه وسلمالنبيُّ 

 .مشرتك بيننا وبينكم

                                                           

« تفسري ابن أيب زمنني»، و(4/992)« تفسري املاتريدي»، و(12/134)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.4/203)« زاد املسري»، و(3/292)« تفسري الثعلبي»، و(4/900)

، (15/121)« تفسري الرازي»، و(20/01)« تفسري القرطبي»، و(4/429)« الكشاف»: ينظر( 2)

 (.10/71)« التحرير والتنوير»، و(1/223)« فتح القدير»، و(1/211)« تفسري البيضاوي»و

 (.5/475)« االستذكار»و ،(2/910)البن قتيبة « غريب احلديث»: رينظ( 3)

تفسري »، و(1277، 1271)« صحيح مسلم»، و(7117، 1391)« صحيح البخاري»: ينظر( 4)

 (.422ص)للواددي « أسباب النزول»، و(402 -11/400)« الطربي
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بو جهل والزعامء ، فكان أوهلم موًتا أ﴾جب﴿: ويف هذه اآلية إعجاز ألنه قال هلم

بعدهم،  صىل اهلل عليه وسلمن ُقتلوا ببدر وُسحبوا إىل الَقلِيب، وعاش النبيُّ الذي

ت رسالته، واتَّسعت أمته، دتى جاوزوا اليوم ملياًرا ونصف  وانترشت دعوته، وعمَّ

 !مليار، كلهم يشهدون أنه رسوُل اهلل

 : ﴾ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ﴿ *

ِدْلم، وهو : مجع األحالمكار والتعجب منهم، وستفهام عىل سبيل اإلنسؤال ا

هل عقوهلم تأمرهم هبذا اإلنكار والصدود واإلعراض عن  :واملعنى، (1)العقل

 ؟(2)احلق

وهم أدرى بطبيعة احلال أن هذا ال يصدر من ِدْلم : ﴾پ پ پ پ﴿

بأنه  صىل اهلل عليه وسلموعقل، وإنام يصدر من طغيان؛ أن يصفوا رجاًل مثل النبي 

 .(3)در أو كاهنعر أو ساشا

 : ﴾ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ *

ل هذا صىل اهلل عليه وسلمإن النبيَّ : وقد قالوا ڎ ﴿: واهلل تعاىل يقول: تقوَّ

، فإن [47 -44: احلاقة] ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

عي عىل اهلل  ويعلن بأن هذا من عند اهلل، وأن اهلل أمره وهناه، ثم  سبحانه وتعاىلأدًدا يدَّ

                                                           

لسان »، و(119ص)« املفردات يف غريب القرآن»، و(9/974)« املحكم واملحيط األعظم»: ينظر( 1)

 .«ح ل م»( 92/110)« تاج العروس»، و(21/247)« العرب

اهلداية إىل بلوغ »، و(9/914)« تفسري السمرقندي»، و(12/131)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

« تفسري ابن كثري»، و(20/09)« تفسري القرطبي»، و(4/203)« زاد املسري»، و(22/0290)« النهاية

 (.10/79)« تنويرالتحرير وال»، و(24/109)« رآين للقرآنالتفسري الق»، و(0/49)

« اللباب يف علوم الكتاب»، و(15/129)« تفسري الرازي»، و(1/100)« تفسري السمعاين»: ينظر( 3)

 (.10/74)« التحرير والتنوير»، و(25/295)
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ه ويظهر ك ن اهللُ تعاىل له يف األرض وينرصه ويعز  لمته ويبقى عىل العصور يمكِّ

ًدا منصوًرا؛ هذا ال يتأتَّى فاهلل تعاىل يقمع ! والقرون واألجيال متبوًعا حمبوًبا مؤيَّ

لون عليه  .أولئ  الذين يتقوَّ

ل القرآن من تلقاء نفسه صىل اهلل عليه وسلمثم إن يف دعواهم هذه أنه   تقوَّ

ل هذا القول املحَكم البليغ العظيم، الذي ُيعْ تناقًضا؛ فكيف تزعمون أنه تق ِجُز وَّ

ي هلم ولغريهم فينقطعون، وتزعمون يف الوقت  العقالء وُيبِْهُر العظامء ويقع به التحدِّ

 !نفسه أنه جمنون؟

 : ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿: وهلذا قال بعدها *

ل أنه قال : البقرة] ﴾ەئ ەئائ ائ ﴿: ، ومل يقل﴾ٿ ٿ ٿ﴿: وتأمَّ

اهم [29: هود] ﴾پ پ پ پ﴿: ، أو[95: يونس] ﴾ۇ ۇ ۆ﴿، [19 ، فتحدَّ

اهلل تعاىل بأقل قدر، فلم يستطيعوا، وختيَّل كيف هو داهلم وهم يقولون مثل هذا 

مرَساًل من عند  صىل اهلل عليه وسلمفلو مل يكن ! الكالم، ويسمعون هذا الرد القرآين

أ عىل مثل اهم هبذا؛ ألن أدًدا من البرش ال يستطيع أن اهلل ويتلو كتاب اهلل ملا حتدَّ  يتجرَّ

ي إال وهو يعلم أهنم ال يستطيعون أن يأتوا بمثلههذ  .ا التحدِّ

 : ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿ *

 انتقل هبم إىل املجادلة يف شأن اإللوهية، فهل ُخلقوا من غري خالق؟

ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ﴿ (1)من غري مقصد وغاية؟: وحيتمل أن يكون املعنى

 .[17: الذاريات] ﴾ڃ ڃ

                                                           

، (1/920)« تفسري الثعالبي»، و(4/102)« تفسري اخلازن»، و(4/250)« زاد املسري»: ينظر( 1)

 (.1/212)« فتح القدير»و
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ألنفسهم؟ ألن هذا أقرب مذكور يف اآلية، أهم اخلالقون : ﴾ڦ ڦ ڦ﴿

 هل ينكرون أن يكون اهلل تعاىل خلقهم أم هم اخلالقون أنفسهم؟

وهذا حمال، وال يمكن أن خيلق اإلنسان نفسه؛ ألنه العدم ال خيلق نفسه وال خيلق 

 .شيئًا، فهذا من املستحيالت

ب بوهلذا  *  : ﴾ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ﴿: تحد  أكرب، فقالعقَّ

الساموات واألرض التي يروهنا أمامهم هبذه القوة والضخامة تصدمهم  فهذه

 وجتبههم يف كل وقت، هل هم الذين خلقوها، أو يعرفون أدًدا ادَّعى أنه خلقها؟

؛ ﴾ڃ ڃ چ﴿: كيف وهم يعلمون أن اهلل تعاىل هو الذي خلقها، وهلذا قال

ولكن اهلل . اهلل: الواَمن خلق الساموات واألرض؟ ق: وا يف اجلاهليةإذا ُسئلألهنم 

دون بألسنتهم أن اهلل تعاىل هو الذي خلق الساموات  فضحهم بأهنم وإن كانوا يردِّ

دوها،  واألرض، لكن هذا ليس يقينًا يف نفوسهم، وإنام ثقافة توارثوها، وكلامت ردَّ

 .دون أن تستقر إيامًنا يف قلوهبم

 : ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿ *

، ورأوا أنه ليس جديًرا هبا، صىل اهلل عليه وسلم دينام ادتجوا عىل رسالة النبي

إىل : ، أي[92: الزخرف] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿واقرتدوا أن تكون الرسالة إىل 

، فهل خزائن اهلل عندهم دتى يقوموا (1)كبري من ُكرباء الطائف أو آخر من كرباء مكة

ں ں ڻ ڻ ﴿: أن يقول صىل اهلل عليه وسلملغ تواضع النبي بقسمتها؟ يف دني يب

 .[10: األنعام] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

                                                           

« تفسري ابن أيب زمنني»، و(9/117)« تفسري السمرقندي»، و(12/131)« تفسري الطربي»: رينظ( 1)

 (.5/99)« تفسري املنار»، و(4/251)
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ِطُرونَِ﴿: ُتقرأ بالصاد عند مجاعة، وُتقرأ بالسني: ﴾ڍ﴿و ُمَسي  ، وكالمها ﴾ٱل 

فون يف (2)واملل  والغلبةأهلم السيطرة : ، أي(1)قراءة سبعية ، وكأهنم أرباب مترصِّ

 .(3)هم األموراألكوان، أو بيد

 : ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴿ *

يمدونه إىل السامء ويقعدون عليه فيستمعون أو : ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ﴿

عي الكهنة أو  ﴾ژ ژ ڑ ڑ﴿، (4)يسرتقون السمع عاء مثلام يدَّ وليس بادِّ

صىل اهلل عليه غريهم، وإنام بحجة قوية تثبت أهنم فعاًل يستمعون، يف دني أن الرسول 

ودي بكرًة أو عشيًّا، ويتلو عىل الناس هذا الودي املعِجز، جربيل بال كان يأتيه وسلم

ومواعيد املستقبل واحلاوي ألوان املعرفة واحلق يف أخبار املايض وأدكام احلارض، 

 .وأرسار الصنعة والكون، مما ال يستطيعون أن ينكروه، وال أن يأتوا بمثله

 : ﴾ک ک ک گ گ گ﴿ *

عون أن   .(5)املالئكة بنات اهللوذل  أهنم كانوا يدَّ

                                                           

النرش يف »، و(104ص)« التيسري يف القراءات السبع»، و(729ص)« السبعة يف القراءات»: ينظر( 1)

 (. 270 -3/277)« معجم القراءات»، و(1/905)« القراءات العرش

 (.754ص)« دجة القراءات»، و(7/115)« احلجة للقراء السبعة»: ينظر( 2)

« زاد املسري»، و(4/253)للواددي « التفسري الوسيط»، و(1/951)« تفسري املاوردي»: ينظر( 3)

تفسري »و، (25/241)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(20/01)« تفسري القرطبي»، و(4/250)

 (.7/231)« النيسابوري

« تفسري ابن جزي»، و(1/951)« تفسري املاوردي»، و(12/135)« تفسري الطربي»: رينظ( 4)

 (.10/01)« التحرير والتنوير»، و(1/925)« تفسري الثعالبي»، و(1/924)

 :، وقوله[10: النحل] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿: كقوله تعاىل( 5)

، (107 -9/101)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر[. 243: الصافات] ﴾ې ې ى ى ائ ائ﴿
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 : ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿ *

ه اخلطاب إىل النبي  هل طلبَت منهم مااًل عىل دعوت ؟ : صىل اهلل عليه وسلموجَّ

ين الذي تطلبه منهم، وال يستطيعون أن يسمعوا، وال أن  فلذل  هم مثقُلوَن هبذا الدَّ

 .(1)!يستجيبوا؟

 : ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿ *

، فقد عرفوه، وهذا نوع و أصبح عندهم مل يعد غيبًاهل اطَّلعوا عىل الغيب، ول

: أي ﴾ں ں ڻ ڻ﴿، وليس ﴾ڎ ڎ ڈڈ﴿من التعجيز، فليس عندهم 

 . (2)ينسخون ما اطلعوا عليه

 : ﴾ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ﴿ *

وهذا هو املقصود أهنم يريدون كيًدا، وكل ما يقولونه ليس عىل سبيل املناقشة 

جة، وال عىل سبيل الشبهة التي حتتاج إىل كشف، املعرفية، وال اجلدل العلمي، وال احل

 .(3)بل عىل سبيل الَكْيد والتحذير من دعوته وحماربتها! كال

                                                                                                                                                    

« تفسري الرازي»، و(4/250)« زاد املسري»، و(3/422)، (170، 4/234)« تفسري املاتريدي»و

 (.0/490)« تفسري ابن كثري»، و(20/07)« تفسري القرطبي»، و(15/123)

، (4/250)« زاد املسري»، و(4/131)« تفسري البغوي»، و(12/133)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

، (25/244)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(0/490)« تفسري ابن كثري»، و(15/112)« تفسري الرازي»و

 (.24/107)« فتح البيان يف مقاصد القرآن»و

« تفسري القرطبي»، و(1/103)« تفسري السمعاين»، و(9/917)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 2)

« التحرير والتنوير»و ،(1/211)« فتح القدير»، و(3/107)« البحر املحيط يف التفسري»و، (20/07)

(10/07.) 

« تفسري الثعلبي»، و(9/917)« تفسري السمرقندي»، و(12/700)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

فتح »، و(20/07)« تفسري القرطبي»، و(4/252)« زاد املسري»، و(4/424)« الكشاف»، و(3/291)

 (.10/00)« التحرير والتنوير»، و(1/211)« رالقدي
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ی جئ حئ مئ  ﴿: وقد يكون هذا مرتبًطا بقوهلم: ﴾ہ ہ ہ ھ﴿ 

، وإال فهل صىل اهلل عليه وسلمأهنم كانوا يضعون خطًة لقتله : واملعنى، ﴾ىئ

أقرص من  صىل اهلل عليه وسلممر النبي كان عندهم الغيب فاطَّلعوا عىل أن ع

بل الذي ددث أن اهلل مكر هبم مقابل مكرهم، ! أعامرهم، وأنه يموت قبلهم؟ كال

، [27 -21: الطارق] ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿: مصداًقا لقوله ﴾ہ ھ﴿: لوقا

 .فقد ماتوا هم، وبقي هو دتى استقرت رسالته، وانترصت دعوته، وآمن هبا الناُس 

 : ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇھ ھ ے ے ۓۓ ﴿ *

آهلتهم التي يدعوهنا ويعبدوهنا، ما منزلتها، وما مكانتها وما تأثريها؟ هل : أي

َمْت غيبًا
 .(1)َخَلقْت؟ هل َرَزقْت؟ هل َأَعطْت؟ هل َعلِ

 : ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿ *

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿: وهذا مل حيدث، لكنه يشء كانوا يقرتدونه

فلن يؤمنوا  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿:  يقول، فاهلل تعاىل[250: الشعراء] ﴾ڦ

: ، ولو رأوه لقالوا[30: يونس] ﴾ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ﴿

 .(2)، إنه ُسُحب تراكمت، واجتمع بعضها عىل بعض﴾ۋ ۅ﴿

د عىل درص القرآن الكريم عىل  هذا احلشد من األسئلة الذي ال نظري له يؤكِّ

 مواجهة أسئلة الغفلة؛ ليحمل القارئ عىلرفع الغشاوة عن الناس وكشف دالة 

                                                           

« تفسري ابن كثري»، و(1/70)للزجاج « معاين القرآن»، و(12/700)« الطربيتفسري »: ينظر( 1)

(0/495.) 

« تفسري القرطبي»، و(1/239)« املحرر الوجيز»، و(9/917)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 2)

الفواتح اإلهلية »، و(4/107)« تفسري اإلجيي»، و(3/107)« البحر املحيط يف التفسري»، و(21/155)

« البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد»، و(3/104)« روح البيان»، و(1/970)« غيبيةواملفاتح ال

(1/437.) 
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حلياة بجد، وحيارص العقول والقلوب من كل نادية؛ ليكشف غشاوهتا الكون وا

ر، ولعل هذا هو أخطر ما ُيبتىل به الناس، أن يمروا  كها وحيملها عىل النظر والتفكُّ وحيرِّ

دوا كالًما دفظوه واعتادوا أن يقولوه، دو ن أن يعني إيامًنا عىل احلقائق معرضني، ويردِّ

 .ةوقناع

دتى القرآن الكريم نفسه كم يقرؤه الناس وهم عن تدبره غافلون، دون أن 

ك ضامئرهم،  يدركوا مقاصده ومراميه، فال تالمس دقائقه شغاف قلوهبم، وال حترِّ

 .وال تغريِّ واقعهم

أو يقرؤونه وهم منهمكون يف جانب لغوي إعرايب، أو فقهي بحت، أو بالغي، 

ته، وهداياته إىل اهلل العظيم دقيقة القرآن وعظمة آيا بالغوا فيه دتى دجبهم عنربام 

: البقرة] ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴿وأسامئه وصفاته ووددانيته وعبادته، 

129]. 

 : ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى﴿ *

ليس معناه ترك الدعوة، بل ترك اجلدل الَعِقيم معهم، ديث يصبح بال قيمة، وال 

ا يف مكة وغريها، وكانوا ألواًنا ورُضوًبا، حتزن عليهم، والكفار آنذاك كانوا خلًقا كثريً 

الذين  فيهم املأل املستكربون الذين حياربون اإلسالم وحيارصون دعوته، وفيهم العوام

عركة دتى يذهبوا إىل ما متليه عليهم قناعاهتم، وليس عندهم ينتظرون أن حُتسم امل

ٻ ٻ ٻ  ٱ﴿: استعداد أن يضحوا يف سبيل تل  القناعات؛ وهلذا قال تعاىل

ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿: ، وقال[27: الشورى] ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

، هؤالء الذين دخلوا يف [1،2: النرص] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

دين اهلل أفواًجا هل جاءت دجج جديدة مل يسمعوا هبا من قبل؟ كال؛ هي احلجج 

واآليات نفسها، ولكن املوانع التي كانت يف نفوسهم وعقوهلم حَتُول بينهم وبني 
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االستامع والتفكري واختاذ القرار زالت بسبب تغريُّ الوضع السيايس واالجتامعي 

اترك املأل : يعني ﴾ۉ﴿: ا يف دين اهلل أفواًجا؛ وهلذا قال هناوالقبيل، فدخلو

املستكربين الذين ُكتب أن يموتوا عىل الكفر، كأيب هلب وأيب جهل واملأل من قريش، 

تلتفت إليهم، وانشغل بدعوة َمن يستجيب َذْر هؤالء، وال حتزن عليهم، وال 

 .(1)للدعوة

ْعقة قد تقتل، وقد : أي ﴾ۉ ې ې ې ې ى﴿ ْعقة، والصَّ تصيبهم الصَّ

املوت، وحيتمل أن : جتعل اإلنسان يف غيبوبة ثم يسقط، فيحتمل أن يكون املعنى

، ﴾ى﴿: ، عىل اختالف القراءاتني بضم الياء(2)أهوال يوم القيامة: يكون املقصود

عَقُونَِ﴿: تحهاوف  .(3)، وكالمها قراءة سبعية﴾يَص 

 : ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ﴿ *

ال ينفعهم شيئًا كيُدهم يف الدنيا؛ ألنه قد زال، ويف ذل  املوقف ال كيد هلم، : أي

 .(4)﴾ىئ ىئ ی ی ی﴿من ِقبَل طرف آخر،  ﴾ۇئ ۇئ ۆئ﴿

                                                           

، (1/220)« الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون»، و(27/212)« تفسري القرطبي»: ينظر( 1)

 (.10/95)« ري املراغيتفس»، و(1/219)« فتح القدير»و

« التفسري الوسيط»، و(3/421)« تفسري املاتريدي»، و(12/701)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

« فتح القدير»، و(20/00)« تفسري القرطبي»، و(4/252)« زاد املسري»، و(4/230)للواددي 

(1/219.) 

، (115 -7/110)« بعةاحلجة للقراء الس»، و(994ص)« احلجة يف القراءات السبع»: وينظر أيًضا

 (.754ص)« دجة القراءات»و

النرش يف »، و(104ص)« التيسري يف القراءات السبع»، و(729ص)« عة يف القراءاتالسب»: ينظر( 3)

 (.3/273)« معجم القراءات»، و(1/903)« القراءات العرش

« سريزاد امل»، و(2/293)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(12/701)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

البحر املديد يف تفسري القرآن »، و(4/101)« تفسري اخلازن»، و(15/110)« تفسري الرازي»، و(4/252)

 (.10/51)« التحرير والتنوير»، و(1/219)« فتح القدير»، و(1/430)« املجيد
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 : ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴿ *

 .﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿: (1)يصيبهم يف الدنيا قبل اآلخرة: أي

ر قبل يوم القيامة، فهو يف : عىل الدونية الزمنية، أي: وحتمل أواًل  أنه يف وقت مبكِّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿احلياة الدنيا، كام قال سبحانه 

، وهذا يعني كل ما يصيبهم من عذاب الدنيا أن [12: السجدة] ﴾پ پ ڀ

 .احلجة يكون فيه توجيه هلم إىل التقوى واإليامن والطاعة وإقامة

ين، فإنه قبل يوم القيامة، وهو وحيمل عىل  عذاب القرب، كام قال بعض املفرسِّ

، وهو دون ذل  أيًضا من ديث الشدة والقوة؛ ألنه ال يقاَرن بعذاب (2)عذاب الربزخ

صىل اهلل عليه الدار اآلخرة، فعذاب الدنيا أهوُن من عذاب اآلخرة، كام قال 

 .(3)وسلم

 : ﴾مب ىب يبی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب ﴿ *

                                                           

« تفسري السمرقندي»، و(3/429)« تفسري املاتريدي»، و(1/75)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 1)

، (1/219)« فتح القدير»و ،(20/05)« تفسري القرطبي»، و(1/957)« تفسري املاوردي»، و(9/910)

 (.10/51)« التحرير والتنوير»و

« تفسري املاتريدي»، و(4/105)للزجاج « معاين القرآن»، و(12/709)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

« املحرر الوجيز»، و(9/129)« الكشاف»، و(9/414)للواددي « التفسري الوسيط»، و(5/942)

« التحرير والتنوير»، و(24/200)« تفسري القرطبي»، و(11/245)« تفسري الرازي»، و(4/979)

(12/199.) 

 .ريض اهلل عنهاممن دديث عبد اهلل بن عمر ( 2439)« صحيح مسلم»كام يف ( 3)
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ه أن يصرب حلكم صىل اهلل عليه وسلموهذا تثبيت للنبي  ، وتقوية لقلبه، يأمره ربُّ

، اصرب عىل الرشيعة، اصرب عىل تأخر [20: ص] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿: (1)اهلل تعاىل

 .الفتح والفرج والنرص والتمكني

فإن اهلل تعاىل ال يغفل عن هؤالء الظاملني، وال يرتك أولياءه  ﴾مئ ىئ﴿

، (2)ياءه، فهو يراهم ويسمعهم وجييبهم، ولكنه قد جعل لكل يشء أجاًل ورسله وأنب

، [24: القمر] ﴾ژ ڑ﴿: ، كام قال سبحانه(3)بمرآنا: أي ﴾مئ ىئ﴿

، وقال ملوسى [93: طه] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ﴿: عليه السالموكام قال عن موسى 

 .[47: طه] ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې﴿: عليهام السالموهارون 

كلمتان »: «يصحيح البخار»، ويف ﴾جب حب خب مب ىب يب﴿

سبحاَن اهلل وبحمده، : خفيفتان عىل اللِّسان، ثقيلتان يف امليزان، حبيبتان إىل الرحن

 .(4)«سبحاَن اهلل العظيم

وللتسبيح رسٌّ يف تقوية القلب، وتعزيز النفس، والصرب عىل صعوبات احلياة، 

 وحتقيق النجاح، وحتصيل السعادة والرضا والقرب؛ ولذل  فإن إدمان التسبيح

صىل ق، وبخاصًة للذين يواجهون مواقف صعبة، أو أعاماًل شاقة، كام أرشد النبيُّ تريا

                                                           

، (4/421)« الكشاف»، و(3/429)« تفسري املاتريدي»، و(12/701)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.10/59)« التحرير والتنوير»، و(1/217)« تفسري البيضاوي»، و(20/05)« تفسري القرطبي»و

 (.10/54)« التحرير والتنوير»، و(3/107)« روح البيان»، و(211ص)« تفسري التسرتي»: ينظر( 2)

« تفسري السمعاين»، و(3/299)« تفسري الثعلبي»، و(12/701)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

« التحرير والتنوير»، و(20/05)« تفسري القرطبي»، و(15/113)« تفسري الرازي»، و(1/152)

(10/54.) 

 .ريض اهلل عنهمن دديث أيب هريرة ( 1734)، ومسلم (7407)أخرجه البخاري ( 4)
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« سبحان اهلل، واحلمد هلل، واهلل أكرب»: إىل ريض اهلل عنهامعليًّا وفاطمة  اهلل عليه وسلم

 . (1)«هو خري  لكام من خادم»: عند النوم، وقال

ما يصحو اإلنسان، فيسبِّح ل دني تقوم من النوم، فالتسبيح مرشوع أو: واملعنى

احلمُد هلل الذي أحيانا بعد ما أماتنا، وإليه »: ربَّه وحيمده؛ ولذل  رُشع مثل

 .(2)«النُُّشورُ 

َمن َتعارَّ من الليل»: «صحيح البخاري»ويف 
ال إله إال اهللُ، وحده ال : ، فقال(3)

، احل مُد هلل، وسبحاَن اهلل، وال رشيَك له، له املُلُك، وله احلمُد، وهو عىل كلِّ يشء قدير 

َة إاِلَّ باهلل ، وال حوَل وال ُقوَّ  -دعا: أو -اللهمَّ اغفْر يل: م قالث. إله إال اهللُ، واهللُ أكَبُ

أَ وصىلَّ ُقبلْت   .(4)«صالَُته استُجيَب، فإن توضَّ

هذا وعد عظيم أن يستحق املغفرة إذا ما انقلب من جنب إىل جنب وقال هذا 

 .وهذه من الغنيمة الباردة. «اغفْر يل همَّ الل»: الدعاء

عىل القيام من  ﴾جب حب خب مب ىب﴿: ومحل بعضهم قوله تعاىل

 .؛ ألهنم كانوا يقيلون قبل صالة الظهر، فإذا صحا سبَّح ربه(5)القيلولة

: كفارة املجلس، ويف احلديث: ، وهذا ما يسمى(1)دني تقوم من جملس : وقيل

سبحانَك : ن جملسه ذلكلََغطُُه فقال قبَل أن يقوَم مَمن جلَس يف جملس، فكثَُر فيه »

                                                           

 .ريض اهلل عنهمن دديث عيل ( 1010)، ومسلم (9001، 9229)أخرجه البخاري ( 1)

 .ريض اهلل عنهمن دديث دذيفة بن اليامن  (7921)أخرجه البخاري ( 2)

 .ريض اهلل عنهمن دديث الرباء ( 1022)وأخرجه مسلم 

 .استيقظ: أي( 3)

 .ريض اهلل عنهمن دديث عبادة بن الصامت ( 2214)أخرجه البخاري ( 4)

« املحرر الوجيز»، و(1/950)« تفسري املاوردي»، و(12/707)« تفسري الطربي»: ينظر( 5)

 .، واملصادر اآلتية(1/921)« تفسري ابن جزي»، و(1/234)
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إاِلَّ ُغِفَر له ما كان . اللهمَّ وبحمدَك، أشهُد أن ال إله إاِلَّ أنَت، أستغفُرَك وأتوُب إليك

 .(2)«يف جملسه ذلك

ا  رمحه اهللوهذا احلديث ورد من طرق كثرية، دتى مجع فيه ابن كثري  جزًءا خاصًّ

هلا أصل، فتختم هبذا  كثري من طرقه معلولة، لكن يف جمموعهايف مجع طرقه، وإن كان 

 .﴾مب ىب﴿التسبيح 

ل مما سبق التسبيح قبل النوم، دتى ينام عىل تسبيح، وعند االستيقاظ؛ : فيتحصَّ

التسبيح أول ما يبارشه عقله وقلبه ولسانه عند صحوه، وأثناء تقلبه يف املنام ليكون 

 .حلياة وأعامهلامن جنب إىل جنب، وأثناء تقلبه يف ا

 : ﴾جت حت خت مت ىت يت﴿ *

، فهام من الليل، والصالة تسبيح؛ (3)صالة املغرب وصالة العشاء: واملقصود

حى حى؛ ألن املصيلِّ يف الركوع يقول: وهلذا تسمى صالة الضُّ سبحان »: ُسبحة الضُّ

 .«سبحان ريب األعىل»: ، ويف السجود«ريب العظيم

                                                                                                                                                    

، (3/299)« تفسري الثعلبي»، و(3/424)« تفسري املاتريدي»، و(714ص)« جماهدتفسري »: ينظر( 1)

تفسري »، و(4/251)« زاد املسري»، و(2090ص)للواددي « الوجيز»، و(1/950)« تفسري املاوردي»و

 (.1/219)« فتح القدير»، و(20/05)« القرطبي

، وابن (20210)« لكربىالسنن ا»، والنسائي يف (9499)، والرتمذي (20421)أخرجه أمحد ( 2)

ريض اهلل من دديث أيب هريرة ( 723)« شعب اإليامن»، والبيهقي يف (2/197)، واحلاكم (134)دبان 

«  داتمعلل ابن أيب»، و(1/211)للعقييل « الضعفاء»، و(4/204)« التاريخ الكبري»: وينظر. عنه

-1/027)البن دجر « النكت عىل كتاب ابن الصالح»، و(5/102)« علل الدارقطني»، و(1005)

041 .) 

« تفسري القشريي»، و(1/910)« تفسري املاوردي»، و(700، 12/475)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

، (17/915)« التحرير والتنوير»، و(4/101)« تفسري اخلازن»، و(4/271)« زاد املسري»، و(9/403)

 .واملصادر اآلتية
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وم أدبرت، وبدأت تغيب عند النج ، إذا(1)وقت الفجر: فهو ﴾مت ىت﴿أما 

 .اإلسفار

صىل اهلل عليه ، فقد قال النبيُّ (2)راتبة الفجر: ﴾مت ىت﴿: وقال بعضهم

صىل اهلل عليه مل يكن النبيُّ »و . (3)«ركعتا الفجر خري  من الدنيا وما فيها»: وسلم

صىل  وُروي عنه. (4)«عىل يشء من النوافل أشدَّ منه تعاهًدا عىل ركعتي الفجر وسلم

صىل وكان . (5)«ال َتَدُعوا ركعتي الفجر، وإن طردتكم اخليُل »: أنه قال اهلل عليه وسلم

، ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ال يرتكها يف درض وال يف سفر، يقرأ فيهام بـ اهلل عليه وسلم

 .(6)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿و

د به الداعية القرب من اهلل، واصطحاب ذكره وتسبيحه، وَأالَّ : فخري ما يتزوَّ

كثرة األعامل؛ فللقلب دقٌّ ال ينبغي نسيانه، اغل من ازددام الناس أو يشغله عنه ش

                                                           

، (9/955)« تفسري النسفي»، و(20/50)« تفسري القرطبي»، و(4/421)« الكشاف»: ينظر( 1)

 .، واملصادر السابقة(525ص)« تفسري السعدي»، و(3/17)« تفسري القاسمي»و

« املاورديتفسري »، و(3/411)« تفسري املاتريدي»، و(12/703)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(10/124)للواددي « التفسري البسيط»، و(1/955)

 .ريض اهلل عنهامن دديث عائشة ( 011)مسلم  أخرجه( 3)

 .ريض اهلل عنهامن دديث عائشة ( 014)، ومسلم (2273)أخرجه البخاري ( 4)

ح  اهلل عنهريضمن دديث أيب هريرة ( 2115)، وأبو داود (3115، 3119)أخرجه أمحد ( 5) ، ورجَّ

نصب »، و(950 -9/957)« هيامبيان الوهم واإل»، و(3/75)« علل الدارقطني»: ينظر. الدارقطني وقفه

 (. 495)« إرواء الغليل»، و(199)« ضعيف أيب داود»، و(1/270)« الراية

 .ريض اهلل عنهمن دديث أيب هريرة ( 017)« صحيح مسلم»كام يف ( 6)

صىل اهلل أصل صفة صالة النبي »، و(747)« السلسلة الصحيحة»: ينظر. ا أيًضاوكان يقرأ فيهام بغريمه

 (.27ص)« اليوم النبوي»، و(417 -1/445)أللباين ل« عليه وسلم
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ه وعمله، إال باهلل والقرب منه وكثرة ذكره  وال ديمومة للمؤمن عىل نشاطه وِجدِّ

 .وتسبيحه آناء الليل وأطراف النهار
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*  

ى  ٱ ٻ ﴿سورة »: ، أو«﴾ٱ﴿سورة »: ، أو«سورة النَّْجم»: ُتسمَّ

 . (1)، وهي من السور ذات االسم الوادد«﴾ٻ

قرأها يف مكة، فسجَد، وسجَد معه  صىل اهلل عليه وسلموقد ورد أن النبيَّ 

 . (2)املسلمون واملرشكون واجلنُّ واإلنُس 

ا من تراب، فرفعه إىل  وورد أنه سجَد هبا وسجَد َمن معه، غري أن شيًخا أخذ َكفًّ

 . ي هذايكفين: جبهته، وقال

فرأيُته بعد ذل  ُقتل كافًرا، وهو »: راوي احلديث ريض اهلل عنهقال ابُن مسعود 

)«ُأَميَّة بن خلف
3). 

اثنتان وستون آية، أو وادد وستون آية، عىل اختالف بني علامء   *

 .(4)العدِّ 

                                                           

، (11/1)« تفسري الطربي»، و(9/145)« تفسري عبد الرزاق»، و(711ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 1)

روح »، و(20/52)« تفسري القرطبي»، و(4/900)« تفسري البغوي»، و(1/953)« تفسري املاوردي»و

 (.10/50)« التحرير والتنوير»، و(24/44)« املعاين

 .ريض اهلل عنهاممن دديث ابن عباس ( 4571، 2002)أخرجه البخاري ( 2)

 (.107)، ومسلم (4579، 2070)أخرجه البخاري ( 3)

 ڃ ڃ﴿، [13: النجم]﴾ ڦ ڦ ڦ﴿، ﴾ائ ڤ ڤ ڤ﴿: وقد اختلفوا يف ثالث آيات( 4)

، (903ص)« لقرآنفنون األفنان يف عيون علوم ا»، و(194ص)« البيان يف عدِّ آي القرآن»: وينظر. ﴾جئ
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 . (1)عند مجاهري املفرسين، وهو الراجح  *

ا(2)هنا مدنيةوقد ُروي عن احلسن أ  . ، وهو قول ضعيف جدًّ

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿: إن فيها آية مدنية؛ وهي قوله تعاىل: وقال بعضهم

)[91: النجم] ﴾ڻ
3) . 

 .وهذا أيًضا فيه نظر؛ فالسورة مكية كلها، ولعلها نزلت مجلة واددة، واهلل أعلم

 : ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ *

ي نجم من أ: كون املقصود، وحيتمل أن ي«النَّْجم»بـ سبحانه وتعاىلُيقسم ربنا  

ژ ژ ڑ ﴿: ، وقوله[01: الواقعة] ﴾ی ی ی ی﴿: النجوم، كام يف قوله

)[27 -21: التكوير] ﴾ڑ ک ک
4). 

ا»وقد يكون املقصود نجم خاص، قد يكون  )«الثَُّريَّ
؛ فهو نجم معروف عند (5

ْعي والزرع وغريها، مرتبطة بـ اَنْوء الثُّرَ »العرب، وكثري من مواقيتهم يف الرَّ ؛ ولذل  «يَّ

                                                                                                                                                    

« بصائر ذوي التمييز»، و(20/52)« تفسري القرطبي»، و(1/147)« مجال القراء وكامل اإلقراء»و

(2/449.) 

، (20/52)« تفسري القرطبي»، و(4/259)« زاد املسري»، و(1/953)« تفسري املاوردي»: ينظر( 1)

 (.10/50)« ويرالتحرير والتن»، و(24/44)« روح املعاين»، و(1/211)« فتح القدير»و

رر يف تفسري اآلي والسور»: ينظر( 2)  .، واملصادر السابقة واآلتية(4/2109)« َدْرج الدُّ

 (.25/211)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(1/159)« تفسري السمعاين»: ينظر( 3)

« تفسري البغوي»، و(1/159)« تفسري السمعاين»، و(1/953)« تفسري املاوردي»: ينظر( 4)

، (10/53)« التحرير والتنوير»، و(20/51)« تفسري القرطبي»، و(4/259)« زاد املسري»و، (4/900)

 .«سورة التكوير»، و«سورة الواقعة»وما سيأيت يف 

، (0/441)« تفسري ابن كثري»، و(11/1)« الطربي تفسري»، و(711ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 5)

 .واملصادر السابقة
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اِعي كِساءً »: كانوا يقولون )«َطَلَع النَّْجُم ِعشاًء، فاْبَتَغى الرَّ
؛ كناية عن جميء الربد، (1

فء اعي يريد الدِّ ةً َطَلَع النَّْجُم ُغدَ »: ويقولون. فالرَّ اِعي  -الفجر: أي -يَّ فاْبَتَغى الرَّ

)«ُشَكيَّةً 
بَ : والُشَكيَّة. (2 أنه جاء وقت : ، معناه(3)ن أو املاءوعاء من جلد يوضع فيه اللَّ

، فيحتاج الراعي إىل الرشاب  .احلرِّ

ْعَرى»أو القسم بـ )«َنْجم الشِّ
سه (4 ، وهو مذكور يف السورة ذاهتا، وهو َنْجم تقدِّ

 . (5)العرب، وورد أن ُخزاعة كانوا يعبدونهبعض 

 ﴾ٻ ٻ ﴿هي مطلًقا، وإنام أقسم به يف دالة خاصة؛ و« النَّْجمِ »وهو مل ُيقسم بـ

 .(6)سقط :أي

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ  ﴿: ، كقوله(7)غاب: وحيتمل املعنى

 .[07: األنعام] ﴾ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

                                                           

 (.10/53)« التحرير والتنوير»، و(1/237)« املحرر الوجيز»، و(7/13)« نثر الدر»: ينظر( 1)

 .، واملصادر السابقة(292ص)« رسور النفس بمدارك احلواس اخلمس»: ينظر( 2)

 .«ش ك ا»( 24/442)« العربلسان »، و(20/271)« هتذيب اللغة»: ينظر( 3)

روح »، و(25/219) «اللباب يف علوم الكتاب»، و(20/3)« البحر املحيط يف التفسري»: ينظر( 4)

 (.10/53)« التحرير والتنوير»، و(29/149)« فتح البيان»، و(24/41)« املعاين

« يتفسري الثعلب»، و(9/977)« تفسري السمرقندي»، و(4/277)« تفسري مقاتل»: ينظر( 5)

 (.10/212)« التحرير والتنوير»، و(20/223)« تفسري القرطبي»، و(3/210)

للواددي « التفسري الوسيط»، و(11/1)« تفسري الطربي»، و(711ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 6)

، (20/51)« الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون»، و(20/59)« تفسري القرطبي»، و(4/231)

 .، واملصادر اآلتية(10/53)« التحرير والتنوير»و

«  السمعاينتفسري»، و(1/930)« تفسري املاوردي»، و(3/427)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 7)

 . ، واملصادر السابقة(4/259)« زاد املسري»، و(1/159)
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يغيب وخيتفي، « النَّْجم»والَقَسم هبذا احلال هو أول تفنيد لعبادة النُُّجوم؛ ألن  

 !فكيف تعبدونه؟

هاب الذي يراه : سقط، فاملقصود: ﴾ٻ﴿إن معنى : وإذا قلنا الناس وهو الشِّ

، [1: املل ] ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿: ، كام قال تعاىل(1)ينقضُّ ساقًطا

 .[20: الصافات] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿: وقال

 : ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ *

ا ورسيًعا؛ ولذل  (2)اخلطاب للمرشكني ، والواضح أن اخلطاب جاء مبارًشا وقويًّ

 . «ْجم إذا َهَوىالنَّ »جاء الَقَسم خمترًصا يف آية واددة وبيشء وادد، هو 

ى نبيَّه  : التكوير] ﴾ہ ھ ھ﴿: ، كام قال«صادًبا هلم»: صىل اهلل عليه وسلموسمَّ

)[47: سبأ] ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿، [11
3) . 

ويف هذا إشعار هلم وتذكري بأنه منهم، ُولد وعاش بينهم، ويعرفون نسبه وميالده، 

فصيل دياته وسلوكه، وعقله وُخلقه، وليس غريًبا عليهم يف والدته، وال نشأته، وال ت

روا لرسالته، وينسبوا إليه ما هو منه بريء، وهم أخلق الناس  فكيف يتأتَّى هلم أن يتنكَّ

 !(4)هم وجمدهم، وهو صادبهموهو عز! بقبول دعوته؟

                                                           

، (20/51)« تفسري القرطبي»، و(4/259)« زاد املسري»، و(1/953)« تفسري املاوردي»: ينظر( 1)

 (. 10/53)« التحرير والتنوير»، و(0/441)« تفسري ابن كثري»و

، (9/953)« تفسري النسفي»، و(4/425)« الكشاف»، و(4/901)« تفسري ابن أيب زمنني»: ينظر( 2)

 (.1/217)« فتح القدير»، و(1/927)« تفسري ابن جزي»و

، (10/70)« تفسري املراغي»، و(3/15)« تفسري القاسمي»، و(3/120)« روح البيان»: ينظر( 3)

 . «سورة التكوير»، وما سيأيت يف (90/210)« التحرير والتنوير»و

التحرير »، و(5/214)« تفسري أيب السعود»، و(147ص)« قرآنالتبيان يف أقسام ال»: ينظر( 4)

 (.10/31)« والتنوير
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، فالشخص الذي «كل شخص لست تعرفه، ككتاب لست قارئه»: وكام قيل

يقصد معنى آخر، فإذا عرفَت  جتهله قد ال حتسن فهمه، وقد يتكلَّم بكالم وتظن أنه

، وفهمَت املغزى، وهم عرفوا صدق  الشخص فقد كشفَت الكتاب، وعرفَت الرسِّ

سة واجلاه والدنيا وسالمة قصده، وعزوفه عن الرئا صىل اهلل عليه وسلمالنبي 

ات، وبعده عن التطلُّع واالسترشاف، وتفرده عنهم بالتعبد يف غار دراء،  وامللذَّ

 ألبتة وجمانبة األصنام
ٍ
 .واخلمر والفوادش واللَّهو، ومل يعيبوه قبل النبوة بيشء

الل: ويف هذه اآلية نفى لشيئني الل والِغواية؛ فالضَّ عدم اهلداية؛ : هو الضَّ

اللكوصفهم إياه ب ، وبعض الناس يتَّبعون ضالالت (1)اجلنون، فهذا نوع من الضَّ

ز انة، كادِّعاء أددهم أنه املسيح ابن نفسية تتلبَّسهم، وخترج هبم عن جادة العقل والرَّ

عي النبوة، ودينام  جتالسه جتده بال علم، وال معرفة، وال فقه، مريم أو أنه املهدي أو يدَّ

ن نفيس، وإنام هو مبتىل بآفة نفسية سبَّبت له هذه وال بصرية، وال عقل، وال اتزا

ق نفسه؛ بسبب تلبس  ال هنا يظن أنه صادق، ويصدِّ دالة مرضية الضاللة، والضَّ

 .لعقله

فُيقسم تعاىل عىل نفي هذا االضطراب أو اجلنون الذي ادَّعوه، ونسبوه إىل النبي 

 .(2)صىل اهلل عليه وسلم

د الكذب عن قصد، وسبق إرصار: فمعناها الِغوايةأما   تعمُّ
، بدعوى يريد من (1)

ْعر،: ورائها دنيا أو جاًها أو ما أشبه ذل ، وقد يدخل يف الغواية  :وقد كانوا يقولون الشِّ

)[114: الشعراء] ﴾ۇ ۆ ۆ﴿: إنه شاعر، واهلل تعاىل قال
2) . 

                                                           

تفسري »، و(25/210)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(15/194)« تفسري الرازي»: ينظر( 1)

« التحرير والتنوير»، و(1/479)« مراح لبيد لكشف معنى القرآن املجيد»، و(7/233)« النيسابوري

(10/31 .) 

 .﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿: «سورة الذاريات»ما تقدم يف ينظر ( 2)
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 : ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿ *

ل التناسب والتجانس بني قوله  ڀ ڀ ڀ ﴿: ، وقوله﴾ٱ ٻ ٻ ﴿: وتأمَّ

صىل ، فهذا النبي املصطفى املختار (3)ما هتواه النفس، ومتيل إليه: ﴾ٺ ﴿، و﴾ٺ

د عن  اهلل عليه وسلم وأول ما يدخل  يتكلَّم من ِقبل نفسه ورغبته، وال، ﴾ٺ ﴿متجرِّ

؛ وال يمنع مع إرادة القرآن أن يكون ﴾ٿ ﴿القرآن الكريم؛ ألنه الودي الذي  :يف هذا

ا صىل اهلل عليه وسلمذل  تزكية ملنطقه  ، (4)عامًة؛ ولذل  كان يمزُح، وال يقوُل إاِلَّ دقًّ

مجعوا األداديث  من العلامء َمن األقوال، دتى إنوكان يقول املحكامت اجلوامع من 

صىل ، فقد ُأويت (5)التي جرت جمرى املثل واحلكمة يف وجازهتا واختصارها ودكمتها

 .، ودان له بذل  البعيد والقريب(6)جوامع الَكِلم بخوامته اهلل عليه وسلم

                                                                                                                                                    

« تفسري ابن كثري»، و(1/927)« تفسري ابن جزي»، و(1/237)« زاملحرر الوجي»: ينظر( 1)

 (.1/490)« معرتك األقران يف إعجاز القرآن»، و(2/112)« تفسري ابن رجب»، و(0/449)

« تفسري النيسابوري»، و(15/191)« زيتفسري الرا»، و(3/420)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 2)

 (.39 -10/31)« حرير والتنويرالت»، و(10/47)« تفسري املراغي»، و(7/233)

املفردات يف »، و(1/749)« املصباح املنري»، و(294ص)للسجستاين « غريب القرآن»: ينظر( 3)

 (.10/39)« التحرير والتنوير»، و«هـ و ي»( 543ص)« غريب القرآن

، (2330)« جامع الرتمذي»، و(171)« األدب املفرد»، و(5019، 5452)« مسند أمحد»كام يف ( 4)

: ، أهنم قالواريض اهلل عنهمن دديث أيب هريرة ( 911)للبيهقي « اآلداب»، و(20/410)« سنن البيهقي»و

ا»: قال! يا رسوَل اهلل، إن  ُتداعُبنا  (.2017)« السلسلة الصحيحة»: وينظر. «إين ال أقوُل إاِلَّ حقًّ

ذين مجعوا جوامع َكلِمه العلامء ال( 2/17)« جامع العلوم واحلكم»وقد ذكر احلافظ ابن رجب يف ( 5)

 .صىل اهلل عليه وسلم يف مؤلَّفات خاصة

 (.1002، 119)« صحيح مسلم»، و(0029، 1300)« صحيح البخاري»: ينظر( 6)

ا، وخي: واملعنى نا اللفظ اليسري، إجياز اللفظ، مع تناوله املعاين الكثرية جدًّ تم عىل املعاين الكثرية التي تضمَّ

للنووي « رشح صحيح مسلم»: ينظر. لبه ومستنبطه؛ لعذوبة لفظه وجزالتهفال خيرج منها يشء عن طا

 (.33ص)« هدي الساري»، و(29/200)
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، فقد صان سلوكه ﴾ڀ ٺ ﴿ صىل اهلل عليه وسلمفإذا صان تعاىل منطقه 

)﴾ڀ ٺ ﴿ومشاعره أيًضا  واعتقاداته وأدواله
، وصنعه عىل عينه، واصطفاه يف (1

ن رسوُل اهلل  الناَس، إال  صىل اهلل عليه وسلمأفعاله وأقواله؛ ولذل  ملا كان فتح مكة أمَّ

ح، وقد اختبأ عند عثامن  ْ  ريضأربعَة نفر وامرأتني، منهم عبُد اهلل بن سعد بن أيب الرسَّ

الناَس إىل البيعة، جاء به دتى أوقفه   عليه وسلماهلل صىل، فلام دعا رسوُل اهلل اهلل عنه

صىل فرفع رسوُل اهلل . يا رسوَل اهلل، بايْع عبَد اهلل: ، فقالصىل اهلل عليه وسلمعىل النبي 

رأَسه فنظر إليه ثالًثا، كل ذل  يأَبى، فبايعه بعد ثالث، ثم أقبل عىل  اهلل عليه وسلم

ا حيُث رآين كففُت يدي عن ِشيد  يقوُم إىل هذأما كان فيكم رجل  رَ »: أصحابه، فقال

! وما يدرينا يا رسوَل اهلل ما يف نفس ، هالَّ َأومأَت إلينا بعين : فقالوا. «بيعته فيقتله؟

)«إنه ال ينبغي لنبيٍّ أن تكوَن له خائنُة األَْعنُي »: فقال
2) . 

أن  -ماتألنه انته  احلر -عىل عدو مهدر الدم وسلمصىل اهلل عليه فلم يقبل 

عاجلوه بالقتل، فتعامله يف غاية الوضوح والتجرد يغمز ألصحابه بطرف عينه، أن 

 .والصفاء

 : ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ *

 .(3)ومرد الضمري للقرآن اتفاًقا

                                                           

 (.10/39)« التحرير والتنوير»: ينظر( 1)

، والطربي يف (010)، وأبو يعىل (0/201)، والنسائي (4913، 1759)أخرجه أبو داود ( 2)

( 110 -9/145)، والضياء (5/917)، (0/79)، والبيهقي (9/41)، واحلاكم (22/155)« تفسريه»

، (410 -0/443)« البدر املنري»: وينظر. ريض اهلل عنهمن دديث سعد بن أيب وقاص ( 2011، 2014)

 (.2019)« السلسلة الصحيحة»، و(9/104)« التلخيص احلبري»و

« التفسري الوسيط»، و(9/915)« تفسري السمرقندي»، و(11/5)« تفسري الطربي»: ينظر (3)

 (.15/197)« تفسري الرازي»، و(1/237)« املحرر الوجيز»، و(4/239)للواددي 
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هبذا الودي  عليه السالم، واهلل تعاىل بعث جربيل (1)الصوت اخلفي: هو الَوْحيو

 .(2)صىل اهلل عليه وسلمإىل حممد 

 : ﴾ٹٹ ٹ ٹ  ﴿ *

صىل اهلل عليه ، فالضمري يعود إىل النبي (3)القرآنَ  عليه السالمعلَّمه جربيُل : أي 

صىل اهلل عليه علَّم النبيَّ  عليه السالمأن جربيل : ، أو يعود إىل القرآن الكريم، أيوسلم

 .(4)صىل اهلل عليه وسلم، أو جربيل علَّم القرآَن للنبي وسلم

ل بالودي عىل األنبياء السابقني، فهذه كان ينز هو الذي عليه السالموجربيُل 

ه اهللُ هبا مع الرسل مجيًعا  .وظيفته ودده اختصَّ

 : ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ *

، وقد ورد أن النبيَّ (5)؛ بأن بنيته شديدة قويةعليه السالمهذا وصف جلربيل  

ة مئسترآه مرتني عىل صورته التي ُخلق عليها، وقد َسدَّ األفق، له  صىل اهلل عليه وسلم

ا ِعَظُم َخْلِقِه ما بني السامء واألرض جناح، سادًّ
(6). 

                                                           

 .«و ح ى»( 994ص)« خمتار الصحاح»، و(513ص)« املفردات يف غريب القرآن»: ينظر( 1)

« تفسري ابن جزي»، و(1/210)« تفسري البيضاوي»، و(4/902)« تفسري البغوي»: ينظر( 2)

« التحرير والتنوير»، و(3/13)« تفسري القاسمي»، و(1/911)« تفسري الثعالبي»، و(1/927)

 .، واملصادر السابقة(10/34)

« تفسري القرطبي»، و(9/915)« تفسري السمرقندي»، و(3 -11/5)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (.10/31)« التحرير والتنوير»، و(0/444)« تفسري ابن كثري»، و(20/51)

« تفسري ابن جزي»، و(15/190)« تفسري الرازي»، و(1/237)« املحرر الوجيز»: ينظر( 4)

 (.20/54)« الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون»، و(1/927)

« يتفسري السمرقند»، و(1/00)للزجاج « معاين القرآن»، و(11/22)« تفسري الطربي»: ينظر( 5)

 (.10/31)« التحرير والتنوير»، و(4/239)للواددي « التفسري الوسيط»، و(9/915)

 (. 200، 204)« صحيح مسلم»، و(4517، 4511، 9191)« صحيح البخاري»: ينظر( 6)
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، لكنها تعني نوًعا من القوة املعنوية؛ قوة العقل والفهم (1)القوة: تعني ﴾ڤ ﴿و

تعاىل وميَّزه عن سائر املالئكةواحلكمة، وما أعطاه 
(2) . 

اعتدل وهتيَّأ واستعد هلذه املهمة اجلليلة العظيمة: ﴾ڤ﴿ومعنى 
(3). 

 : ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ *

باألُفق األعىل،  صىل اهلل عليه وسلم، دني رأى النبي عليه السالمجربيل : أي 

 .(4)عليه السالمرأى جربيل  صىل اهلل عليه وسلمالنبي : وقيل

ائي: هو األُُفقو  صىل اهلل عليه وسلم، فالنبي (5)ملتقى األرض والسامء يف نظر الرَّ

 .(6)أعىل األُُفق: هو عىلواألُُفق األرأى جربيل يف األُُفق، 

 : ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ *

ڃ ڃ ڃ  ﴿ صىل اهلل عليه وسلم، دتى كان من النبي نزل قلياًل قلياًل : أي

﴾چ
 .معروف، تعني أنه قريب، وهذا تعبري (1)

                                                           

البن قتيبة « غريب القرآن»، و(4/213)« تفسري مقاتل»، و(711ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 1)

 .، واملصادر السابقة(0/444)« تفسري ابن كثري»، و(20/57)« تفسري القرطبي»، و(410ص)

فتح »، و(1/2211)« غرائب التفسري وعجائب التأويل»، و(1/931)«  املاورديتفسري»: ينظر( 2)

 (.10/31)« التحرير والتنوير»، و(3/13)« تفسري القاسمي»، و(1/210)« القدير

« اللباب يف علوم الكتاب»، و(1/931)« يتفسري املاورد»، و(11/21)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 .، واملصادر السابقة(10/37)« التحرير والتنوير»، و(25/272)

« تفسري املاوردي»، و(3/425)« تفسري املاتريدي»، و(11/22)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

 (.0/444)« تفسري ابن كثري»، و(20/55)« تفسري القرطبي»، و(4/254)« زاد املسري»، و(1/931)

 .«أ ف ق»( 2/27)« املصباح املنري»، و(7/405)« املحكم واملحيط األعظم»: ينظر( 5)

« إعراب القرآن»: ، وينظر أيًضا(1/210)« فتح القدير»، و(20/55)« تفسري القرطبي»: ينظر( 6)

 (.1/731)ملكي بن أيب طالب « مشكل إعراب القرآن»، و(4/203)للنحاس 
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 .(2)معروف، وهو الذي ُترمى به السهام الَقْوسو

راع، أي: وقد يكون هو صىل اهلل عليه النبي  كان قدر ذراع أو ذراعني من: الذِّ

 ،وسلم

)﴾ڃ چ﴿
3) . 

: فاملعنىليس للش ، فاهلل يعلم األشياء بحقائقها ودقائقها،  ﴾ڃ چ ﴿: وقوله

 .كان أقل من ذل  وأقرب

 ، ويف األخرى﴾ڃ ڃ ﴿، كان يف إددامها وحيتمل أن له حالتني

 . (4)من ذل  ﴾چ﴿

أول  عليه السالميل وكانت هذه الرؤية األوىل يف أوائل البعثة بعد ما جاءه جرب

ى له «﴾چ ﴿سورة »مرة، فأودى اهللُ إليه صدر  ، ثم َفرَتَ الودي َفرْتًة، دتى تبدَّ

يف أجياد يف صورته التي خلقه اهلل عليها، له  صىل اهلل عليه وسلمجربيُل ورسوُل اهلل 

ما  جلعز و، فاقرتب منه وأودى إليه عن اهلل (5)ُم خلقه األُفقة جناح، قد سدَّ ِعظَ مئست

                                                                                                                                                    

« تفسري املاوردي»، و(9/913)« تفسري السمرقندي»، و(11/29)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

« تفسري ابن كثري»، و(20/55)« تفسري القرطبي»، و(15/193)« ري الرازيتفس»، و(1/939)

 (.10/37)« التحرير والتنوير»، و(0/447)

 .«ق و س»( 750ص)« املفردات يف غريب القرآن»، و(1/40)« مقاييس اللغة»: ينظر( 2)

« تفسري البغوي»و، (4/907)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(9/913)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 3)

 (.10/30)« التحرير والتنوير»، و(1/210)« فتح القدير»، و(20/32)« تفسري القرطبي»، و(4/909)

 .، واملصادر السابقة(0/447)« تفسري ابن كثري»: ينظر( 4)

 .﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿: تقدم عند قوله( 5)
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أمره به، فعرف عند ذل  عظمة املََل  الذي جاءه بالرسالة، وجاللة قدره، وُعلو 

 .(1)مكانته عند خالقه الذي بعثه إليه

، وعىل عليه السالميعتاد عىل نزول جربيل  صىل اهلل عليه وسلموهكذا بدأ النبيُّ 

؛ جلامل ريض اهلل عنهْلبي ِدْدَية بن َخلِيفة الكَ : جميئه، وكان يأيت أدياًنا بصورة رجل، مثل

 .(2)صورته

وهنا تلحظ أنه تعاىل خياطب هبذا التفصيل املرشكني، ويصف هلم كيف ينزل 

؛ من أجل أن صىل اهلل عليه وسلمبالودي، وكيف يلتقي بالنبي  عليه السالمجربيل 

يَّة مثل بيئتهم،  بوا عىل مثل هذه املعاين التي قد تبدو غريبة عىل بيئة ُأمِّ وال عهد هلم يتدرَّ

، ومل يكن [47: القصص] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿: هبا، كام دكى اهلل داهلم يف قوله

هلم علم بالكتب واألنبياء والرسل، واملالئكة والودي، وطريقة نزوله، وأنواعه؛ 

 .ل تعاىل هلم ذل  هنافلذل  فصَّ 

 : ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ *

ر يف سياقات الودي، كقول﴾ڇ ﴿: سامه  :ه سبحانه، والعبودية تتكرَّ

، [2: اإلرساء] ﴾ٻ  ٻ ٻ ٱ﴿: ، وقوله[19: البقرة] ﴾ې ې ى ى ﴿

)[2: الفرقان] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿: وقوله
، فهي اصطفاء وتكريم، (3

وعالمة التواضع له سبحانه؛ ولذل  منع اهللُ رمحته وفضله الذين يستكربون، واهلل 

                                                           

فتح »، و(9/957)للفاكهي « أخبار مكة»: ، وينظر(0/441)« تفسري ابن كثري»ار من باختص( 1)

 .، واملصادر السابقة(2/19)« الباري

 (.1412)« صحيح مسلم»، و(9794)« صحيح البخاري»: ينظر( 2)

سورة »، و﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿: «سورة اجلن»ينظر ما سيأيت يف ( 3)

 .﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿: «العلق
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هني عن الُعجب والغرور،  الكِْبياُء ردائي، : عز وجل قال اهللُ»حيب املتواضعني املتنزِّ

)«والعظمُة إزاري، فَمن نازعني واحًدا منهام قذفُتُه يف النار
1). 

أودى شيئًا : التعظيم والتفخيم هلذا الودي، أي: ﴾ڇ ڇ ﴿: واملقصود بقوله

عظياًم كرياًم، يكشف الناس من أرساره ومعانيه بقدر عبوديتهم وتواضعهم لرهبم جل 

 .(2)وتعاىل

 : ﴾ڌ ڎ ڎ ڍ ڍ ڌ ﴿ *

، مل يكن قد كذب فيام رأى، بل رأى صدًقا صىل اهلل عليه وسلمفؤاد النبي : أي 

ا  . (3)ودقًّ

 : ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿ *

، وهو يرى بعينه، ويرى ﴾ڈ ژ ژ ﴿، (4)يا معرش قريش وجتادلونه ﴾ڈ﴿

الذي رآه بعيني رأسه، ورآه  بقلبه وفؤاده، أفأنتم أهيا اجلاهلون جتادلونه يف حمسوسه

 ! هالتكم وكثافة دسكمبه، عىل أنه تعاىل دجبه عنكم بجبقل

 : ﴾ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿ *

                                                           

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿: «سورة احلرش»سيأيت خترجيه يف ( 1)

 . ﴾ۈ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

، (1/920)« تفسري ابن جزي»، و(1/235)« املحرر الوجيز»، و(4/410)« الكشاف»: ينظر( 2)

 (.10/35)« التحرير والتنوير»، و(1/919)« تفسري الثعالبي»و

« املحرر الوجيز»، و(4/907)« ن أيب زمننيبتفسري ا»، و(11/12)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (.20/31)« تفسري القرطبي»، و(15/142)« تفسري الرازي»، و(1/235)

 .، واملصادر اآلتية(15/141)« تفسري الرازي»، و(4/230)للواددي « التفسري الوسيط»: ينظر( 4)
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مرًة ثانيًة يوَم اإلرساء  عليه السالمجربيَل  صىل اهلل عليه وسلمرأى النبيُّ : أي 

يف ذل  املكان  سبحانه وتعاىل، وهي ِسدرة خلقها اهلل ﴾گ گ گ ﴿، (1)واملعراج

س  . (2)املقدَّ

اإلنسان أن يدرك ُكنَْهها، وال أن حييط بتفصيالهتا، مة، ال يستطيع وهذه معاٍن عظي

ر ما خرج من ذل  بطائل؛ فإنه مل يكشف له من هذا  ل أو يفكِّ ولو ذهب العقل يتأمَّ

ى ، فوق السامء السابعة، ذهب إليها ﴾گ گ﴿: الغيب إال أن ثمة شجرة ُتسمَّ

يف ديث سمع عندها صوت رَصِ يف اإلرساء واملعراج،  صىل اهلل عليه وسلم النبيُّ 

 .(3)األقالم، واملالئكة يكتبون أفعال العباد، وأقدار العباد

وهذا النص وأمثاله يفتح عقل املؤمن ليتَّسع ويمتد، ويدرك أن اخللق والكون 

وكريس وما شاء اهلل بعد أعظم مما تراه العني أو يدركه احلس، فثَمَّ ساموات وعرش 

 .أذن، ومل خيطر عىل قلب برشمما مل تره عني، ومل تسمع 

 : ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿ *

ڳ ﴿: ، وسامهاسبحانه وتعاىلوهذا من األدلة عىل أن اجلنة يف السامء عند اهلل  

 .(4)؛ ألنه يصري إليها املؤمنون﴾ڳ

 : ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿ *

                                                           

« ري البغويستف»، و(1/153)« تفسري السمعاين»، و(9/970)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 1)

 (.10/200)« التحرير والتنوير»، و(20/34)« تفسري القرطبي»، و(4/901)

« تفسري ابن جزي»، و(4/250)« زاد املسري»، و(22/0211)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»: ينظر( 2)

 (.5/217)« تفسري أيب السعود»، و(1/920)

 (.279)« صحيح مسلم»، و(943)« صحيح البخاري»: ينظر( 3)

« تفسري البيضاوي»، و(4/905)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(3/411)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 4)

 (.12/192)« التحرير والتنوير»، و(3/117)« روح البيان»، و(1/215)
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 عليه السالمهناك جلربيل  صىل اهلل عليه وسلمكأن الرؤية التي دصلت للنبي  

درةكانت يف الوقت الذ صىل اهلل عليه فيه يشء عظيم، وقد قال النبيُّ  ي غيش السِّ

، ال أدري ما هي»: يف دديث اإلرساء وسلم  . (1)«وغشيها ألوان 

ْدَرة كأهنا الطيور عىل أغصان األشجار (2)إهنا املالئكة: وقيل ، وهي يف هذه السِّ

درَة سبحانه وتعاىلُتسبِّح اهلل  تل  األشياء التي قال عنها ، وتفعل ما ُأمرت به، فغيش السِّ

 .«ال أدري ما هي»: صىل اهلل عليه وسلمالنبي 

 : ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿ *

صىل اهلل مع ذل  كله، وما فيه من املفاجأة واهلول والعجب مل يزغ برص النبي  

، ومل يقع عنده اضطراب يف الرؤية؛ بل كان وافر البصرية واحلكمة، عليه وسلم

 .(3)ا املوقف بام آتاه اهلل من القوة والثباتواالستعداد والتهيُّؤ هلذ

ى، فام دكاه هو ما رآه  ﴾ڻ ۀ ﴿ ، صىل اهلل عليه وسلمالَبرَص بأن يتجاوز أو يتعدَّ

 .(4)من غري خطأ سببه الزيغ، وال زيادة سببها الطغيان

 : ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿ *

                                                           

 .ريض اهلل عنهمن دديث أنس بن مال  ( 279)، ومسلم (9941، 943)أخرجه البخاري ( 1)

« تفسري الثعلبي»، و(9/970)« تفسري السمرقندي»، و(3/419)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 2)

، (1/925)« تفسري ابن جزي»، و(4/250)« زاد املسري»، و(1/937)« تفسري املاوردي»، و(3/249)

 (.0/414)« تفسري ابن كثري»و

« تفسري البغوي»، و(9/970)« تفسري السمرقندي»، و(11/49)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (. 0/414)« تفسري ابن كثري»، و(35 -20/30)« القرطبي تفسري»، و(4/900)

 (.4/259)للنحاس « إعراب القرآن»، و(9/30)للفراء « معاين القرآن»: وينظر أيًضا

« تفسري الثعلبي»، و(4/905)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(1/01)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 4)

« التحرير والتنوير»، و(1/139)« سري السمعاينتف»، و(1/937)« تفسري املاوردي»، و(3/244)

 .، واملصادر السابقة(10/202)
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فيكون قد  ،(1)إما أن يكون رأى اآلية الكربى، أو رأى آيات ُكرَب، وهذا أقرب 

 صىل اهلل عليه وسلمرأى شيئًا من آيات ربه الكربى يف هذه السامء، مما أخرب عنه النبيُّ 

 .يف دديث اإلرساء الطويل

ثهم به النبيُّ   صىل اهلل عليه وسلمومع ذل  فقد كان املرشكون يستغلون ما ددَّ

يرون أن كل ما  مما رآه يف اإلرساء واملعراج؛ للطعن يف صدقه واهتام عقله، وهكذا هم

ونه أساطري وصادبه قه يعدُّ ق  ال تطيقه عقوهلم وال تصدِّ ، أما املصدِّ جمنوًنا أو به مسٌّ

ض األمر كله هلل يف خربه وأمره، فإن أخربه  صىل اهلل عليه وسلمبرسالة النبي  فهو يفوِّ

قه وآمن به، وجعل عقله ديث يليق بهالودي بام  ه صدَّ  .ال حييط به عقله وال دسُّ

يق  دِّ هذا صادبُ  : يأتيه مرشكو مكة يقولون له ريض اهلل عنهوهذا أبو بكر الصِّ

: ريض اهلل عنهفقال أبو بكر ! يزعُم أنه قد ُأرِسَي به إىل بيت املقدس، ثم رجع من ليلته

: فقالوا. «فإينِّ أشهُد إن كان قال ذل  لقد صدَق »: لفقا. نعم: قالوا. «َأَو قال ذل ؟»

قه بأنه  قه نعم؛ إين أصدِّ »: جاء الشاَم يف ليلة واددة، ورجَع قبل أن ُيصبَح؟ قالأتصدِّ

قه بخرب السامء بكرًة وعشيًّا يق: ومن يومئٍذ ُسمي. «بأبعَد من ذل ، أصدِّ دِّ  .(2)الصِّ

امل املاديات الضيِّق املحدود، والبرش فهكذا املؤمن ال جيعل عقله حمصوًرا يف ع

فون عىل قوانينها ويوظِّفوهنا شيئًا يدركون أهنم مسلَّطون عىل امل ادة يكتشفوهنا ويتعرَّ

وربام كانوا ينكرون باألمس شيئًا أصبحوا يؤمنون به اآلن، فالعقل املؤمن بعد يشء، 

                                                           

« املحرر الوجيز»، و(4/900)« تفسري البغوي»، و(4/235)للواددي « التفسري الوسيط»: ينظر( 1)

 (.33 -20/35)« تفسري القرطبي»، و(4/250)« زاد املسري»، و(1/100)

« تفسري الطربي»، و(1/901)« تفسري عبد الرزاق»، و(3023)« اقمصنف عبد الرز»: ينظر( 2)

، 2090)لآلجري « الرشيعة»، و(2013( )14/491)للطرباين « املعجم الكبري»، و(411 -24/412)

« تاريخ دمشق»، و(972 -1/913)للبيهقي « دالئل النبوة»، و(52، 9/71)« املستدرك»، و(2113

، (907)« السلسلة الصحيحة»، و(4/152)« النهايةالبداية و»، و(1/24)« تفسري ابن كثري»، و(90/11)

 (.40ص)« مع املصطفى صىل اهلل عليه وسلم»و
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ُب اخلرافة دون ا أو ُخرافيًّا َيتَرَشَّ آية أو دجة، وهو أيًضا ليس  ليس عقاًل ُأسطوريًّ

ًفا ال يؤمن بالغيب،  ا رِصْ  .وحيرص نفسه يف ددود املادةعقاًل ماديًّ

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿ *

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ 

 : ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

وهنا إناًثا، كام هو الظاهر من   وقد كانوا يعبدون هذه األصنام، وكانوا يعدُّ

 .(1)أسامئها

الطائف، له أستار فصخرة مربعة بيضاء منقوشة، وعليها بيت ب: ﴾ے ﴿أما 

م عند أهل الطائف، وهم َثِقيف وَمن تابعها، يفتخرون هبا وَسَدنة، ودوله فناء معظَّ 

 .العرب بعد قريشعىل َمن عداهم من أدياء 

ويق، فلام مات : وقيل تُّ للَحِجيج يف اجلاهلية السَّ
موضع صخرة كانت لرجل َيلِ

 .عكفوا عىل قربه فعبدوه

ا بناء وأستار بنَْخلة، فيه صورة شجرة، عليهكانت شجرة، أو صنم  :﴾ے ﴿

 .وهي بني مكة والطائف، كانت قريش يعظِّموهنا

صخرة كانت باملَُشلَّل عند ُقديد، بني مكة واملدينة، وكانت ُخزاعة : ﴾ۓ﴿

 .واألَْوس واخلَْزرج يف جاهليتها يعظِّموهنا، وهُيِلُّون منها للحج إىل الكعبة

ا ابن الكلبي يف كتاب العرب، وقد دكى تفصيله هذه األصنام معروفة عندوكل 

)«األصنام»
1). 

                                                           

، (4/255)« زاد املسري»، و(4/419)« الكشاف»، و(1/01)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 1)

 (.1/925)« تفسري ابن جزي»و
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فكانوا يعتقدون مثل هذه الصيغة الوثنية للعبودية، ويتعاطوهنا فيام بينهم، فاهلل 

ينقلهم عن هذا املستوى املنحط من العبودية لألدجار واجلامدات التي  سبحانه وتعاىل

دد األدد م إىل عبادة اإلله الوان، ويرفع آفاقهم وعقوهلهي أقل من مستوى اإلنسا

 .الصمد، وإىل اإليامن بالغيب واملالئكة والودي

هبم إىل اهلل، وبعضهم يزعمون أهنا  وما عبد مرشكو اجلاهلية أصنامهم إال لتقرِّ

؟ وكأهنم جعلوها متاثيل ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ﴿: بناته، ولذا أنكر عليهم وقال

هبم إىل اهلل، وكأن هذللمالئكة  هبم إىل اهلل؛ ألهنا يعبدوهنا لتقرِّ يف السامء ا رس كوهنا تقرِّ

هتا يصبح األمر أشد ُقرًبا، وكأهنم لفرط سذاجتهم  قريبة إىل اهلل، ومع زعم بنوَّ

وجهلهم قاسوا عىل الكينونة العائلية عندهم، وظنوا عبادهتا ال تضري املعبود األكرب، 

 !والد املَلِ  أو شيخ القبيلةوقاسوها عىل طاعة أ

أتم وجعلتم هلل ولًدا، وهذا (2)ظاملة: أي ﴾ۋ ۋۈ ۈ ٴۇ ﴿ ، فإذا جترَّ

باطل قادح يف الربوبية، فلَِم جعلتم له البنات يف الوقت الذي يتوارى أدُدكم من القوم 

 دني ُيَبرشَّ بأنثى؟

ۅ ﴿وهذا كالنص عىل أهنم كلهم أو بعضهم يعبدون متاثيل يزعموهنا للمالئكة 

ليس هلا من األلوهية  األصنام أن هذه: فاملعنى، ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې

 .(1)سوى ما صنعتموه وابتدعتموه

                                                                                                                                                    

« املحرر الوجيز»، و(903 -4/905)« تفسري البغوي»البن الكلبي، و« األصنام»: ينظر( 1)

تفسري ابن »، و(1/4)، (4/227)« معجم البلدان»، و(20/33)« تفسري القرطبي»، و(102 -1/100)

« معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية»، و(10/204)« التحرير والتنوير»، و(417 -0/411)« كثري

 (.901، 102، 107ص)

« تفسري القرطبي»و ،(1/933)«  املاورديتفسري»، و(9/117)« الرزاقتفسري عبد »: ينظر( 2)

 (.10/207)« التحرير والتنوير»، و(3/220)« التفسري املظهري»، و(20/209)
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ولئن كان هذا قد وقع يف اجلاهلية ديث احلياة البدوية البدائية البسيطة، فقد وقع 

 .طغيان املاديات ونفوذ العلم املادي برشك قريب من ذل  أو مثلهيف عرصنا هذا 

ين يف منطقة معزولة داخل العقل مل يصل  إليها النور، ومل تستفد من وكأن الدِّ

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ﴿: ريبية؛ وهلذا قال سبحانهالتفوق يف العلوم التج

ص يف أصول ﴾ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ، فهم يتَّبعون الظُّنون والتخرُّ

ٱ ﴿: ين واالعتقاد التي ال ُيقبل فيها الظنُّ وال بد من اليقني، واهللُ تعاىل يقولالدِّ 

صىل ، ويقول النبيُّ [21: تاحلجرا] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

؛ فإن الظَّنَّ أكذُب احلديث»: اهلل عليه وسلم اُكم والظَّنَّ فهؤالء يتبعون الظَّنَّ . (2)«إيَّ

قضية األلوهية والعبودية، وهو ظن موروث، ليس يف أعظم القضايا وأقدسها؛ وهي 

 .قائاًم عىل شبهة أو ادتامل

م ومتيل إليه، وجمرد ميل ويتَّبعون ما هتواه نفوُسه: أي ﴾ۆئ ۆئ ۈئۈئ ﴿ 

ز جانبها (3)ال يعني شيئًاالنفس  ؛ فالنفس متيل إىل السهل، وإىل املألوف، وإىل ما يعزِّ

 .ئلةوجانب القبيلة أو البلد أو اجلنس أو العا

والنفس إذ اعتادت شيئًا وتربَّت عليه أذعنت له وأدبَّته، ولذا أدبَّ بنو إرسائيل 

، وكانوا يرتاقصون (4)نه، فلام مروا عىل خَلْم وُجذامالعجَل، وكان الفراعنة يعبدو

                                                                                                                                                    

« فتح القدير»، و(4/920)« تفسري البغوي»، و(22/0272)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»: ينظر( 1)

 (.3/01)« تفسري القاسمي»، و(1/292)

 .ريض اهلل عنهمن دديث أيب هريرة ( 1179)لم ، ومس(7077)رجه البخاري أخ( 2)

« تفسري القرطبي»، و(9/971)« تفسري السمرقندي»، و(11/11)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (.24/15)« روح املعاين»، و(1/291)« فتح القدير»، و(20/209)

م( 4) ة، وكانوا ن من كهالن، من القحطانيبط: وُجذامبطن عظيم، ينتسب إىل خَلْم بن عدي، : خَلْ

اإلنباه »: ينظر. األقيرص، وحيلقون رؤوسهم: يعبدون املشرتي وحيجون إىل صنم يف مشارف الشام، يقال له
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 ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿دول صنم بقرة منحوتة دن وا إىل مألوفهم و

إىل ميقات ربه صنع هلم السامري العجل  عليه السالموملا ذهب موسى . [295: األعراف]

م بذبح البقرة تردَّدوا وأكثروا األسئلة، قال ڃ چ ﴿: فعبدوه، وملا أمرهم رهبُّ

 . [02: البقرة] ﴾چ چ

فإعراضهم عن اهلَُدى بميل النفس واهلوى والظنِّ : ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿

َة ما يعارضه؛  هو غاية اخلطأ، نعم الظَّنُّ يمكن أن ُيعمل به يف جماله، إذا مل يكن َثمَّ

وُيؤخذ بغلبة الظَّنِّ يف األدكام الفقهية إذا مل ُيوجد ما هو أقوى منه
، ولكن أن جيعلوا (1)

د العارض يف قضية قطعية يعارضون به ودًيا قطعي الثبوت قطعي الداللة،  الظَّنَّ املجرَّ

 ! ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ﴿: فهذه غاية الضالل؛ وهلذا قال

 :﴾ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ ﴿ *

االستفهام إنكاري، ُقصد به إبطال نوال اإلنسان ما يتمنَّاه، وأن جيعل ما يتمنَّاه 

بل عليه أن يتطلَّب احلقَّ من دالئله وعالماته، وإن خالف  باعثًا عن أعامله ومعتقداته،

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ﴿: ما يتمنَّاه، وهذا متصل بقوله تعاىل

 .﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

ى دعاهم إىل اإلعراض عن كالم الرسول كلَّ هوً  ﴾ی ی ﴿: وقد شمل قوله

صنام ، فشمل متنِّيهم شفاعة األصنام، وهو األهم من أدوال األصىل اهلل عليه وسلم

حب خب مب ىب يب جت حت خت  ﴿: عندهم، وذل  ما ُيؤذن به قوله بعد هذا

                                                                                                                                                    

، (422ص)، (107 -101ص)« هناية األرب يف معرفة أنساب العرب»، و(35ص)« عىل قبائل الرواة

 (.2021 -9/2022)، (2/204)« معجم قبائل العرب القديمة واحلديثة»و

« تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األدكام»، و(10/203)« التحرير والتنوير»: رينظ( 1)

 (. 1/791)« القواعد والضوابط الفقهية املتضمنة للتيسري»، و(2/245)



229 
 

 ے ے ھ﴿: ومتنِّيهم أن يكون الرسول َمَلًكا، وغري ذل ، نحو قوهلم. ﴾...مت

 ٺ ڀ ڀ ﴿: ، وقوهلم[92: الزخرف] ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 .[21: يونس] ﴾ٺ ٺ ٺ

ل ما خيالف أهواءها إذا كا ن احلق خمالًفا وهذا تأديب وترويض للنفوس عىل حتمُّ

 .للهوى، وليحمل نفسه عليه دتى تتخلَّق به

ع عىل اإلنكار أن يكون لإلنسان ما متنَّاه، وأن اهلل مال  اآلخرة واألوىل،  وُفرِّ

فهو يترصف يف أدوال أهلهام بحسب إرادته، ال بحسب متنِّي اإلنسان، وهذا : أي

 .(1)امهمإبطال ملعتقدات املرشكني التي منها يقينهم بشفاعة أصن

خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج  حب ﴿ *

 : ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀجح مح 

رهم بحدود قدرة   بعدما ذكر اآلهلة التي يعبدوهنا بزعمهم أهنا تشفع هلم، ذكَّ

ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿املالئكة، وأن علو مكاهنم ال تعني عبادهتم، فهم 

ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿، ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

ىت  ﴿، ولو بذلوا شفاعتهم مل تغن شيئًا، [15 -17: األنبياء] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ 

مون ﴾يت جث مث ىث يث حج مج جح بالشفاعة بني يدي اهلل سبحانه، ، فهم ال يتقدَّ

 .(2)إال إذا أذن هلم، وال يأذن إال ملَن يرىض اهلل تعاىل أن تدركه الشفاعة

                                                           

تفسري »، و(11/17)« تفسري الطربي»: ، وينظر(10/222)« التحرير والتنوير»باختصار من ( 1)

« تفسري الرازي»، و(4/414)« الكشاف»، و(1/933)« اورديتفسري امل»، و(3/417)« دياملاتري

 (.0/415)« تفسري ابن كثري»، و(20/204)« تفسري القرطبي»، و(15/111)

« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(3/410)« تفسري املاتريدي»، و(11/17)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.9/939)« تفسري النسفي»، و(4/414)« الكشاف»، و(22/0271)
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فإذا كان هذا شأن املالئكة يف السامء، فام بالكم تعبدون آهلة يف األرض من 

وما أنزل اهلل تعاىل هبذه اآلهلة ! ا ال يرُضُّ وال ينفع، فضاًل عن أن يشفع؟احلجارة مم

عاة من سلطان، وال أذن لكم بعبادهتا؛ ودتى لو كانت هذه املعبودات متاثيل املدَّ 

كانت كذل  يف اعتقاد عابدهيا، فهذا ال يغريِّ من احلقيقة  للمالئكة يف أصل بنائها، أو

، وهم هبذه املنزلة من الذل والطاعة فكيف ﴾ٹ﴿ناًثا، بل شيًئا؛ فاملالئكة ليسوا إ

 عبدمتوهم؟

ل عليهم أهنم ال يؤمنون : ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿ سجَّ

ادتامل أو خيال ال بالبعث، وهذا دال غالبهم أو كلهم، وما خيطر ببال أددهم من 

ى إيامًنا؛ فاإليامن هو اليقني الصادق باعتقاد خروج الناس من قبور هم إىل رهبم يوم ُيَسمَّ

ين  .(1)الدِّ

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ﴿ *

 : ﴾ڤ

فلم يبنوا هذا الزعم الكاذب بأنوثة املالئكة وال ببنوهتا هلل عىل علم، بل هو أمر  

أخذوه من الفالسفة، وتوارثوه فيام بينهم، أو من بعض األمم السابقة قبلهم، وهم 

 ، ، ومل يذكر هنا ما هتوى األنفس؛ ﴾ڤ ٹ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ﴿بذل  يتَّبعون الظَّنَّ

 .(2)ري ظاهرألن هوى النفوس يف هذه املسألة غ

                                                           

« تفسري ابن كثري»، و(201 -20/204)« تفسري القرطبي»، و(11/10)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.10/221)« التحرير والتنوير»، و(1/294)« فتح القدير»، و(0/413)

وئ ﴿: ىل، و ما تقدم يف قوله تعا(0/413)« تفسري ابن كثري»، و(11/15)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 [.19: لنجما] ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ
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ه اخلطاب إىل نبيِّه  * ڦ ڦ ڦ ڦ  ﴿ :فقال صىل اهلل عليه وسلمثم وجَّ

 : ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

ين عىل كفرهم، وقوله: أي : هو مثل قوله ﴾ڦ ﴿ :أعرض عن هؤالء املرصِّ

 ﴾ۈئ ېئ ېئ﴿، [5: فاطر] ﴾ڻ ڻڻں ں ڻ ﴿، [32: األنعام] ﴾ڇ﴿

 ﴾ۉ ې ې ې ې﴿، [53: الزخرف] ﴾مئ ىئ﴿، [210: النحل]

)[14: املؤمنون]
1). 

 ﴾ٻ ٻ ٻ ﴿؛ ألهنم ملا كانوا موصوفني بأهنم ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿ 

ى هذه العاجلة، وهذا درمان أي درمان، أن يقطع  فُقصارى مههم وإرادهتم ال يتعدَّ

يح الالئق باإلنسان، ويقرص إيامنه ودلمه املرء نفسه عن ذل  االمتداد العظيم الفس

وطموده عىل مدى العمر املحدود الذي يقضيه عىل األرض، وهو قد ال يتجاوز 

من دلم اخللود وجوار الرب العظيم يف كيف حيرم العاقل نفسه ! لسننيعرشات ا

 .﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿ !جنات النعيم؟

چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿ *

 : ﴾ژ ژ

                                                           

« التفسري البسيط»، و(3/415)« تفسري املاتريدي»، و(1/04)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 1)

« روح املعاين»، و(15/170)« تفسري الرازي»، و(4/920)« تفسري البغوي»، و(12/12)للواددي 

 (.10/220)« التحرير والتنوير»، و(24/70)
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فعلمهم ضعيف حمدود، فاآلخرة ليس هلا اعتبار عندهم، وقد جعلوا جهدهم  

وعقلهم للعاجلة، أما اآلخرة فهم ال يؤمنون هبا، فإن هم ُبعثوا فظنهم أن هذه اآلهلة 

 .(1)سوف تشفع هلم

وهذا تقرير لعلم : ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿

ضالون، ودني يبنيِّ  ، فهمضالونإهنم : اهلل الذي ال خيطئ وال جيهل، فحني يقول

 .اهلُدى هلم ويأمرهم به، فهو احلق بال ريب

ويف اآلية هتديد ووعيد بأن يأخذ اهلل العليم أولئ  الضالني، فهو هبم حميط وإليه 

 .املصري

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ *

 : ﴾ڱ

بني وأولئ  املؤمنني، وهو تفري  ع عىل وهذا يف شأن الفصل بني هؤالء املكذِّ

 .اآلية السابقة التي بيَّنت علم اهلل بالضالني واملهتدين

وفيها بيان أهنم ال تنفعهم شفاعة الشافعني، وإنام ُيؤخذون بأعامهلم، وجيزي اهلل 

وا طاعة رسله، وأدسنوا إىل املؤمنني باحلسنى؛ ألهنم أدسنوا تقبُّل ودي اهلل، وأدسن

، ودتى إذا أدركتهم «جلزاء من جنس العملا»عباده بالرب واخلري والعطاء والبذل، فـ

م التي جعلتهم أهاًل بأن يرىض اهلل تعاىل عنهم، ويأذن الشفاعة، فقد أدركتهم بأعامهل

 .ملَن يشفع فيهم

                                                           

« تفسري السمرقندي»، و(3/415)« فسري املاتريديت»، و(11/15)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

« تفسري ابن جزي»، و(20/201)« تفسري القرطبي»، و(1/109)« املحرر الوجيز»، و(9/979)

 (.10 -20/23)« البحر املحيط يف التفسري»، و(1/923)
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ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے  ﴿ *

ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ 

 : ﴾ۅ

يف مقابل الذين أساؤوا فعل احلسنات، : بعد ما وصفهم باإلدسان، الذي يعني

 .ا بالتجنب والرتك للكبائر والفوادشبفعل السيئات، وصفهم ثانيً 

والرتك بحدِّ ذاته ال يعترب إدساًنا، إنام اإلدسان األصيل بالفعل، ولكن 

رتك وجماهدة النفس مع الرغبة الفطرية يف االجتناب من آثار اإلدسان، ثم فيه تعمد ال

 .امليل لبعض ذل 

سنة ومراقبة الباري جل وتعاىل واخلوف منه، فبذل  يصبح النية احل وفيه أيًضا

د وجهتها ض النفس للخري والطاعة وتتودَّ  . الرتك فعاًل، وتتمحَّ

، كالسبع املوبقات الواردة يف (1)الذنوب العظيمة: تعني ﴾ں ڻ ڻ﴿و

سوَل اهلل، يا ر: قيل. «اْجَتنُِبوا السبَع املُُوبقات»: مرفوًعا ريض اهلل عنهدديث أيب هريرة 

؟ قال ، وأكُل مال »: وما ُهنَّ َم اهللُ إاِلَّ باحلقِّ ْحُر، وقتُل النفس التي حرَّ الرشُك باهلل، والسِّ

با، والتََّويلِّ يو حف، وقذُف املُُحصنات الغافالت املؤمناتاليتيم، وأكُل الرِّ )«َم الزَّ
2) . 

إىل هي »: ع هي؟ فقالأسب: عن الكبائر ريض اهلل عنهاموقد ُسئل ابُن عباس 

)«السبعنَي أقرُب 
3) . 

                                                           

« تفسري ابن كثري»، و(4/120)« تفسري اخلازن»، و(1/270)« تفسري البيضاوي»: ينظر( 1)

 (.10/212)« التحرير والتنوير»، و(512ص)« تفسري السعدي»، و(0/470)

 (.53)، ومسلم (7510، 1077)أخرجه البخاري ( 2)

، والطربي يف (2/440)« تفسريه»، وعبد الرزاق يف (23001)« جامعه»أخرجه معمر يف ( 3)

، والبيهقي (9/394) «تفسريه»، وابن أيب داتم يف (2773)« تفسريه»، وابن املنذر يف (7/712)« تفسريه»

 (.130)« شعب اإليامن»يف 
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گ ﴿: الذنوب العظيمة التي ُتوبق صادبها، وقال تعاىل مصداًقا هلذه اآلية: وهي

 ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

 . [92: النساء]

نا، وقتل  ومن العلامء َمن ضبط حدَّ الكبائر قة، والزِّ بام له ددٌّ يف الدنيا، كالرسَّ

 .(1)النفس، والقذف

د عليه بلعن أو وعيد يف اآلخرة: يهارج فويند ، كقوله تعاىل يف شأن (2)ما ُتُوعِّ

ْشوة[72: آل عمران] ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴿: الكذب عىل اهلل : ، وكذل  الرِّ

ايش واملُُْرَتيشلعَن اهللُ » )«الرَّ
وأشياء ورد عليها اللَّعن يف القرآن الكريم، أو يف سنة . (3

ق هبذا الذنب عقوبة منصوصة يف اآلخرة أو يف تعلَّ  ، فإذاصىل اهلل عليه وسلمالنبي 

 . الدنيا دلَّ عىل أنه من كبائر الذنوب

                                                           

« رشح صحيح مسلم»، و(1/104)« املحرر الوجيز»، و(1/143)« قوت القلوب»: ينظر( 1)

« تفسري السعدي»، و(20/420)« فتح الباري»، و(5ص)للذهبي « الكبائر»، و(1/51)للنووي 

 (.207ص)

، (1/17)« التحرير والتنوير»، و(2/115)« فتح القدير»، و(1/213)« تفسري القرطبي»: ينظر( 2)

 .واملصادر السابقة

، (١٤٤٨)، والرتمذي (٤٥٩٨)، وأبو داود (7354، 7191)، وأمحد (1930)أخرجه الطياليس ( 3)

، (1039)« الدعاء»، والطرباين يف (٥٨٨٨)، وابن دبان (157)، وابن اجلارود (٦٤١٤)وابن ماجه 

 . ريض اهلل عنهام بن عمرو من دديث عبد اهلل( ١٨٤ -٦/١٨٦)واحلاكم 

، والطرباين (1007)، وابن دبان (151)، وابن اجلارود (2997)، والرتمذي (3019)وأخرجه أمحد 

 .ريض اهلل عنهمن دديث أيب هريرة ( 4/209)، واحلاكم (1031)« الدعاء»يف 

دسنها دديث أيب سلمة بن عبد الرمحن، وأ أدد أوجه اخلالف عىل ريض اهلل عنهودديث أيب هريرة 

، (1710)« إرواء الغليل»، و(3/109)« البدر املنري»: ينظر. ، وله شواهدريض اهلل عنهامابن عمرو 

 (.7573، 2191)« السلسلة الضعيفة»و
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وقد يقع للمرء تردد يف بعض الذنوب بني كوهنا كبرية أو ليست بكبرية، ودينئذ 

ال تنظْر إىل صغر اخلطيئة، ولكن انظر إىل َمن »: عليه أن يتذكر مقولة بعض السلف

)«َعَصْيَت 
1). 

اُكم وحُمَقَّرات الذنوب؛ فإنام َمَثُل حُمَقَّرات »: صىل اهلل عليه وسلم ر قولهبل ليتذكَّ  إيَّ

نوب، كقوم نزلوا ىف بطن واد، فجاء ذا بعود، وجاء ذا بعود، حتى َأْنَضُجوا ُخْبَزهَتم، الذ

)«وإن حُمَقَّرات الذنوب متى ُيْؤَخْذ هبا صاحُبها هُتْلِْكهُ 
2) . 

)« كبريَة مع االستغفار صغريَة مع اإلرصار، والال»: وكان بعض السلف يقول
3) . 

 . ، ولكن له معنى جيد(4) عليه وسلمصىل اهللوهذا ال يصح دديًثا عن النبي 

أن الذنب الصغري إذا أدمن العبُد عليه وأكثر منه، فإنه ُيوِجد يف القلب : واملعنى

، وحمادثة النساء، ودشة، وُجرأة عىل املعايص، كالشاب الذي يتساهل بإطالق النظر

                                                           

 -922ص)ألمحد « الزهد»، و(02)البن املبارك « الزهد»: ينظر. رمحه اهللكام قال بالل بن سعد ( 1)

« دلية األولياء»، و(22514)للنسائي « السنن الكربى»، و(1/407)« املعرفة والتاريخ»و ،(921

 (.7551، 013، 151)« شعب اإليامن»، و(1/119)

« صفة الصفوة»، و(3/445)« تاريخ دمشق»: ينظر. رمحه اهللوبنحوه عن أُويس الَقْرين 

(1/92.) 

 (.155 -1/150)« املتناهيةالعلل »: ينظر. وُروي مرفوًعا، وال يصح

وياين (11505)د أخرجه أمح( 2) ، والبيهقي يف (0919)« األوسط»، والطرباين يف (2071)، والرُّ

السلسلة »: وينظر. ريض اهلل عنهمن دديث سهل بن سعد ( 4109)، والبغوي (7552)« شعب اإليامن»

 (. 953)« الصحيحة

، (7551)« شعب اإليامن»، و(7/2220)َلكائي لالَّ « رشح أصول اعتقاد أهل السنة»: ينظر( 3)

 (. 1/2904)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»و

الرتغيب يف فضائل »، و(209)البن أيب الدنيا « التوبة»: ينظر. وقد روي مرفوًعا، وال يصح( 4)

، (243)« معجم ابن عساكر»، و(519)« مسند الشهاب القضاعي»، و(250)البن شاهني « األعامل

 (. 4520)« عيفةالسلسلة الض»، و(2/110)« أداديث الكشاف ختريج»و
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ئه وُيْغِري ه ويغرس يف قلبه ويقيض يف ذل  الساعات الطوال، فال يزال األمر به دتى جُيرِّ

د ملا هو أشد منه، ما مل يكن املسلم يقًظا  .دب الزنا، وكل يشء يمهِّ

ليس عىل إطالقه؛ فقد جاء يف أداديث « ال كبرية مع االستغفار»: وكذل  يف قوله

ر الذنوب؛ كحديثصحيحة كثرية عن ب َمن حجَّ هلل، فلم »: عض الفضائل التي تكفِّ

ه )«َيْرُفْث، ومل َيْفُسْق، رجَع كيوم ولدْتُه ُأمُّ
الصالُة »: صىل اهلل عليه وسلموقوله . (1

واجلمعُة إىل اجلمعة، والشهُر إىل  -قال -املكتوبُة إىل الصالة التي بعدها، كفارة  ملا بينهام

)«كفارة  ملا بينهام -إىل رمضانَ رمضاَن : يعني -الشهر
 .غري ذل  من األداديثإىل . (2

الستحقاق الوعد، كام يف « اجتناب الكبائر»ويف بعض األداديث ورد اشرتاط 

 .(3)السابق ريض اهلل عنهمن دديث أيب هريرة « صحيح مسلم»

ر بعض الكبائر، إذا توفَّرت  ومال بعض أهل العلم إىل أن العمل الصالح ُيكفِّ

هلل، وأن يأيت بالعمل عىل أكمل وجه يف سباب؛ كأن يكون عند العبد انكسار تام األ

ماته وأدواله، وال خيالطه يشء من اإلعجاب أو الغرور أو الغفلة، فربام  أسبابه ومقدِّ

يكون هذا سبًبا يف توبة العبد إىل ربه، وإقالعه عن الذنب، وختفيف الذنب أو التكفري، 

 . واسعوفضل اهلل تبارك وتعاىل

 .(4)بد الرب وابن تيمية وابن رجب وغريهموقد أشار إىل هذا املعنى ابن ع

                                                           

 .ريض اهلل عنهمن دديث أيب هريرة ( 2910)، ومسلم (2112)أخرجه البخاري ( 1)

من دديث أيب ( 9945)« شعب اإليامن»، والبيهقي يف (2/223)، واحلاكم (0213)أخرجه أمحد ( 2)

 . ريض اهلل عنههريرة 

ىل اجلمعة، ورمضاُن إىل الصلواُت اخلمُس، واجلمعُة إ»: ، ولفظه(199)« صحيح مسلم»: ينظر( 3)

، إذا اْجَتنَب الكبائرَ  رات  ما بينهنَّ  .«رمضاَن، مكفِّ

« الفروع وتصحيح الفروع»، و(0/453)« جمموع الفتاوى»، و(0/25)« التمهيد»: ينظر( 4)

، (1/33)« الفتاوى الفقهية الكربى»، و(2/411)« جامع العلوم واحلكم»، و(194 -20/199)

 (.901)« الفواكه الدواين»و
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 : فيشمل شيئني ﴾ڻ ﴿وأما  

الذنوب الصغار املنصوص عىل حتريمها، ولذل  مثَّل له بعض العلامء : األول

م، ولكنها ليست من َقبِيل ة والنظرة، فهي داخلة يف دائرة املحرَّ مَّ  بالقبلة والغمزة والضَّ

دات التي قد تفيض إىل ما هو أشد منها«الفوادش» مات واملمهِّ ، بل من َقبِيل املقدِّ
(1) . 

صىل اهلل عليه قصة الرجل الذي جاء إىل النبي « الصحيحني»وقد ورد يف 

، فذكَر صىل اهلل عليه وسلم، وذكر أنه أصاَب من امرأة قبلًة، فأتى النبيَّ وسلم

ۓ﴿: ذل  له، فنزلت ے ے ھ  ھ ھ  ھ  ڭ  ہ  ڭ  ۓ 

يا نبيَّ اهلل، هذا له : ، فقال رجٌل من القوم[224: هود] ﴾ۆ ڭڭ ۇ ۇ 

ةً »: خاصًة؟ قال  . (2)«بل للناس كافَّ

فعىل َمن ابتىل هبذه الذنوب َأالَّ ييأس من رمحة اهلل؛ فاليأس خطره أعظم، وقد 

ر سبحانه من اليأس من رمحة اهلل  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿: دذَّ

، وأن جيعل قلبه [17: احلجر] ﴾ڃ ڃ چ چڃ  ڄ ڃ﴿، و[50: يوسف]

ًقا باهلل؛ يرجو رمحته، وال يغرت بعمله، وال ييأس من رمحته، وأن يكثر الدعاء،  معلَّ

والعمل الصالح؛ كاملبادرة إىل الصالة، وصحبة األخيار، واالستغفار، وبر الوالدين، 

تان، وإن أنت  والصدقة، واإلدسان إىل الزوجة واألوالد واجلريان، فامليزان له كِفَّ

ليَت بيشء من هذه القاذورات فاجتهد يف التوبة، وأكثر من الطاعة؛ عسى أن ابتُ 

ة الذنوب، وعسى أن تكون سببًا يف توبة اهلل ومغفرته ل ، وهلذا  فَّ
تها عىل كِ ترجح كِفَّ

                                                           

 «تفسري السمرقندي»، و(1/04)للزجاج « معاين القرآن»، و(11/79)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

، (1/297)« فتح القدير»، و(0/470)« تفسري ابن كثري»، و(20/207)« تفسري القرطبي»، و(9/974)

 .واملصادر السابقة

من دديث ابن  (1079)« صحيح مسلم»، و(7519، 4750، 117)« صحيح البخاري»: ينظر( 2)

 .ريض اهلل عنهمسعود 
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 أسلمَت عىل ما َأْسَلفَت من»: ريض اهلل عنهحلَكِيم بن ِدزام  صىل اهلل عليه وسلمقال 

، فاهلل تعاىل يصطفي [20: حممد] ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿. (1)«خري

 .للتوبة الذين يعلم رغبتهم يف اخلري، ونفرهتم من الرش، ودبهم للخالص

َّ باملكان، أي: ، ومنه تقول(2)املرور العابر: الثاين مرَّ عليه مروًرا رسيًعا: َأمَل
(3) ،

 : (4)وقال القائل

 َأملََّا وأيُّ َعَبٍد لَ  ال***  مَجَّاإْن َتْغِفِر اللَّهمَّ َتْغِفْر 

ل عنده إىل عادة أو إدمان، بل : ﴾ڻ ﴿فاملقصود هنا بـ إملام رسيع مل يتحوَّ

ة قاهرة وسقطة عابرة أفاق بعدها وندم وتاب وأناب، وهذا شأن ذنوب  كانت زلَّ

بني والسابقني، دتى ربام محل أددهم الذنب عىل االستزادة من  هر الصاحلات وقاملقرَّ

 الطاعات والقربات، وربام وقع املؤمن يف الذنب؛ لكنه ال يقيم عليه، وإنام النفس عىل

ر من أسبابه  .ُيرسع النهوض واخلالص، ويستنجد باهلل، ويتحرَّ

                                                           

 .ريض اهلل عنهمن دديث َدكِيم بن ِدزام ( 219)، ومسلم (2497)أخرجه البخاري ( 1)

« التفسري الوسيط»، و(9/974)« تفسري السمرقندي»، و(11/79)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.1/295)« فتح القدير»، و(0/470)« تفسري ابن كثري»، و(4/101)للواددي 

« التحرير والتنوير»، و«ل م م»( 21/143)« لسان العرب»، و(21/110)« هتذيب اللغة»: ينظر( 3)

(10/211.) 

ْلت»: ينظر( 4)  (. 15ص)« ديوان ُأَميَّة بن أيب الصَّ

، (0/230)« خزانة األدب»، و(1/492)« احلامسة البرصية»: ينظر. وُنسب إىل أيب ِخراش اهلَُذل

 .«م م ج»( 21/204)« لسان العرب»، و(9/2947)« رشح أشعار اهلذليني»و

، واخلرائطي (230)، وأبو يعىل (4370، 4313)، والبزار (9154)أخرجه الرتمذي . وُروي مرفوًعا

« شعب اإليامن»، ويف (20/921)، والبيهقي (1/473)، (2/14)، واحلاكم (217)« اعتالل القلوب»يف 

 .ريض اهلل عنهامبن عباس من دديث ا( 251( )22/231)، والضياء (7714)
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وما أدسن التعرف إليه سبحانه بأسامئه احلُسنى التي : ﴾ۀ ہ ہ ہہ﴿

مْحة، فمن أسامئه ابِديم، الغفومْحن، الرَّ الرَّ : معظمها يدور عىل الرَّ وليس من .. ر، التَّوَّ

ب، وال شديد العقاب، فهذا عىل القول الراجح ليس من : أسامئه الباطش، وال املَُعذِّ

، واللُّطف (1)األسامء احلسنى مْحَة، والرِبُّ ، وإنام أسامء اهلل احلسنى هي التي فيها الرَّ

اطينهم عىل ارة بالسوء، أو شيتغلبهم نفوسهم األَمَّ بالعباد؛ ترغيًبا وحتبيًبا هلم َأالَّ 

 .اإلرصار عىل الذنب، أو اليأس من التوب

فهو أعلم : ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿

أو  ،﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿، وهو أعلم بكم يوم أن كنتم (2)بكم قبل أن تكونوا

مواليد صغاًرا، ال يوجد هوى يف نفوسكم، وال ميل وال شهوة، ولكنها كانت كامنة مل 

ل بعد، ألنكم خلقتم من األرض، ففيكم ثقلة الطني وداعي اهلوى ومركب الشهوة  تفعَّ

فال تقولوا عن : ﴾ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿وامليل والغريزة، 

يها من االدِّعاء، وإنام عليكم التواضع هلل  سبحانه، وهذا خطاب للفرد أنفسكم ما يزكِّ

عاء ال يتناسب مع دقيقته، أو يتظاهر بام لي س فيه؛ فيجمع بني املعصية َأالَّ يندفع يف ادِّ

لنفس، ومحى الباطنة والكذب الظاهر؛ فإنه ربام أورث الذنب تواضًعا وازدراًء با

نه عاٍص صادبه من الكِرْب أو االغرتار أو التعاظم، ما دام يعرف أن الذنب ذنب، وأ

 .مستحق للعقاب، إال أن يتجاوز اهلل عنه

                                                           

ھ ے ے ۓ ۓ ﴿: «سورة احلرش»، وما سيأيت يف (25 -21ص)للمؤلِّف « مع اهلل»: ينظر( 1)

 .﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

« تفسري ابن كثري»، و(4/101)للواددي « التفسري الوسيط»، و(11/00)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.512ص)« تفسري السعدي»، و(0/471)
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ي قبيلة نفسه ا، أو ِعْرق، أو شعب بمثل هذه كام يدخل يف هذا النهي أن تزكِّ

 ﴾ٻ ٻ پ پ﴿: ضة، كام كان اليهود والنصارى يقولونالدعاوى العري

ل [222: البقرة] ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿، [25: املائدة] ، فتتحوَّ

 . (1)﴾ۋ ۋ ۅ﴿بذل  الديانة عصبيات قومية وِعْرقية وَقبَليَّة، وهو سبحانه 

 : ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ﴿ *

، قيلت يف شأن رجل منزلت هذه اآليا ، همَّ أن ُيسلم، (2)الوليد بن املغرية: عنيَّ

م شيًئا من اخلري، وكاد أن ينقاد للُهدى، ثم نكس عىل عقبه ، فاهلل ُيَوبِّخه وأمثاله، (3)وقدَّ

من  ﴾ې ې﴿. (4)عىل أنه أعرض بعد ما اقرتب، ومل يغتنم الفرصة التي سنحت له

الصخرة، : هي الُكْدَية، و(6)توقَّف: أي ﴾ى ﴿. (5)اخلري، أو من التوجه واالستعداد

                                                           

« تفسري القرطبي»، و(4/921)« تفسري البغوي»و، (9/974)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 1)

 (. 10/211)« التحرير والتنوير»، و(1/297)« فتح القدير»، و(20/220)

ْهمي، وقيل: وقيل( 2)  .يف أيب جهل: يف النَّرْض بن احلارث، وقيل: نزلت يف العاص بن وائل السَّ

للواددي « أسباب النزول»و ،(1/401)« تفسري املاوردي»، و(11/02)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

، (1/290)« فتح القدير»، و(20/222)« تفسري القرطبي»، و(13/101)« تفسري الرازي»، و(933ص)

 (. 10/210)« التحرير والتنوير»و

التحرير »، و(1/101)« املحرر الوجيز»، و(4/109)للواددي « التفسري الوسيط»: ينظر( 4)

 (.10/215)« التنويرو

، (20/222)« تفسري القرطبي»، و(4/232)« زاد املسري»، و(4/929)« البغوي تفسري»: ينظر( 5)

« التحرير والتنوير»، و(3/214)« التفسري املظهري»، و(20/19)« البحر املحيط يف التفسري»و

(10/215.) 

« الوجيز»، و(413ص)تيبة البن ق« غريب القرآن»، و(9/114)« تفسري عبد الرزاق»: ينظر( 6)

« روح املعاين»، و(1/923)« تفسري ابن جزي»، و(20/222)« تفسري القرطبي»، و(2041ص)للواددي 

(24/74.) 
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ل إىل صخرة، ال َتبِضُّ بقطرة من املاء، أو واجه صخرة من ظلمة نفسه  كأنه حتوَّ

)!تها ملَن دوهلا وعزوفها عن االنتقال استمراًرا للحالوجمامل
1). 

 : ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ﴿ *

، [10: فصلت] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ﴿: وكأنه ممن قال 

اغرتاًرا هبذا الظن املوهوم املبني عىل غري أساس من علم أو اإليامن  وعزف عن

 .(2)تقوى

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  ۇئ ﴿ *

 : ﴾جئ حئ

ا دسنًا وعقبى  ح أنه كان ممن يزعم أن له يف اآلخرة مردًّ وهذا التعقيب يرجِّ

 ! صاحلة

كانت عرش ورقات، يف كل صفحة نحو أربع آيات من جنس  ﴾ٺ ٺ﴿و

؛ ألن عليه السالم، وإنام ذكر موسى (3)ت القرآن الكريم، فهي نحو أربعني آيةآيا

، والتوراة معروفة، وفيها كثري من البيان واهلُدى، وموسى من الرسل (4)ُصُحفه أشهر

ڌ  ﴿: الذين هلم أمة قائمة، وصحفهم تشمل التوراة التي أثنى عليها اهلل تعاىل بقوله

 .التي فيها الوصايا العرش وغريهااأللواح ، وتشمل [44: املائدة] ﴾ڌ ڎڎ

                                                           

« تفسري القرطبي»، و(4/929)« تفسري البغوي»، و«ك د ى»( 7/1402)« الصحاح»: ينظر( 1)

 (.10/215)« التحرير والتنوير»، و(20/221)

« زاد املسري»، و(1/101)« املحرر الوجيز»و، (413ص)البن قتيبة « آنغريب القر»: ينظر( 2)

 (.1/290)« فتح القدير»، و(20/221)« تفسري القرطبي»، و(4/232)

 (. 10/290)« التحرير والتنوير»: ينظر( 3)

« التحرير والتنوير»، و(24/71)« روح املعاين»، و(5/279)« تفسري أيب السعود»: ينظر( 4)

 (.10/211)« التفسري املنري»، و(10/290)
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وإنام بدأ بموسى ثم ثنَّى بإبراهيم ألجل هذا، واهلل أعلم، أو ألنه يريد أن يثني 

عىل إبراهيم باملزيد، فذكر موسى إمجااًل ثم انتقل إىل اخلليل ليبني عىل ذكره أخباًرا 

 .﴾ېئ ىئ ىئ﴿: وثناًء بقوله

 :ذبحه البنه: ومن ذلك ،(1)أنجز وو ىَّ بوعده: أي: ﴾ېئ ىئ ىئ﴿

 . [201: الصافات] ﴾ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ﴿

ی ی ی  ﴿: يف هذا السياق؛ فهو« صحف إبراهيم وموسى»أما ماذا يف 

، فال ُيؤخذ أدد بذنب غريه، وهذا الذي أعطى قلياًل وَأْكَدى، وظنَّ أن ثمَة ﴾ی جئ

ئع كلها، فاهلل تعاىل أدًدا سوف يفديه أو ينفعه، قد َرَكَن إىل َوْهم ال أصل له يف الرشا

ينفعه، وهذا معنى قرآين عظيم، فيه غاية العدل، فال ُيؤخذ أدد خيربه بأن هذا ال 

 .بَجريرة غريه، وال ُيعريَّ القوم أو القبيلة بخطأ أددهم

وهذه معاين ال ختتص باملأل من قريش، بل هي قواعد أخالقية دنيوية وأخروية، 

بذنب  ولو كان أقرب قريب؛ دتى الزوجة ال ُتؤخذَأالَّ ُيؤاخذ أدٌد بَجِريرة أدد، 

زوجها، وال الزوج بذنب زوجته، وال االبن بأبيه، وال األب بابنه، وال اجلار بجاره، 

أئمة : وال ينبغي أن نصدر األدكام العامة عىل الناس؛ بناًء عىل سلوك فردي، فنقول

سون مهملون، أو: املساجد فاسدون، أو عاة مناف: املدرِّ األطباء غشاشون، : قون، أوالدُّ

 .﴾ی ی ی جئ ﴿فهذا التعميم ال ينبغي؛ ألنه ال .. عونالتجار طامَّ : أو

 : ﴾مئ ىئ يئ جب حب خب مب﴿ *

، (1)«صحف إبراهيم وموسى»فمسؤولية اإلنسان تقترص عىل فعله، وهذا من  

ٌر يف رشيعتنا من ديث اجلملة، وإن كان اهلل تعاىل جعل يف معنى  سعي »وهو مقرَّ

                                                           

« تفسري البغوي»، و(4/929)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(1/01)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 1)

 (.5/279)« تفسري أيب السعود»، و(4/929)
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إن أطيَب ما َأَكَل الرجُل من »: صىل اهلل عليه وسلمسعي ولده، كام قال « ناإلنسا

)«كسبه، وإن ولَدُه من كسبه
إاِلَّ : إذا ماَت اإلنساُن انقطَع عنه عمُلُه إاِلَّ من ثالث»و. (2

)«ة، أو علم ُينتفُع به، أو ولد صالح يدُعو لهمن صدقة جاري
3) . ، واحلج عن املتو ىَّ

، وبعض األعامل الصاحلة (4)كل ذل  ثابت يف السنة.. لصدقة عنهوالصوم عنه، وا

يصل ثواهبا إن شاء اهلل، والدعاء للمؤمنني واملؤمنات، وهذا كله ال يتنا ى مع اآلية 

ع َمن قبلنا، وهو منسوخ؛ ألن اهلل تعاىل ساقه هذا رش: الكريمة، وال داجة إىل أن نقول

 .(5)لنا يف سياق االعتبار به

 : ﴾حت خت ىب يب جت ﴿ *

 . (6)سوف يراه اهلل تعاىل واملؤمنون والناس، وُيعرض يوم القيامة 

 : ﴾مت ىت يت جث مث ﴿ *

ا فرش، واجلزاء األو ى تقتيض استيعاب اجلزاء عىل   إن خرًيا فخري، وإن رشًّ

 . (1)الصالح ومتامه مع الفضل، واجلزاء عىل اليشء مع العدل، وربام التسامح والعفو

                                                                                                                                                    

« تفسري البغوي»، و(4/109)للواددي « التفسري الوسيط»، و(11/05)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (. 10/291)« رير والتنويرالتح»، و(20/224)« قرطبيتفسري ال»، و(4/924)

، وابن (2915)، والرتمذي (9115)، وأبو داود (14091)، وأمحد (2751)أخرجه الطياليس ( 2)

ريض اهلل من دديث عائشة ( 1/47)، واحلاكم (4170)، وابن دبان (0/140)، والنسائي (1290)ماجه 

 (.1271)« إرواء الغليل»و ،(4/27)« التلخيص احلبري»، و(5/905)« البدر املنري»: وينظر. عنها

 .ريض اهلل عنهمن دديث أيب هريرة ( 2792)أخرجه مسلم ( 3)

 (.2245، 2004)« صحيح مسلم»، و(2319، 2511، 2955)« صحيح البخاري»: ينظر( 4)

« البسيط التفسري»، و(22/0201)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(11/50)« تفسري الطربي»: ينظر( 5)

 (.20/221)« تفسري القرطبي»، و(4/239)« زاد املسري»، و(12/73)للواددي 

« تفسري الرازي»، و(22/0201)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(11/50)« تفسري الطربي»: ينظر( 6)

 (.0/471)« تفسري ابن كثري»، و(20/221)« تفسري القرطبي»، و(13/100)
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 : ﴾ىث يث حج مج جح ﴿ *

، فهي من اآليات الدالة عز وجلأن الناس صائرون إىل اهلل : معاين اآلية صحأ 

 .(2)عىل البعث

 عز وجلأن كل تفكري رشيد عاقل يوصل اإلنسان إىل اإليامن باهلل : معناها: وقيل

 .(3)وعبوديته

 : ﴾مح جخ حخ مخ جس  ﴿ *

، وهذه من خصائص اإلنسان، ينفرد هبا (4)خلق غريزة الضح  والبُكاء: أي 

 . (5)دون عامة احليوان، إال ما ندر

احلاممة تنوح عىل كذا، فهو عىل سبيل املجاز، واهلل خلق لبكاء اإلنسان : وقولنا

م  عىل « الضح »أسبابه، ولضحكه أسبابه، ويف ذل  صناعة السعادة؛ وهلذا قدَّ

سعادة ، وهذه ِمنٌَّة عىل الناس؛ أن احلياة فيها كثري من اجلامليات، وأسباب ال«البكاء»

                                                                                                                                                    

« روح البيان»، و(22/0201)« ية إىل بلوغ النهايةاهلدا»، و(3/494) «تفسري املاتريدي»: ينظر( 1)

 .، واملصادر السابقة(3/119)

« تفسري البغوي»، و(1/902)« تفسري السمعاين»، و(11/52)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 .، واملصادر اآلتية(0/477)« تفسري ابن كثري»، و(20/221)« تفسري القرطبي»، و(4/921)

« تفسري اخلازن»، و(1/910)« تفسري ابن جزي»، و(13/105)« تفسري الرازي» :ينظر( 3)

 .، واملصادر السابقة(10/242)« التحرير والتنوير»، و(4/124)

غرائب التفسري »، و(1/404)« تفسري املاوردي»، و(4/929)« تفسري ابن أيب زمنني»: ينظر( 4)

تفسري أيب »، و(0/477)« تفسري ابن كثري»، و(4/415)« الكشاف»، و(1/2215)« وعجائب التأويل

 (.10/249)« التحرير والتنوير»، و(5/274)« السعود

 (.20/220)« تفسري القرطبي»، و(1/404)« تفسري املاوردي»: ينظر( 5)
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ودتى البكاء فيه معنى التنفيس واإلدساس بمشاعر والرسور، والرضا وقرة العني، 

 :(1)اآلخرين، وربام بكى املرء بسبب طغيان الرسور، كام قيل

ين أبكاين ***  طفَح الرسوُر عيلَّ دتى إنه  من عظم ما قد رسَّ

جيابية، ومن مجالية احلياة أن نتعامل مع تغريات احلياة بقدر من الرضا واإل

بنا والسعادة والتفاؤل، واألمل واإلرشاق، هذا معنى جيب أن ن ب عليه، ومما يدرِّ تدرَّ

والتطهر والتوبة من الذنوب واملعايص، دون أن يغلبنا  سبحانه وتعاىلعليه ذكر اهلل 

 .، أو أمن من مكره سبحانهمعها يأس أو قنوط من رمحة اهلل

 : ﴾حس خس مس حص مص ﴿ *

دكمة عليا يعلمها اهلل وقد جيهلها سبحانه، وذل  وفق  فاملوت واحلياة له 

ا وال عدًما وال انقراًضا ڈ ﴿ الناس، واملوت عبور قنطرة إىل عامل آخر، فليس فناًء حمضًّ

)[50: املؤمنون] ﴾ڈ ژ ژ
2). 

 : ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ *

أن  واألقربفهذا من دكمته سبحانه، وهي عامة يف اإلنسان واحليوان والطري،  

، وهذا ما ال يكون للطيور، ﴾پ پ پ ڀ ﴿: اإلنسان؛ ألنه قال بعدها :املقصود هنا

من املاء الذي ُيراق وُيمنى هو يتصل ببويضة املرأة،  النُّطَْفةوبعض احليوانات، فهذه 

 . (3)فيكون من ذل  خلق اإلنسان

                                                           

 (. 33ص)« ديوان صفي الدين احِليلِّ »: ينظر( 1)

لواددي ل« التفسري البسيط»، و(3/491)« تفسري املاتريدي»، و(11/52)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

« تفسري القرطبي»، و(13/150)« تفسري الرازي»، و(1/100)« املحرر الوجيز»، و(12/01)

(20/220.) 

الذكر واألنثى من كل : الذكر واألنثى من أوالد آدم، وقيل: آدم ودواء، وقيل: املقصود: وقيل( 3)

، (4/920)« البغوي تفسري»، و(1/901) «تفسري السمعاين»، و(11/51)« تفسري الطربي»: ينظر. ديوان
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عالقة امتنانه سبحانه عىل الناس بخلق الزوجية، واالستمتاع هبا، و: واملقصود

والعمل، واالقتصاد، واملشورة  احلبِّ واملودة والرشاكة التي هي رشاكة يف بناء البيت،

 . والرأي، والفكر والثقافة، واحلياة والوفاء

اناة الطرف اآلخر وكثري من البيوت إنام تعاين ما تعاين بسبب األنانية وجتاهل مع

يعة العالقة القائمة بني يف هذه الرشاكة، مما يوجب علينا أن نعيد النظر يف طب

 .الزوجني

 : ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿ *

، (1)فاهلل الذي خلقهم أول مرة قادر عىل أن يعيدهم للنشأة األخرى يوم القيامة 

ڤ ڦ ﴿والذي َقَدَر عىل أن خيلق اإلنسان من عدم قادر أن يعيد خلقه يوَم القيامة، 

 . [10: الروم] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ 

ر باخللق  ها؛ ديث جاءت تعقيًبا عىلوهذه مجلة مناسبة ملا قبل اخللق األول لتذكِّ

 .(2)اآلخر يوم القيامة

 : ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ *

أعطاهم الُقنَْية التي يقتنوهنا، : ﴾ٿ ﴿، (3)الِغنَى واملالأعطى الناس : ﴾ٿ  ﴿ 

مة لـ« َأْقنى»فـ ، فأعطاهم ﴾مس حص ﴿و ﴾حخ مخ﴿: ، وليست مقابلها، كام يف قوله«َأْغنَى»متمِّ

                                                                                                                                                    

« فتح القدير»، و(20/220)« تفسري القرطبي»، و(4/234)« زاد املسري»، و(1/100)« املحرر الوجيز»و

 (.10/241)« التحرير والتنوير»، و(1/240)

« تفسري القرطبي»، و(9/977)« تفسري السمرقندي»، و(11/51)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.3/59)« تفسري القاسمي»، و(0/470)« فسري ابن كثريت»، و(20/225)

 (.10/240)« التحرير والتنوير»: ينظر( 2)

للواددي « الوجيز»، و(1/401)« تفسري املاوردي»، و(11/51)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (.0/470)« تفسري ابن كثري»، و(223 -20/225)« تفسري القرطبي»، و(2049ص)
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، أو أعطاهم الرضا هبذا الغنى، عىل التفسري (1)التي يقتنوهنا وأعطاهم األشياء الغنى،

 .(2)اآلخر

 : ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿ *

ْعَرى مل تكن   هذا كالم مستأنف جديد، فالواو لالستئناف؛ ألن عبادة الشِّ

موجودة يف عهد إبراهيم وموسى، وإنام ُوجدت يف العرب بعد ذل ، وهذا عطف يف 

؛ لينكر عىل عابدهيا، فعاد «النَّْجم إذا َهَوى»ىل بدايتها، ديث أقسم بـهناية السورة إ

ر باملعنى األول  .(3)ليذكِّ

 : ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڤ ﴿ *

؛ ألهنا قديمة، وألهنا القبيلة العربية ﴾ڦ ﴿: واددة، ولكن سامها« عاد»و 

 ﴾ک گ گ گ گ﴿: ، كام دكى تعاىل عنهم(4)املشهورة، وألهنا ذات عظمة وقوة

مون؛ كانوا بعد قوم نوح[21: فصلت]  . ، وهم متقدِّ

 : ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ﴿ *

                                                           

، (172ص)« خمتار الصحاح»، و(1475 -7/1470)« الصحاح»و، (1/125)« العني»: ينظر( 1)

 .«ق ن ي»( 93/910)« تاج العروس»، و«ق ن ا»( 21/101)« لسان العرب»و

« فتح القدير»، و(4/234)« زاد املسري»، و(12/04)للواددي « التفسري البسيط»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(1/240)

« تفسري البيضاوي»، و(20/223)« تفسري القرطبي»و ،(13/159)« تفسري الرازي»: ينظر( 3)

، (24/73)« روح املعاين»، و(3/291)« التفسري املظهري»، و(1/912)« تفسري ابن جزي»، و(1/271)

 (.10/210)« التحرير والتنوير»و

« تفسري الرازي»، و(1/105)« املحرر الوجيز»، و(11/55)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

« روح املعاين»، و(20/17)« البحر املحيط يف التفسري»، و(20/210)« القرطبي تفسري»، و(13/159)

(24/73.) 
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 .(1)أكثر ظلاًم، وأكثر طغياًنا :أي ﴾چ چ ﴿

 : ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ﴿ *

تلحظ هنا تسارع السياق، وكأن  أمام مشاهد رسيعة متالدقة يف آية واددة،  

لة يف موضع آخر  .ختترص السورة قصة كاملة مفصَّ

ىعليه السالمقوم ُلوط  :﴾ڇ ﴿ : ، أي«املُْؤَتِفكات»: ، وقراهم تسمَّ

وا الفطرة، فُعوقبوا بقلب قراهم وتدمريها، ثم رماهم اهلل تعاىل (2)املنقلبات ؛ ألهنم غريَّ

 .[51: هود] ﴾پ ڀ ڀ ڀ﴿بـ

، ويمر احلديث (4)، وهي ُقرى َسُدوم(3)من تل  احلجارة: أي ﴾ڍ ڍ ڌ ﴿

 .يف مواضع خمتلفة من التفسري عن بعض أخبارها وتفصيلها

 : ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ﴿: ثم يأيت السؤال العظيم املزلِزل* 

                                                           

تفسري »، و(9/970)« تفسري السمرقندي»، و(4/253)للنحاس « إعراب القرآن»: ينظر( 1)

تفسري ابن »، و(154 -13/159)« تفسري الرازي»، و(1/103)« املحرر الوجيز»، و(1/909)« السمعاين

 (.0/470) «كثري

« تفسري السمرقندي»، و(3/490)« تفسري املاتريدي»، و(4/270)« تفسري مقاتل»: ينظر( 2)

، وما (1/242)« فتح القدير»، و(0/470)« تفسري ابن كثري»، و(4/925)« تفسري البغوي»، و(9/970)

 . ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿: «سورة احلاقة»سيأيت يف 

، (4/925)« تفسري البغوي»، و(3/490)« املاتريديتفسري »، و(11/30)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (. 10/211)« التحرير والتنوير»، و(1/242)« فتح القدير»، و(0/470)« تفسري ابن كثري»و

، ديث كانت أكرب القرى، وهي بني احلجاز والشام، عليه السالمقرية من قرى قوم لوط : سدوم( 4)

ودبوًبا وثامًرا، واآلن عربة للناظرين؛ بعد أن أهلكها اهلل عز  شجاًراكانت أدسن بالد اهلل وأكثرها مياًها وأ

« آثار البالد وأخبار العباد»: ينظر. وجل؛ ديث كان أهلها يعملون اخلبائث، كام ذكر ذل  يف كتابه

 (.905ص)« الروض املعطار يف خرب األقطار»، و(101ص)
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أيُّ آالء رب  : فيكون املعنى، صىل اهلل عليه وسلموقد يكون هذا خطاًبا للنبي 

أعظم عندك؟ فكلها آالء دسنة عظيمة، وهم يريدون أن تتامَرى فيها، فبأيِّ هذه 

 . جمال فيهما ال ، هذا(1)اآلالء تتامَرى أو تش ؟

أن هذه اآلالء : أو يكون خطاًبا للناس كلهم، ولكل َمن يصلح له اخلطاب 

ب أو تش  أو جتادل؟ ا تكذِّ العظيمة التي تراها؛ بأهيِّ
(2). 

 : ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿ *

 صىل اهلل عليه وسلم، والنبيُّ ﴾ک ک ﴿هذا القرآن من جنس : أي 

)[244: آل عمران] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿
3). 

 : ﴾ک گ گ ﴿ *

ت احلاقة، ووقعت الواقعة، : أي  الساعة، : ﴾گ ﴿، و(4)اقرتب: وأزفدقَّ

)﴾ھ ھ﴿: فهي بمعنى السورة التالية هلا
5). 

 : ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿ *

                                                           

، (1/271)« تفسري البيضاوي»، و(13/151)« تفسري الرازي»، و(4/413)« الكشاف»: ينظر( 1)

 (.10/217)« التحرير والتنوير»، و(1/242)« فتح القدير»، و(0/475)« تفسري ابن كثري»و

« تفسري املاوردي»، و(9/970)« تفسري السمرقندي»، و(11/31)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 .ابقةدر الس، واملصا(20/112)« تفسري القرطبي»، و(4/234)« زاد املسري»، و(1/407)

، (1/103)« املحرر الوجيز»، و(4/413)« الكشاف»، و(1/407)« تفسري املاوردي»: ينظر( 3)

 (. 10/210)« التحرير والتنوير»، و(24/00)« روح املعاين»، و(20/212)« تفسري القرطبي»و

« لسان العرب»، و(01ص)« املفردات يف غريب القرآن»، و(2/34)« مقاييس اللغة»: ينظر( 4)

 .«أ ز ف»( 3/4)

، (11/31)« تفسري الطربي»، و(4/275)« تفسري مقاتل»، و(713ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 5)

، (5/277)« تفسري أيب السعود»، و(20/211)« تفسري القرطبي»، و(1/05)للزجاج « معاين القرآن»و

 (.1/241)« فتح القدير»و
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 .(1)عز وجلال يكشفها أدد إال اهلل  

 : ﴾ ۀ ۀ ہڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ   ﴿ *

بني؟ ﴾ڱ ڱ ڱ ں  ﴿  ڻ ڻ ڻ ڻ  ﴿ ،(2)يا معرش قريش املكذِّ

مشغولون بالطَّرب واللَّعب والضح ، بينام األمر  غافلون الهون: ﴾ۀ ہ ۀ

، وفيه كرب وأهوال  .(3)جدٌّ

بَّاين العظيم * ہ ہ ہ ھ  ﴿: وهنا بلغ التأثري هنايته، وجاء اخلتم الرَّ

 : ﴾ھ

 .(4)وهذا موضع سجود عند طائفة من أهل العلم، خالًفا لإلمام مال  

، وقرأها يف مكة (5)هذه السورة مرًة، ومل يسجد ه وسلمصىل اهلل عليوقد قرأ النبيُّ 

 .(6)مكة وسجد، وسجد معه املسلمون واملرشكون واجلنُّ واإلنُس 

                                                           

« زاد املسري»، و(4/101)للواددي  «الوسيطالتفسري »، و(4/275)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

 (.10/213)« التحرير والتنوير»، و(0/475)« تفسري ابن كثري»، و(4/234)

 .، واملصادر السابقة واآلتية(11/37)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

« تفسري الثعلبي»، و(11/37)« تفسري الطربي»، و(9/117)« تفسري عبد الرزاق»: ينظر( 3)

 (.3/54)« تفسري القاسمي»، و(20/219)« تفسري القرطبي»، و(4/923)« لبغويتفسري ا»، و(3/210)

« التحرير والتنوير»، و(20/214)« تفسري القرطبي»، و(1/901)« تفسري السمعاين»: ينظر( 4)

(10/271.) 

التاج »، و(2/01)« االختيار لتعليل املختار»، و(2/05)« اهلداية يف رشح البداية»: وينظر أيًضا

« املغني»، و(441 -2/442)« مغني املحتاج»، و(70 -4/13)« املجموع»، و(1/972)« يلواإلكل

(2/442.) 

ريض اهلل من دديث زيد بن ثابت ( 100)« صحيح مسلم»، و(2001)كام يف صحيح البخاري ( 5)

 . عنه

 .دم أول السورة، وتقريض اهلل عنهاممن دديث ابن عباس ( 4571، 2002)أخرجه البخاري ( 6)



251 
 

هتا  والعجيب أن يسجد املرشكون، وقد أخذهتم روعة السورة ووهلتها وقوَّ

هم من أعامقهم،  ورسعتها وتأثريها ودصارها هلم بالسؤاالت املتتابعة التي هتزُّ

ل، ثم عادوا ة عنهموتكشف الغفل ، فأفاقوا قلياًل عىل وقعها وصداها وسجدوا دون تأمُّ

.إىل ما كانوا عليه من الكفر والعناد
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*  

ى ؛ لذكره يف صدرها، وهو االسم الغالب يف املصادف، «سورة القمر»: ُتسمَّ

 .(1)وكتب التفسري، واحلديث

 سورة»: وختترص إىل، «﴾ھ ے ے ھ﴿ سورة»: ومن أسامئها

«﴾ھ﴿ سورة»و، «﴾ھ ھ﴿
(2).  

ْيثي  صىل اهلل عليه ، أن النبيَّ ريض اهلل عنهوقد جاء هذا يف دديث أيب واقد اللَّ

 كان يقرُأ بـ وسلم

يف الفطر  ﴾ھ ھ ے ے ۓ﴿، و﴾ٱٻ ٻ ٻٻ﴿

 .(3)واألضحى

 .(4)مخس ومخسون آية باتفاق علامء العدِّ   *

 .(1)عند اجلمهور *

                                                           

للنسائي « السنن الكربى»، و(1/930)« جامع الرتمذي»، و(4/273)« تفسري مقاتل»: ينظر (1)

« تفسري القرطبي»، و(4/910)« تفسري البغوي»، و(11/209)« تفسري الطربي»، و(20/150)

 (.10/271)« التحرير والتنوير»، و(24/09)« روح املعاين»، و(20/211)

« صحيح البخاري»، و(9/110)« فسري عبد الرزاقت»، و(799ص)« جماهدتفسري »: ينظر( 2)

 (.1/244)« فتح القدير»، و(4/921)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(7/241)

 .«﴾ٱ﴿سورة »، وتقدم يف (532)أخرجه مسلم ( 3)

رر يف تفسري اآلي والسور»، و(197ص)« البيان يف عدِّ آي القرآن»: ينظر( 4) ، (4/2152)« َدْرج الدُّ

 (.10/271)« التحرير والتنوير»، و(920ص)« يف عيون علوم القرآن فنون األفنان»و
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ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ﴿: أن فيها آية مدنية، وهي قوله تعاىل وذكر بعضهم

﴾ۈئ
 .، وأهنا كانت يف مناسبة غزوة بدر(2)

استشهد هبذه اآلية يف غزوة بدر، وإال  صىل اهلل عليه وسلمأن النبيَّ  والصحيح

هلل ريض افالسورة كلها مكية، نزلت قبل اهلجرة بخمس سنوات، وقد صحَّ عن عائشة 

: بمكَة، وإين جلاريٌة ألعُب  صىل اهلل عليه وسلملقد ُأْنزَل عىل حممد »: أهنا قالت نهاع

)«﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ﴿
3). 

قني من أهل العلم قبل اهلجرة بنحو مخس  ودادثة انشقاق القمر كانت عند املحقِّ

 .(4)سنوات

 : ﴾ھ ھ ے ے ۓ﴿ *

ها، فهو اقرتاب زمني: اقَتاب الساعة اًل يف القرآن يف د جا، وق(5)ُدنوُّ ء هذا مسجَّ

، وقوله [2: األنبياء] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿: مواضع، كام يف قوله تعاىل

صىل اهلل ، وقول النبي [79: األدزاب] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿: سبحانه

                                                                                                                                                    

« تفسري القرطبي»، و(1/122)« املحرر الوجيز»، و(1/405)« تفسري املاوردي»: ينظر( 1)

، (24/09)« روح املعاين»، و(1/244)« فتح القدير»، و(1/997)« تفسري الثعالبي»، و(20/211)

 (.10/271)« ويرالتحرير والتن»و

، واملصادر (2/71)« اإلتقان»، و(4/237)« زاد املسري»، و(1/907)« تفسري السمعاين»: ينظر (2)

 . السابقة

 (.4507)أخرجه البخاري ( 3)

« فتح البيان يف مقاصد القرآن»، و(1/114)« املواهب اللدنية»، و(7/791)« فتح الباري»: ينظر( 4)

 (.10/277)« التحرير والتنوير»، و(29/150)

« تفسري املاوردي»، و(9/973)« تفسري السمرقندي»، و(11/209)« تفسري الطربي»: ظرين( 5)

 (.0/400)« تفسري ابن كثري»، و(4/230)« زاد املسري»، و(1/907)« تفسري السمعاين»، و(1/405)
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وقرن بني السبَّابة والوسطى. «ُبعثُت أنا والساعُة كهاتني»: عليه وسلم
: ويف لفظ. (1)

)«إن كادْت لتسبُِقني»
2) . 

ب الساعة، والنبيُّ  صىل اهلل عليه وَثمَّ قرٌب عام من ديث إن كل وقت يميض يقرِّ

آخر األنبياء واملرسلني؛ وكانت بعثته من عالمات الساعة الدالة عىل قرهبا، وقد  وسلم

يوطيُّ رسالة سامها  ، وساق فيها«الكشف يف جماوزة هذه األمة األلف»: ألَّف السُّ

تتجاوز ألف سنة، وهذا صار تارخًيا ماثاًل، عىل أن هذه األمة قد أداديث وروايات تدل 

يوطي دني كتب كان قريًبا تارخييًّا من األلف، ديث تويف سنة   .رمحه اهلل( هـ322)والسُّ

من املوضوعات التي  ﴾ھ﴿، وحتديد ميقات «هناية العامل»إن موضوع 

وكل شعوب العامل  تشغل بال كثريين، وقد ينسجون دوهلا األساطري والروايات،

ث عن موقعة  ، وهي املعركة بني احلقِّ والباطل، وهذا معتقد عند «هرجمدون»تتحدَّ

النصارى واليهود، واملسلمون يؤمنون أن للساعة أرشاًطا وعالمات، ولكن هذا ال 

لرتويج القصص اخليالية ونسج احلكايات الومهية، وال أن يكون ينبغي أن يكون أداة 

 صىل اهلل عليه وسلملناس عن مصاحلهم وحتقيق مقاصدهم؛ فإن النبيَّ سبًبا يف عزوف ا

، فإن استطاَع أن ال يقوَم حتى يغرَسها (3)إن قامت الساعُة، وبيد أحدكم َفِسيلة  »: يقول

)«فليفعْل 
د أمهية العم. (4 ل واالنغامس فيه والدأب، دتى ولو قامت فالرشع يؤكِّ

                                                           

 .ريض اهلل عنهمن دديث أنس ( 1312)، ومسلم (7104)أخرجه البخاري ( 1)

 .ريض اهلل عنهاممن دديث سهل بن سعد ( 1310)مسلم ، و(1902، 4397)ري وأخرجه البخا

 .ريض اهلل عنهمن دديث أيب هريرة ( 7101)وأخرجه البخاري 

 .ريض اهلل عنهاممن دديث جابر بن عبد اهلل ( 570)وأخرجه مسلم 

 .ريض اهلل عنهمن دديث ُبريدة بن احلُصيب ( 11340)أخرجه أمحد ( 2)

 .نخلة صغرية: أي( 3)

، والضياء (403)« األدب املفرد»، والبخاري يف (21352)، وأمحد (1252)ياليس أخرجه الط (4)

 (.3)« السلسلة الصحيحة»: وينظر. ريض اهلل عنهمن دديث أنس ( 1021 -1022( )174 -0/171)
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ومصالح احلياة الدنيا التي ال يقوم معاشهم  الساعة، ودفز الناس عىل العمل الصالح

 .(1)إال هبا

فقد ورد عن احلسن البرصي وعطاء أن املراد باالنشقاق يف  :أما انشقاق القمر

 .(2)انشقاق القمر يوم القيامة، ونسبه بعض املفرسين إىل اجلمهور: اآلية

صود دادثة أن هذا قول لبعض األئمة، وأما اجلمهور فذهبوا إىل أن املق واألقرب

ىل اهلل عليه صمن النبي  -هتمكعاد -وقعت يف مكة قبل اهلجرة، ديث طلب املرشكون

أن  صىل اهلل عليه وسلمآيًة، فأراهم اهللُ تعاىل انشقاق القمر، وأخربهم النبيُّ  وسلم

، وقال النبيُّ (3)القمر سوف ينشق، ونظر الناُس إليه فيام يشبه اخلسوف، فرأوه فِْلقتني

، ريض اهلل عنهكام يف دديث ابن مسعود . «اشهدوا»: للصحابة وسلم عليه صىل اهلل

 .(4)وهو يف الصحيح

وجاء هذا املعنى عن مجع من الصحابة، كابن عباس، وابن مسعود، وُدذيفة بن 

 .(5)ريض اهلل عنهماليامن، وابن عمر، وأنس، وغريهم 

                                                           

 .﴾ہ ہ ہ ھ ھ﴿: «سورة القيامة»ما سيأيت يف ينظر ( 1)

« التفسري الوسيط»، و(1/403)« تفسري املاوردي»، و(9/973)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 2)

« فتح القدير»، و(20/217)« تفسري القرطبي»، و(4/230)« زاد املسري»، و(4/100)للواددي 

 (.10/275)« لتحرير والتنويرا»، و(29/159)« فتح البيان يف مقاصد القرآن»، و(1/241)

رر يف »، و(4/100)للواددي « التفسري الوسيط»، و(11/209)« تفسري الطربي»: ينظر( 3) َدْرج الدُّ

« تفسري القرطبي»، و(1/122)« املحرر الوجيز»، و(2151 -4/2152)« تفسري اآلي والسور

 (.10/270)« التحرير والتنوير»، و(24/04)« روح املعاين»، و(217 -20/211)

 (.1500)، ومسلم (9573)أخرجه البخاري ( 4)

« مصنف ابن أيب شيبة»، و(1151)« رزاقمصنف عبد ال»، و(1009)« مسند الطياليس»: ينظر( 5)

صحيح »، و(4575، 9500)« صحيح البخاري»، و(27043، 29325)« مسند أمحد»، و(94035)

صحيح »، و(737)للطحاوي « مشكل اآلثار»و، (9153)« جامع الرتمذي»، و(1501،1509)« مسلم

 (.4/703)« املستدرك»، و(7430)« ابن دبان
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 . (1)بمتواتر وادَّعى بعضهم أن اخلرب متواتر، والصحيح أنه مشهور وليس

د البعض يف صحة الرواية؛ بأن االنشقاق لو كان وقع فعاًل لذكره  وقد تردَّ

خون من غري املسلمني والعرب، ويبعد أن يقع هذا ثم ال يستفيض  الفلكيون واملؤرِّ

 . خربه يف أرجاء األرض

إن القمر يف تل  الساعة قد يكون آلخرين خمتفيًا غائبًا، أو : فيقال جواًبا لذلك

لبلد آخَر يف آخِر الليل والناس نيام، أو تكون حلظة االنشقاق يكون ددوث ذل  

ر اهلل االنشقاق بطريقة ال يتأثر هبا ِجْرم القمر،  ٺ ٿ ٿ ﴿قصرية، كام حيتمل أن يقدِّ

 .﴾ٿ ٿ

خاتم األنبياء  صىل اهلل عليه وسلملقد اختار اهلل سبحانه أن يكون حممًدا 

بوا، ديث موعدهم يوم القيامة، كام واملرسلني، وأن يمهل الناس  ۆ  ﴿: قالولو كذَّ

، أما األمم السابقة فكانت ُتؤخذ [15: الكهف] ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

ى عذاب االستئصال، فإذا مل يؤمنوا نزلت عليهم العقوبة، واستأصل : عادة بام ُيسمَّ

م بحيث ال هوا، أما هذه األمة فإن اهلل تعاىل يمدُّ هلاهلل تعاىل شأفتهم وأبادهم وانت

 .دتى يأيت أمر اهلل (2)هيلكهم بَسنَة بعامة

 : ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿ *

                                                           

، (1/114)« املواهب اللدنية»، و(0/401)« تفسري ابن كثري»و، (2/111)« الشفا»: ينظر( 1)

، (24/04)« روح املعاين»، و(3/179)« روح البيان»، و(1/111)« البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد»و

 (.275 -10/270)« التحرير والتنوير»، و(122ص)« ظم املتناثرن»و

أن ال هيل  أمته بَسنَة عامة، فاستجاب اهلل له  وجل عزوقد دعا النبيُّ صىل اهلل عليه وسلم ربَّه ( 2)

 (.1553)« صحيح مسلم»: ينظر. ذل 
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فإذا رأى هؤالء املرشكون آيًة من آيات اهلل تعاىل، فإهنم ُيعرضون عن تدبرها، 

ْحر، كام قالوا عن القرآن ذاته  :-أعظم اآلياتوهو  -ويكتفون بنسبتها إىل السِّ

 . [14: املدثر] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿

، فكأهنم يقولون إن هذا الرجل يأتينا بألوان وأنامط (1)دائم: ﴾ۇ﴿ ىومعن

ْحر مستمر وإن تغريت مظاهره ة، فالسِّ ْحر متغريِّ  . من السِّ

 : ﴾ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿ *

بون باآليات، ويتَّبعون أهواءهم بون بالرسل، ويكذِّ وئ وئ ۇئ  ﴿: فهم يكذِّ

 . [19: النجم] ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ

جيري جمرى احلكمة، فلكل َأْمٍر قرار هو ف: ﴾ۋ ۋ ۅ ﴿: وأما قوله

وهناية ينتهي إليها، فاحلقُّ هنايته البقاء والتمكني، والباطل هنايته الزوال والبََوار، كام 

، [20: الرعد] ﴾ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿: قال سبحانه

، فكل نبأ من األنباء أو خرب من األخبار له [70: األنعام] ﴾ۇئ ۇئ ۆئ﴿: وكام قال

نَّة اإلهلية يف الرصاع بني احلق والباطل، (2)اية يتَّضح بعدهاوهنقر مست ر السُّ ، فاآلية تقرِّ

وا بالظواهر، وال يستعجلوا ؛ [90: األنبياء] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿: وهذا تنبيه للناس َأالَّ يغرتُّ

فإن من طبيعة البرش االستعجال، وهم بحكم ِجبِلَّتهم يرون باطاًل ينترش، فيدعون اهلل 

ا يُ تعاىل أ طهد، فيدعون اهلل تعاىل أن ينرصه، وهم متعبِّدون هبذا ن يزيله، ويرون دقًّ ضَّ

اإلدساس وهبذه الروح وهبذا الدعاء، ولكنه سبحانه يريد مع هذا الدعاء الذي ُتعبِّدوا 

                                                           

« يتفسري الراز»، و(4/492)« الكشاف»، و(1/51)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 1)

 (.20/99)« البحر املحيط يف التفسري»، و(20/210)« تفسري القرطبي»، و(13/130)

، (1/299)« تفسري البغوي»، و(4/217)« تفسري الثعلبي»، و(3/922)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.4/931)« تفسري القاسمي»، و(3/175)« روح البيان»و
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به، ومع فعل األسباب املادية املمكنة، أن تتشبَّع نفوسهم باحلكمة اإلهلية واالختيار 

 .[204: هود] ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ﴿: احلكيم الرباين والتوقيت

 :﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ﴿ *

: ، كقوله(1)نبأ، وغالب ما ُيطلق يف القرآن الكريم عىل اخلرب العظيم: مجع األنباء 

 ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿: ، وكقوله[11: النمل] ﴾ی ی ی ی جئ ﴿

واعي عىل نقله، وهؤالء الناس جاءه[34: التوبة] م من ، فهو خرب له أمهية وتتوافر الدَّ

املذكورة يف السورة وغريها، ومنها إهالك األمم السابقة، ما هو كاٍف للزجر أن األنباء 

تزدجر قلوهبم عن الباطل وتتَّعظ وتتعامل بصدق مع الوعيد والوعد واألخبار 

 .(2)والنبوة

 : ﴾ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿ *

البصرية التي تضع اليشء يف موضعه، وهي املعنى العظيم يف : هي واحلكمة

 .(3)بارة موجزة حُمَْكمةع

دكمته سبحانه، : واملقصودوهي هنا بالغة منتهاها يف جودهتا وإتقاهنا وضبطها، 

 : وهلذه اآلية معنينياحلَكِيم؛ : فمن أسامئه

                                                           

« الرساج املنري»، و(25/199)« اللباب يف علوم الكتاب»و، (13/132)« تفسري الرازي»: ينظر( 1)

 (.2/421)« التحرير والتنوير»، و(4/249)للخطيب الرشبيني 

« تفسري البغوي»، و(9/900)« تفسري السمرقندي»، و(11/221)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

« ر والتنويرالتحري»، و(0/401)« تفسري ابن كثري»، و(20/215)« تفسري القرطبي»، و(4/911)

(10/201.) 

« تفسري الرازي»، و(2/100)« تفسري الثعلبي»، و(1/171)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 3)

 (.9/79)« تحرير والتنويرال»، و(7/120)
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دكمته تعاىل يف ترصيف األمور، وخلق اإلنسان بنفسية وعقلية وطبيعة : األول

، ودكمته يف إرسال [20: لدالب] ﴾ڻ ڻ ﴿: قابلة للُهدى والضالل واخلري والرش

بوا قوا أو يكذِّ ڄ ڄ ڄ ڄڃ  ﴿: الرسل، ودكمته يف منح الناس مشيئة بأن يصدِّ

العذاب باألمم ، ودكمته يف إنزال [13: الكهف] ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چچ

 .(1)السابقة، ويف إمهال آخرين

احلكمة يف صنعه، احلكمة يف َخْلقه، وكل ما حيدث يف الكون له دكمة وإن : ومنها

نحن نسمع ان الناس يغفلون عنها ال سيام يف املجريات التي يعيشوهنا أو يشاهدوهنا، فك

إلخ، .. فياضاناتمن األنباء ما فيه مزدجر؛ من دوادث وفواجع وزالزل، وبراكني، و

 .ولكن كثري من الناس يكتفون باالْمتِعاض دون االتِّعاظ

ائ ﴿والناس يغفلون عن احلكمة يف دوادث الكون، ولكل يشء 

 .﴾ائ

إن اإليامن باحلكمة يمنح املسلم عصمًة من اليأس والقنوط والكفر؛ ألن من 

تسلط الظاملني وكثرة الناس َمن قد يرتد بسبب ما يراه من تسلط األعداء عىل األمة أو 

الفساد وانتشار التخلف يف جمتمعات املسلمني، وقد يدفعه هذا إىل الش  يف الدين أو 

 .كرهه ألهله

القدرية، ونظري هذا قوله : احلكمة الكونية، أو: نسميهاة يمكن أن وهذه احلكم

 ﴾پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿: تعاىل

 .[4 -9: الدخان]

                                                           

« تفسري القاسمي»، و(0/401)« تفسري ابن كثري»، و(13/132)« تفسري الرازي»: ينظر( 1)

(3/30.) 
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ب بقوله انه وتعاىلسبحدكمته : الثاين : فيام يرسله إىل عباده يف القرآن؛ ولذل  عقَّ

)﴾ەئ وئ وئ﴿
ى القرآن. (1 مة يف األوامر دكياًم؛ ألنه مبني عىل احلك: ولذا َسمَّ

والرشيعة كلها .. والرتتيب والوصل والفصل والنواهي واألدكام واألخبار والسياق

ل من  هة عن العبث، ويدرك املتأمِّ أرسار الترشيع والبيان بقدر سعة علمه دكمة منزَّ

 .وقوة نظره وطول وقوفه عند األرسار الربانية املذهلة

عنهم فال تغني : ية، والتقديرناف« ما»حيتمل أن تكون  ﴾ ەئ وئ وئ ﴿: وقوله

، فهؤالء [202: يونس] ﴾ک ک ک گ گ گ گ ڳ﴿: النذر، كام قال سبحانه

 .(2)تنفعهم النذرطبعوا عىل الكفر واإلعراض، فال 

أيُّ يشء : ويكون املعنىهنا استفهامية، وفيها معنى اإلنكار، « ما»وجيوز أن تكون 

 ؟ (3)تغني النذر عن هؤالء القوم؟ ماذا تغني النذر

 .(4)نذير القرآن، ونذير اآليات، ونذير العذاب: ويشملنذير، : مجع والنُُذر

ٱ ٻ ٻ ٻ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ﴿ *

 :﴾ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٻ پ پ پ پ

                                                           

تفسري »، و(4/105)للواددي « التفسري الوسيط»، و(11/227)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (. 4/125)« تفسري اخلازن»، و(20/215)« تفسري القرطبي»، و(1/905)« السمعاين

« الدر املصون»، و(1/911)« تفسري ابن جزي»، و(1/121)« املحرر الوجيز»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(10/201)« التحرير والتنوير»، و(1/247)« فتح القدير»، و(20/219)

 . ، واملصادر السابقة واآلتية(0/401)« تفسري ابن كثري»: ينظر( 3)

« تفسري املاتريدي»، و(1/53)للزجاج « معاين القرآن»، و(11/227)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

 (. 4/491)« الكشاف»، و(19/50)للواددي « التفسري البسيط»، و(3/444)

ن ذ »( 035ص)« املفردات يف غريب القرآن»، و(491ص)البن قتيبة « نغريب القرآ»: وينظر أيًضا

 .«ر
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م [79: النساء] ﴾ڳ ڳ ﴿هنا وقف، كام قال  ﴾ۇئ ۆئ﴿ ، وقد تقدَّ

 .(1)معنى التولِّ 

 .عدم اإلحلاح، وإال فالدعوة واجبة: ومن معانيها

ر، وإنام الواجب دعوهتم : ومن معانيها م وال تؤخِّ عدم الدخول يف جمادالت ال تقدِّ

 .إىل ما فيه صالدهم ونجاهتم

اإلعراض عن فئة منهم من أشخاصهم وأعياهنم ممن علم اهلل أهنم : معانيهاومن 

 .ال هيتدون، وهؤالء ماتوا عىل الكفر، من أمثال أيب جهل وأيب هلب

، فال حيزن وال تذهب نفسه صىل اهلل عليه وسلمالنبي تصبري : ومن معانيها

عليهم درسات، فقد بلَّغ البالغ املبني، وأقام دجة اهلل عىل املعاندين، فدعهم 

 .(2)وَأْنظِرهم إىل يوم الدين

ر ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿: ثم استأنف دديثًا جديًدا بقوله ، وإذا ُقدِّ

ينصت ئ جيد، ويعيد استامعها، ولإلنسان أن يسمع هذه اآليات املزلِزلة بصوت مقر

ا، ديث ذكر  ه هزًّ هلا بجوارده كلها، فإهنا سوف تعيد ترتيب نفسيته من جديد، وهتزُّ

اًل   : تعاىل قرابة عرش مفردات متسلِسلة، ال يشعر هبا السامع إال إذا وقف عندها متأمِّ

لهم وأمهلهم وَأْنَظرهم إىل ذل  اليوم، ويف﴾ۈئ ﴿: األوىل :  كلمة، وفيه أنه أجَّ

، فهذا يوم وادد، (3)هتديد، والتنكري يف اللغة من معانيه التخويف والتضخيم ﴾ۈئ ﴿

 !ولكن له ما بعده

                                                           

 .﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿: «سورة النجم»ينظر ما تقدم يف ( 1)

« تفسري الرازي»، و(9/900)« تفسري السمرقندي»، و(11/227)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

« التحرير والتنوير»، و(1/247)« فتح القدير»، و(0/407)« تفسري ابن كثري»، و(13/131)

(10/207.) 

 (.1/940)« اإلتقان»، و(9/211)« الربهان يف علوم القرآن»: ينظر( 3)
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، فها هنا داٍع يدعو من قِبل اهلل تعاىل، ﴾ۈئ ۈئ ېئ ﴿: َوَصَفه بقوله: الثانية

 .(1)، فكأنه يدعو اخللق مجيًعا إىل يشء واددعليه السالمولعله إرسافيل 

ر، فهو مهول عظيم ﴾ېئ ﴿، و﴾ېئ ېئ ﴿: الثالثة ، فلو اقترص عىل (2)هنا منكَّ

اعي إىل »: لكان كافًيا ولو قيل ل  ﴾ېئ ﴿قوله  إنه يف ذل  اليوم سوف يدعو الدَّ

د ماهيته، بل اقترص عىل وصفه بأنه « يشء ُيدعى الناس  ﴾ېئ﴿كان هذا كافًيا ومل حيدِّ

 .إليه

 يستنكره الناس؛ ألهنممنكر عظيم هائل : أي ﴾ىئ ﴿ثم وصفه بأنه : الرابعة

دوا عليه ومل ينتظروه ائ ائ ەئ ﴿: ؛ وهلذا إذا ُبعثوا قالوامل يعرفوه ومل يتعوَّ

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ﴿: ، ثم يعودون إىل أنفسهم ويقولون أو يسمعون َمن يقول هلم﴾ەئ

)[11: يس] ﴾ۈئ ۈئ
3). 

، [49: القلم] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻٻ ﴿: ، كقوله﴾ٱ ٻ ﴿: اخلامسة

هلل تعاىل يف الدنيا، ففي  انوا معرضني عن اخلشوعهنا تعريض هبم أهنم ك واخلشوع

                                                           

« تفسري البغوي»، و(1/903)« تفسري السمعاين»، و(9/900)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 1)

فتح »، و(13/131)« مفاتيح الغيب»، و(4/235)« زاد املسري»، و(4/491)« الكشاف»، و(4/911)

 (.1/247)« القدير

« التفسري الوسيط»، و(9/900)« تفسري السمرقندي»، و(3/444)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 2)

التحرير »، و(0/407)« تفسري ابن كثري»، و(20/213)« تفسري القرطبي»، و(4/105)ددي للوا

 (.10/205)« والتنوير

تفسري »، و(3/7012)« داية إىل بلوغ النهايةاهل»، و(415 -23/410)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

« ري ابن كثريتفس»، و(21/41)« تفسري القرطبي»، و(4/415)« املحرر الوجيز»، و(4/20)« البغوي

(7/151.) 
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ة وانكسار وهوان وشعور بأن  ذل  اليوم أصبحوا خاشعني بأبصارهم، خشوع َمَذلَّ

 .(1)الفرصة فاتت عليهم

، كقول عبد اهلل بن (2)َجَدث، وهو القرب: مجع ﴾ٻ ٻ ٻ ﴿: السادسة

 : (3)ريض اهلل عنهروادة 

وا عىل َجدَ دتى   أرشدك اهللُ من غاٍز وقد َرَشدا***  :ثييقولوا إذا َمرُّ

أن ترى الناس خيرجون من قبورهم رِساًعا بعدما ُنفخت فيهم األرواح وأذن اهلل 

 ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿: تعاىل بعودهتم إىل البَِسيطة؛ كام قال

 .(4)بطنها أمواًتا عىل ظهر األرض أدياء بعدما كانوا يف: ، أي[24 -29: النازعات]

درشة معروفة، تطري أفواًجا، فتأيت عىل : واجلراد، ﴾پ پ پ ﴿: السابعة

 .احلرث األخرض واليابس

، وقد يكون معناه من النُُّشور، تشبيًها باجلراد ﴾پ ﴿وصف اجلراد بأنه : الثامنة

الصغري الذي ختلَّق صغرًيا، فكأن اإلشارة إىل أهنم خرجوا من األرض وُنرشوا إىل 

 .(1)احلياة أو البعث: هو ُشوروالنُّ األرض إىل ظاهرها، 

                                                           

« تفسري السمعاين»، و(4/920)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(11/220)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.0/407)« تفسري ابن كثري»و ،(20/213)« تفسري القرطبي»، و(1/903)

« املحرر الوجيز»، و(1/903)« تفسري السمعاين»، و(11/220)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.1/240)« فتح القدير»، و(3/100)« روح البيان»، و(20/290)« تفسري القرطبي»، و(1/129)

املفردات »، و(4/239)للنحاس « إعراب القرآن»، و(35ص)« كتاب فيه لغات القرآن»: وينظر أيًضا

 .«ج د ث»( 19/04)« تاج العروس»، و(255ص)« يف غريب القرآن

املعجم »، و(1/904)البن هشام « السرية النبوية»، و(35ص)« ديوان عبد اهلل بن روادة»: ينظر( 3)

 (. 4/913)للبيهقي « دالئل النبوة»، و(21022( )24/900، 29)للطرباين « الكبري

« تفسري الثعلبي»، و(9/149)« تفسري السمرقندي»، و(14/04)« ربيتفسري الط»: ينظر( 4)

 (. 1/100)« تفسري البغوي»، و(7/245)« تفسري السمعاين»، و(20/217)
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ق: أي ﴾پ ﴿أو معنى  متفرِّ
، واجلراد هنا هييم عىل وجهه، ويرضب بعضه (2)

 . بعًضا، ويطأ بعضه بعًضا، وهذا من طبيعة اجلراد

وفيه إشارة إىل أهنم هائمون عىل وجوههم، ليس هلم وجهة معيَّنة، وال يلتفت 

 .أدد ألدد

ْكض عىل غري  يهف واإِلْهطاع، ﴾ڀ ڀ ڀڀ ﴿: التاسعة معنى اإلرساع والرَّ

يتَّجه ببرصه صوب وجهة واددة، ال يكاد  واملُْهطِعل واخلضوع، بصرية، وفيه معنى الذُّ 

 .يلتفت إىل غريها

ٱ ٻ ٻ  ﴿: ، ومثله قوله تعاىل(3)ال يكون إال مع خوف وَوَجل واإِلْهطاع 

ى وقد مدَّ بعري ُمْهطِع، إذا مش: ، ويقال[49: إبراهيم] ﴾ٻ ٻ پ پپ پ ڀ

ب رأسه عنقه وصوَّ
(4)! 

، فهم ذاهبون إىل جهة الصوت الذي يدعوهم أو ينادهيم، ﴾ڀ ڀ ﴿: العارشة

غافلون عام دوهلم، ومن عادة الذي يسمع صوت مستغيث أو مستنجد ويرسع إليه أنه 

يكون رافع الرأس، وقد يظهر مع ذل  ميل يف رقبته وهو متجه إىل الصوت، كام تقول 

                                                                                                                                                    

« التحرير والتنوير»، و(13/139)« تفسري الرازي»، و(4/920)« تفسري ابن أيب زمنني»: ينظر( 1)

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ﴿: «سورة املل »، وما سيأيت يف (10/203)

 .﴾ ڄ ڄ

« تفسري النسفي»، و(10/271)« تفسري القرطبي»، و(4/911)« تفسري البغوي»: ينظر( 2)

 .﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿: «سورة القارعة»، وما سيأيت يف (5/275)« فسري أيب السعودت»، و(9/402)

تاج »، و(1/990)« بصائر ذوي التمييز»، و(549ص)« املفردات يف غريب القرآن»: ينظر( 3)

 .«ـ ط عه»( 11/935)« العروس

 «تفسري السمعاين»، و(1/422)« تفسري املاوردي»، و(11/225)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

« فتح القدير»، و(22/400)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(20/290)« تفسري القرطبي»، و(1/920)

 .﴾ی ی ی جئ حئ مئ ﴿: «سورة املعارج»، وما سيأيت يف (1/240)
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مطأطئوها؛ ألهنم أما هؤالء فهم مقنعوا رؤوسهم . «َيْلِوي عىل يشء ال»: العرب

 .(1)خائفون وجلون مكروبون

ى ى ائ ﴿: عسري، كام قال: أي ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿: احلادية عرشة

إشارٌة إىل  ﴾ٺ ٺ ﴿: ، ويف قوله[20،3: املدثر] ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

املؤمنون فيصبهم منه ما أن ُعرْسه، ليس عىل عامة الناس، بل هو خاصٌّ بالكافرين، أما 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿يصيبهم، ولكن 

)[10: إبراهيم] ﴾ڃڃ
2). 

 : ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ *

ينتقل السياق إىل عدد من القصص، ويسوقها مساًقا عجيبًا رسيع الَوترِية، عظيم 

التأثري، بام يتضح معه أن املقصود ليس دكاية تفصيل القصص؛ بل هز القلوب 

، وحتري  النفوس املعرضة، وإدداث االعتبار واحلَْفز عىل التفكر؛ ادتجاًجا الغافلة

 .ملأل من قريشعىل ا

كام يف سائر املواضع يف الكتاب  -عليه السالمإنام نسبهم إىل نوح  :﴾ٹ ٹ  ﴿

 .(3)ع يف البيان والبالغ، ومل يكن هلم اسم معني، وإنام هم قومهألن هذا أرس -العزيز

                                                           

تفسري »، و(12/30)للواددي « التفسري البسيط»، و(9/902)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 1)

 (.3/290)« تفسري املظهري»، و(4/919)« البغوي

« التفسري الوسيط»، و(3/441)« تفسري املاتريدي»، و(11/223)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.0/407)« تفسري ابن كثري»، و(13/139)« تفسري الرازي»، و(4/105)للواددي 

فتح البيان يف »، و(21/911)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(11/14)« تفسري الرازي»: ينظر( 3)

 (.13/250)« التحرير والتنوير»، و(20/230) «مقاصد القرآن



266 
 

وجاء بضمري العظمة؛ متهيًدا لذكر النجاة له لعبودية، وصفه با: ﴾ٹ ڤ ﴿

بني املعاندين،  وإجابة دعوته، فهو عبده الذي يستغيث به، ومتهيًدا لذكر هالك املكذِّ

 .(1)سبحانه نسبة ترشيف وثناءوالغالب يف القرآن الكريم أن نسبة العبيد إليه 

ع من وصفوه باجلنون، واختار اهلل تعاىل هذا املقط: ﴾ڤ ڤ ڤ ﴿

صىل اهلل عليه ؛ ألن املرشكني يف مكة كانوا يصفون النبيَّ عليه السالمكالمهم عن نوح 

إن قيل ل  هذا فقد قيل هذا ملَن قبل  من الرسل : بمثل هذا، فكأنه يقول وسلم

واألنبياء، فال حتزن، وال جتزع، كأهنم تواصوا به، فهي كلمة قديمة يردِّدوهنا
(2). 

، وما بعث اهللُ بعده (3)ومل يرعوا منزلته عليه السالمأهنم زجروه : أي ﴾ڤ ﴿

نبيًّا إاِلَّ وله مكانة يف قومه
دوه بالقتل (4) ، ومع ذل  مل يرعوا منزلته، وإنام زجروه وهدَّ

 .[227: الشعراء] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿: وقالوا

                                                           

« تفسري القاسمي»، و(20/90)« البحر املحيط يف التفسري»، و(13/134)« تفسري الرازي»: ينظر( 1)

 ﴿: «سورة العلق»وما سيأيت يف  ،﴾ڇ ڇ ڇ ڇچ چ  ﴿: «سورة النجم»، وما تقدم يف (3/32)

 .﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

، ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿: «رياتسورة الذا»ينظر ما تقدم يف ( 2)

 .﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴿: «سورة الطور»و

« الكشاف»، و(4/919)« تفسري البغوي»، و(22/0255)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»: ينظر( 3)

 (.10/252)« التحرير والتنوير»، و(13/131)« تفسري الرازي»، و(4/499)

ة : أي. «فام بعَث اهللُ بعده نبيًّا إاِلَّ يف َثْرَوة  من قومه»: عنه ريض اهللكام يف دديث أيب هريرة ( 4) يف عزَّ

تفسري »و ،(9227)« جامع الرتمذي»، و(701)« األدب املفرد»، و(5350)« مسند أمحد»: ينظر. وَمنَعة

، (7100)« صحيح ابن دبان»، و(22007( )7/1074)« تفسري ابن أيب داتم»، و(21/120)« الطربي

 (. 2720)« السلسلة الصحيحة»، و(1/172)« دركاملست»و
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أي هذا من متام قوهلم له فيكون  ﴾ڤ ﴿: وُروي عن جماهد أن قوله تعاىل

يزيده اندفاًعا وعتًوا، وقول  هذا جمنون ومع جنونه قد أملَّ به يشء: المتقدير الك

 .(1)اجلمهور أقوى

 :﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿ *

َ ال يدعو ربه وهو عبده   يف قومه عليه السالموقد لبث هذا النبي الكريم ! ومِل

، والسياق اخترص هذه املُُدد املتطاولة [24:العنكبوت] ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿ تكذيبهم ووصفهم له باجلنون وما بني دعائه اختصاًرا، فام بني

 .(2)، فهو قد صرب عليهم هذه املدة الطويلة قبل أن يدعو عليهم﴾ۆئ

ولكن السياق هنا ليس لتفصيل القصة ورسد أدداثها، بل هو للتخويف 

 .تفصيالت األدداث، وإبراز األهم منهاوالتحذير، فناسب فيه طي 

ل قوله عىل األجيال الناشئة، ودالوا بينه وبينها، ومل بوه غل: ﴾ڦ ڄ ﴿: وتأمَّ

ْجم، وإال فهو مل يدخل معهم يف درب وال منازلة،  دوه بالرَّ نوه من الدعوة، وهدَّ يمكِّ

ا منقصة إال ولكن استأثروا بمنابر التوجيه، وسيطروا عىل أدوات التأثري، ومل يرتكو

ل إىل هذه الن ه هبا،وأتباعَ  وهُ مُ وَص  ، ودلَّت النصوص ﴾ڄ﴿تيجة، أنه فها هو توصَّ

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ﴿: األخرى عىل أنه مل يدع عليهم دتى أخربه ربه

 ! [97: هود] ﴾ی

                                                           

« تفسري السمعاين»، و(3/279)« تفسري الثعلبي»، و(11/212)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

« تفسري ابن كثري»، و(124 -1/129)« املحرر الوجيز»، و(4/919)« تفسري البغوي»، و(1/920)

 (. 24/52)« روح املعاين»، و(0/407)

 .«سورة نوح»يف ينظر ما سيأيت ( 2)



268 
 

ع، مل ينزل عليه ودي، وال جاء بآية من السامء،  فأين هذا من داعية عجول مترسِّ

اء الباع يف العلم والتجربة والرتبية، ورسعان ما هيجم عىل املدعوين بالدعولعله قصري 

بالكفر أو الضالل دون بصرية، أو اإلرساع إىل املواجهة بالقوة  وصفهمعليهم أو 

 !والعنف ضد ُأناس لعلهم مل يعرفوا دعوته وال أدركوا غايته

، وألن نوًدا (1)عليه السالملدين  يا رب، وليس لشخصه : أي ﴾ڄ ﴿: وقوله

ْدُع عليهم إال بعدما استفرغ كان خملًصا يف دعوته، وبذل األسباب، فإنه مل يَ  عليه السالم

ع األ  .ساليبالُوسع ونوَّ

عاة َأالَّ يستبطؤوا هداية الناس وييأسوا منهم، وَأالَّ  ويف هذا درس عظيم للدُّ

فمن باب أوىل َأالَّ يسارعوا إىل الدعاء عليهم، مع أن الدعاء هو التامس من اهلل، 

عوا يف حماربتهم وقتاهلم ومناجزهتم من أول وه  . لة يرون منهم فيها بغًيا أو ظلاًم يترسَّ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿ *

 : ﴾ڌ

ل (2)كأن السامء استحالت أبواًبا، تصب املاء صبًّا كأفواه القرب ، وتأمَّ

 !االستجابة اإلهلية العاجلة

روكأن األرض   .استحالت عيوًنا تفيض، بل تتفجَّ

 ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿األرض،  ماء السامء وماء: التقى املاءان: يعني ﴾ڇ ڇ ﴿

نوًءا إن ذل  قد وافق  :، وربام يقول بعض علامء األفالك أو غريهم(1)قد ُكتب: أي

                                                           

« تفسري ابن كثري»، و(13/131)« تفسري الرازي»، و(1/920)« تفسري السمعاين»: ينظر( 1)

 (.7/125)« تفسري النيسابوري»، و(0/407)

تفسري »، و(4/103)للواددي « التفسري الوسيط»، و(1/50)للزجاج  «معاين القرآن»: ينظر( 2)

« التحرير والتنوير»، و(1/245)« فتح القدير»، و(13/137)« تفسري الرازي»، و(4/919)« البغوي

(10/251.) 
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ا، وأن ثمة أسباًبا أددثت الفيضان من األرض ونزول املطر  معينًا أو وافق ظرًفا خاصًّ

 . من السامء، ومن َثمَّ دصل الطوفان

، ونرجع هنا إىل د ُكتبق: أي ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿: يقول سبحانه وتعاىلولكن اهلل 

، دتى األشياء التي تكون ﴾ائ ائ﴿يف أول السورة  سبحانه وتعاىلقوله 

ة عن احلكمة اإلهلية، بل هي مقصودة؛  بة وهلا أسباهبا الكونية ال يعني أهنا عريَّ مرتَّ

 ، فأين املفر وقد دق عليهم أمر اهلل تعاىل؟ ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿: وهلذا قال

عظيم  طوفانٌ تراه،  كأن  ل املشهد أمام ناظري ثَّ متتإن  دني تقرأ هذه اآليات 

الذي إن شاء جعله عذاًبا، كام يف هذه القصة العظيمة، وإن شاء جعله بأمر خالقه، 

التي خاطب اهلل فيها املاء بحفظ األمانة،  عليه السالمرمحة ودفًظا، كام يف قصة موسى 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ﴿: كام يفعل أدن البرش وأدرصهم

 .[93: طه] ﴾ٺ

 :﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿ *

اعي األعظم : أي محلنا نوًدا ذل  العبد الصابر، ومل يذكر َمن معه؛ ألنه هو الدَّ

، «سفينة»به احلياة عىل األرض عىل ى تبقَ وهو املقصود، محلهم تعاىل ومحل معهم ما 

ى ل ، واهلل تعاىل ، ولعله أول َمن صنع الفُ (2)أيًضا، فهام مرتادفان تقريبًا« ُفْلًكا»: وُتسمَّ

 .﴾ڎ ڈ ڈ ﴿ومل يذكر هنا السفينة وإنام وصفها بأهنا  ،يصنعهاف أهلمه كي

                                                                                                                                                    

« معاين القرآن»، و(11/219)« تفسري الطربي»، و(9/207)للفراء « معاين القرآن»: ينظر( 1)

« املحرر الوجيز»، و(4/919)« تفسري البغوي»، و(3/274)« فسري الثعلبيت»، و(1/50)للزجاج 

 (.0/407)« تفسري ابن كثري»، و(4/233)« زاد املسري»، و(1/124)

 .«ف ل ك»( 20/403)« لسان العرب»، و(149ص)« خمتار الصحاح»: ينظر( 2)
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معروفة، وهي ُتصنع من اخلشب غالًبا، وجاء ذكرها يف قصة موسى  واأللواح

، واهلل (2)كانت من دجارة: كانت ألواده من خشب، وقيل: ، فقيل(1)عليه السالم

 .أعلم

ُِس أما  مري، أو الروابط، من دبال أو املسا: -املفرسينعند مجهور  -فهي الدُّ

 .(3)عوارض ُيشد هبا بعض األلواح إىل بعض

 : ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿ *

 . بَمْرأى منا، فاهلل تعاىل يراهم ويكلؤهم وحيفظهم: أي ﴾ژ ڑ﴿

 .(4)الذي كفره قومه ومل يؤمنوا به عليه السالملنوح : أي ﴾ڑ ک ک ک ﴿

 : ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿ *

قيت ورأهتا األمم، دتى أوائل هذه األمة، فقد ذكر قتادة وغريه فينة، بالس: أي

ۈئ ۈئ ﴿: ، واهلل قال(5)أن السلف رأوا آثار هذه السفينة عىل جبل يف العراق

                                                           

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿: «سورة األعراف»كام يف ( 1)

 .﴾ڄ ڄڦڦ ڄ ڄ 

« املحرر الوجيز»، و(1/119)« تفسري البغوي»، و(1/124)« تفسري السمعاين»: ينظر( 2)

 (.0/152)« تفسري القرطبي»، و(24/970)«  الرازيتفسري»، و(1/411)

« تفسري املاوردي»، و(9/902)« تفسري السمرقندي»، و(1/55)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 3)

« التحرير والتنوير»، و(0/400)« تفسري ابن كثري»، و(20/291)« القرطبيتفسري »، و(1/421)

(10/254.) 

، (4/919)« تفسري البغوي»، و(1/922)« تفسري السمعاين»، و(4/203)« تفسري مقاتل»: ينظر( 4)

 (.10/254)« التحرير والتنوير»، و(20/299)« تفسري القرطبي»، و(4/491)« الكشاف»و

« تفسري الطربي»، و(9/170)« تفسري عبد الرزاق»، و(4/203)« اتلتفسري مق»: ينظر( 5)

« تفسري القرطبي»، و(4/925)« ن أيب زمننيتفسري اب»، و(9/901)« تفسري السمرقندي»، و(11/215)

 (.10/257)« التحرير والتنوير»، و(0/400)« تفسري ابن كثري»، و(20/299)
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جبل يف العراق، قريٌب من املَْوِصل، وهناك مدينة ال زالت : ، وهو[44: هود] ﴾ېئ

ل  املكان، إنه اجلُوِدي، فهي يف ذ عندها ُجبيل صغري يقال« َباِقْرَدى»موجودة اسمها 

 .(1)آية سبحانه وتعاىلفرتكها اهلل 

تركنا هذه القصة آية ملَن يعترب، فهل من معترٍب متعٍظ؟ : ويمكن أن يكون املقصود

 .(2)فهي دعوة للناس أن يعتربوا

الذال يف التاء، ثم قلبتا فأدغمت  ،«ركِ تَ ذْ مُ »أصلها  ﴾ڳ ﴿: ﴾گ ڳ ڳ ﴿

دة لت  .وقلبت الذال دااًل لتقارهبامقارهبام، دااًل مشدَّ

: ختام تكرر يف السورة، وهو نوع من املناشدة، كام يقول َمن يعرض سلعتهوهو 

اعي والسائل هل من جميب؟ وفيه داللة عىل قلة : هل من مشرٍت؟ وكام يقول الدَّ

 .(3)املعتربين

 : ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ﴿ *

أو املستمع العذاب الذي  كيف ترى أهيا القارئ: والسؤال يتكرر مع كل قصة

 ؟(1)طوفان الذي اجتادهم وأهلكهمنزل هبؤالء القوم وال

                                                           

« تفسري السمرقندي»، و(21/423)« طربيتفسري ال»، و(1/159)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

، (3/42)« طبيتفسري القر»، و(1/412)« تفسري البغوي»، و(1/202)« تفسري الثعلبي»، و(1/211)

 (.2/912)« معجم البلدان»: وينظر أيًضا(. 10/257)« التحرير والتنوير»و

للواددي « يزالوج»، و(9/901)« تفسري السمرقندي»، و(11/292)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

« تفسري ابن كثري»، و(20/299)« تفسري القرطبي»، و(1/921)« تفسري السمعاين»، و(2040ص)

 (.3/31)« تفسري القاسمي»، و(3/295)« فسري املظهريالت»، و(0/400)

، (20/299)« تفسري القرطبي»، و(4/491)« الكشاف»، و(11/213)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (.1/243)« فتح القدير»و

البن قتيبة « غريب القرآن»، و(1/140)« جماز القرآن»، و(9/200)للفراء « معاين القرآن» :وينظر

 (.1/55)للزجاج « القرآن معاين»، و(2/491)
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د  ، ولعل ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿: ، فقال«النُُّذر»، ومجع «العذاب»وهنا ودَّ

ال يعاجل  سبحانه وتعاىلهذا من الرمحة؛ ألن النُُّذر التي تسبق العذاب كثرية، واهلل 

فكان وادًدا، ولكنه « العذاب»ًجا عظيمة، أما عباده، بل يبعث إليهم ُنُذًرا كثرية وُدجُ 

د الرضب ڳ ڱ ڱ  ﴿: قال« النُُّذر»ومجع « العذاب»ة القاضية؛ فلذل  ودَّ

﴾ڱ
(2). 

 هنا؟ « النُُّذر»، وهو الطوفان، لكن ما ِسُّ جميء والعذاب واضح

دوا هبا مراًرا وتكراًرا إ: واجلواب ن أن الذي ددث هو من آثار النُُّذر، فهم قد توع 

 .مل يؤمنوا، فلم يؤمنوا، فجاءهم العذاب الذي أنذروه

 : ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ  ﴿ *

ر تعاىل هبذا  املعنى؛ دعوة إىل الناس أن وهذه الزمة يف السياق بعد كل قصة ُيذكِّ

 .يعتربوا

اه القلوب : هنا هو وتيسري القرآن تيسريه للتدبر واالتعاظ يف املقام األول، فتتلقَّ

 .(3)والعقول واألسامع

وهي دعوة إىل اإليامن والبحث عنه، فهو يسري قريب ممن أراده وختىلَّ عن موروثه 

 . الفاسد ومصاحله العاجلة، وهي دعوة ألن تستجيب له النفوس، وترق القلوب

                                                                                                                                                    

« التحرير والتنوير»، و(511ص)« تفسري السعدي»، و(9/901)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 1)

(10/250 .) 

روح »، و(113 -25/115)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(13/901)« تفسري الرازي»: ينظر( 2)

 (.3/109)« البيان

« الكشاف»، و(22/0230)« ية إىل بلوغ النهايةاهلدا»، و(11/290)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (.9/401)« تفسري النسفي»، و(13/900)« تفسري الرازي»، و(4/491)
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يُّ : ومن التيسري تسهيل تالوته ودفظه، دتى حيفظه الطفل الصغري واألُمِّ

به صالهتم، وتطيب به دياهتم،  ا تصحواألعجمي، ودتى حيفظ عامة املسلمني منه م

 . وتعظم به أجورهم

تسهيل أدكامه، ومقاصده، وما يرتتب عىل معانيه ودالالته من األوامر : ومثله

 .(1)والنواهي وتفصيالت احلياة، فكان ذل  كله مما امتن اهلل تعاىل به عىل هذه األمة

 : ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ﴿ *

ستأنفة، عطًفا، وإنام ذكرها قصة جديدة م وهنا تلحظ أن اهلل تعاىل مل يعطف

وكأنه ال عالقة هلا بالتي قبلها، فكأن  يف مشهد قصة جديدة منفصلة، مع ختم كل 

؛ إشارة إىل أن كل قصة بمفردها لو مل ﴾ہ ہ ھ ھ﴿: قصة بخامتة واددة

ک ک ک ﴿عت كلها؟ ُيذكر غريها لكانت كافية ملَن يعترب، فكيف إذا اجتم

 .[202: سيون] ﴾گ گ گ گ ڳ

وألن السياق هتديد ووعيد كانت القصة تبدأ بذكر التكذيب؛ حتضرًيا لذكر 

اجلزاء، ويف هذا تنبيه لقريش وَمن بعدهم أن يتداركوا األمر قبل أن يصيبهم ما 

 .أصاهبم

، والذي يظهر أن السبب هو أن ﴾ٹ ٹ﴿، بخالف «كذبت قوم هود»: ومل يقل

، وهم من العرب «قوم هود»: ُيقالمعروف مشهور، أشهر من أن « عاد»اسم 

بني؛ ولذل  كان اربة، وهم العرب األوىل املعروفون القريبون من ذاكرة املخاطَ الع

 .ذكر اسمهم األول أدعى إىل الذهن وأبلغ تأثرًيا

                                                           

غرائب التفسري »، و(9/901)« تفسري السمرقندي»، و(3/443)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 1)

« القرطبي تفسري»، و(4/914)« تفسري البغوي»، و(1/2274)« وعجائب التأويل وعجائب التأويل

 (.0/405)« تفسري ابن كثري»، و(20/294)
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وهذا تعجيب من العذاب، مع أنه مل يذكره، : ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿

 .(1)همقريبون من أهل مكة، وهم يعرفون قصت ولعل ذل  ألهنم

 : ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿ *

يح نفسها دني تكون مرسلة فسوف تكون ُمهلكة، فكيف إذا كانت  والرِّ

رَص »قوية شديدة، دتى إنه ُيسمع هلا صفرٌي شديد، فهذا هو  ﴾ۓ﴿ ْ ، «الرصَّ

ُّ »: وكذل  هي شديدة الربودة، ومنه يح الرصِّ ڤ ڦ  ﴿: ، كام يف قوله تعاىل«الرِّ

)[220: آل عمران] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ
 ، ومن هذا قول(2

 : لغالمه (3)العريب

ْد فإنَّ الليَل ليٌل قرُّ 
يُح يا واقُد ريٌح رِصُّ ***  َأْوقِ  والرِّ

 إِن َجَلبَْت ضيًفا فأنت درُّ ***  علَّ يرى ناَرك َمن يمرُّ 

وليس املعنى أهنا يف يوم وادد فحسب، كال؛ فإن اهلل تعاىل  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ  ﴿

ائ ەئ ﴿: ، وقال[27: فصلت] ﴾ھ ھ ھ ﴿: كان يف أيام، فقال ذكر أن عذاهبم

أن ذكر اليوم  -واهلل أعلم -، واجلمع بينهام[0: احلاقة] ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

مما يدل عىل أن بداية  ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ﴿إشارة لبداية العذاب، ولذل  ذكر 

                                                           

التحرير »، و(25/119)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(13/902)« تفسري الرازي»: ينظر( 1)

 (.10/232)« والتنوير

« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(11/291)« تفسري الطربي»، و(4/250)« تفسري مقاتل»: ينظر( 2)

، (3/104)« روح البيان»، و(0/403)« تفسري ابن كثري»، و(1/424)« اورديتفسري امل»، و(22/0232)

 (.10/231)« التحرير والتنوير»و

منسوًبا إىل داتم ( 9/105)« رب يف فنون األدبهناية األ»، و(2/141)« العقد الفريد»: ينظر( 3)

 .الطائي
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يح  يح استمرت فلم تتوقف، فكأن الرِّ كانت يف النهار، وذكر اليوم يدل عىل أن الرِّ

، ولذا وصفه بأنه تِ األيام يوم وادد، وعىل وَ  )﴾ڭ ﴿رية واددة مل تتغريَّ
1). 

 . إنام يكون من فعل اإلنسان، وليس من شأن اليوم والنحس

ْهر، كام قد  ﴾ڭ  ﴿بأنه ﴾ڭ  ﴿وهذا دليل عىل أن وصف  ال يعترب من سبِّ الدَّ

 .يظن بعضهم، بل هو وصف للحال التي تصيب الناس

آِخُر أربعاء من »: اعتامًدا عىل دديث« بعاءيوم أر»ليوم كان واعتقاد أن هذا ا

اعتقاد باطل ولو كان هذا اليوم بعينه يوم نحس لكانت أيام . «الشهر يوُم نحس  مستمر

فيكون كل األسبوع  ،رها عليهم ثامنية أيامن اهلل تعاىل سخَّ أل ؛األسبوع كلها أيام نحس

 . (2)واحلديث موضوع! كذل 

ة كلها نحس عىل املأسور باجلهل والتشاؤم واإلدباط هو أن احليا والذي نعتقده

واليأس املنقطع عن اهلل سبحانه، وإال فليس يف األيام يشء نحس يف نفسه، والتََّطريُّ من 

 .اجلاهليةعمل 

 : (3)وهلل در القائل

 وَهِذي الليال كلُّها أَخواُت ***  َأاَل إنام األياُم أبناُء واددٍ 

رجل وادد، والليال كأهنا أخوات، فال فرق بني ليلة كأهنا أبناء األيام كلها 

وأيام تل  األيام التي أدسن اإلنسان توظيفها واستمتع هبا، : أيام السعدوليلة، 

                                                           

 .«سورة احلاقة»ينظر ما سيأيت يف ( 1)

 (.2152)« السلسلة الضعيفة»، و(1/09)جلوزي البن ا« املوضوعات»: ينظر( 2)

« زهر األكم يف األمثال واحلكم»، و(21/410)« مسال  األبصار يف ممال  األمصار»: ينظر( 3)

يمنسوًبا ( 2/999)  .إىل أيب العالء املََعرِّ
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تل  التي أخطأ اإلنسان فيها أو عىص أو تشاءم أو انقطع وصله بحبل اهلل  :النحس

 .(1)«أنا عند َظنِّ َعْبدي يِب »: يقولسبحانه أو نظر بسوء ظن إىل احلياة، واهلل تعاىل 

شديٌد وقويٌّ : دائم، أو: وصٌف للنَّْحس، أي: واملستمر: ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ﴿
(2). 

 : ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿ *

يح مرسلة إىل الناس، ليست إىل النَّخل أو املباين، فيصبح : ﴾ۇ ۆ ﴿ فالرِّ

 !لة خاوٍ الرجل الطويل الشديد مطروًدا ساقًطا بال دراك، كأنام هو َعُجز نخ

تعرف أن هؤالء ليسوا ناًسا عاديني، فإن اهلل  ﴾ۇ﴿وأنت دني تسمع كلمة 

يح تنزع ًرا يف  تعاىل أعطاهم قوة يف أبداهنم وَبْسطة؛ فكأن هذه الرِّ اًل متجذِّ شيئًا متأصِّ

 . األرض

يح رشعوا يدفنون أنفسهم يف األرض، فتنزعهم منها  وقد ورد أهنم ملا رأوا الرِّ

: «سورة احلاقة»، ويف ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿ميهم عىل ظهرها نزًعا، ثم تر

 .(3)﴾ېئېئ ېئ ىئ ىئ﴿

وكل ما كان الفارق فيه بني املفرد واجلمع هو تاء التأنيث، فإنه جيوز تذكريه 

ر باعتبار اللفظ، ويؤنَّث باعتبار املعنى«شجر، وشجرة»: وتأنيثه، مثل ، فيُذكَّ
، فهنا (1)

 .﴾ېئ ېئ ىئ ﴿: ، ويف املوضع اآلخر قال﴾ۈ ۈ ٴۇ ﴿: قال

                                                           

 .ريض اهلل عنهمن دديث أيب هريرة ( 1701)، ومسلم (0401)أخرجه البخاري ( 1)

« التفسري الوسيط»، و(9/430)« تفسري القشريي»، و(1/53)للزجاج « القرآنمعاين »: ينظر( 2)

« ري النسفيتفس»، و(20/291)« تفسري القرطبي»، و(4/914)« تفسري البغوي»، و(4/120)للواددي 

 (.3/31)« تفسري القاسمي»، و(9/409)

، (20/297) «تفسري القرطبي»، و(1/127)« املحرر الوجيز»، و(4/497)« الكشاف»: ينظر( 3)

 (.10/234)« التحرير والتنوير»، و(20/41)« البحر املحيط يف التفسري»و
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أواخر النخل وهنايتها، واألليق بوصف العجز هو طرف : هي وأعجاُز النخل

 . النخلة من جهة األرض، وهو يناسب النزع، فكأنام أددهم نخلة قلعت من أسفلها

قطع النخل من أعاله، وانفصال أغصانه وعسبه عنه، : وُيوز أن يكون املعنى

ة، فرتاهم الرضبات الشديدة املوجعوهذا يشعر بأن رؤوسهم فارقت أجسادهم بسبب 

 . عىل األرض رصعى

 : ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ۉ ﴿ *

يعيد السؤال مرة أخرى بعدما عرفت العذاب، ورأيته أصاهبم، وشاهدت 

اء كيف صاروا كالنَّخل الطوال املُلقى عىل األرض  .(2)هؤالء األشدَّ

 : ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀائ﴿ *

ذا َأْصَغْوا وأصاخوا لداعي اهلل وكان بإمكاهنم أن يتجنَّبوا مثل هذا املصري إ

 .سبحانه وتعاىل

 :﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ﴿ *

ل اهلل يف شأن  ؛ ألهنم ُيشبهون قريًشا فيام قالوه من استنكافهم، ﴾ەئ﴿فصَّ

إن  ﴾ۈئ ېئ ﴿ علينا بيشءكيف نتبع شخًصا وادًدا هو منا ومثلنا ال يتميَّز : وقوهلم

بعناه وأطعناه  )﴾ېئ ېئ ىئ ﴿اتَّ
ُعريف عقوهلم،  فالضالل، (3 إما أن يكون  والسُّ

                                                                                                                                                    

ل»: ينظر( 1) « فتح القدير»، و(20/290)« القرطبيتفسري »، و(9/951)البن يعيش « رشح املَُفصَّ

 (.29/135)« فتح البيان يف مقاصد القرآن»، و(1/212)

« تفسري ابن جزي»، و(4/914)« البغوي تفسري»، و(2040ص)للواددي « الوجيز»: ينظر( 2)

 (.10/234)« التحرير والتنوير»، و(1/212)« فتح القدير»، و(1/914)

التحرير »، و(22/0231)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»و ،(11/293)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 .، واملصادر اآلتية(10/127)« والتنوير
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، إذا كانت متيش «ناقة َمْسُعورة»: املجنون، ولذل  يقال: اجلنون، فإن من معاين املسعور

 .(1)برسعة، ومن غري انتظام، أصاهبا ُسعار

ُعرويمكن أن يكون املقصود  النار، سواء كان مقصودهم نار الدنيا أو نار  :بالسُّ

: القصص] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ں ﴿: يه بقول قريشاآلخرة، فهو شب

10](
2). 

ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب  ﴿ *

 : ﴾يب

استفهام استنكاري منهم، كيف خيتص من بيننا : ﴾ىئ ی ی ی ی﴿

، بل «كاذب»: وصفوه باملبالغة يف الكذب، فام قالوا: ﴾جئ حئ مئ ىئ ﴿؟ (3)بالرسالة

ر الكذب وُيكثر منهعىل صيغة املبالغة الدالة عىل كثرة الك ﴾مئ ﴿ ذب، فهو يكرِّ
(4) ،

ْعوا أنه مع الكذب َبطِر (5)هذا أصح املعاينفيه األرََش والَبَطر والكرِْب،  ﴾ىئ ﴿و ، فادَّ

لنبوة، وهو فعل ذل  ليكون سيًِّدا أو زعياًم متكربِّ متعاظم معجٌب بذاته؛ وهلذا ادَّعى ا

 .علينا

                                                           

 . ، واملصادر السابقة(20/295)« تفسري القرطبي»، و«س ع ر»( 1/19)« هتذيب اللغة»: ينظر( 1)

« تفسري املاوردي»، و(9/909)« تفسري السمرقندي»، و(3/412)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 2)

 (.20/295)« تفسري القرطبي»، و(4/102)« زاد املسري»، و(1/421)

البحر املحيط يف »، و(20/295)« تفسري القرطبي»، و(4/910)« تفسري ابن أيب زمنني»: ينظر( 3)

 (.10/230)« التحرير والتنوير»، و(1/212)« فتح القدير»، و(20/49)« التفسري

 .، واملصادر السابقة(0/403)« ري ابن كثريتفس»، و(13/905)« تفسري الرازي»: ينظر( 4)

« تفسري البغوي»، و(9/909)« تفسري السمرقندي»، و(11/240)« تفسري الطربي»: ينظر( 5)

 (.10/235)« التحرير والتنوير»، و(13/905)« تفسري الرازي»، و(4/911)
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معروفون بالصدق  عز وجلارهم اهلل هكذا واجهوا نبيَّهم، مع أن الرسل الذين خيت

والوضوح يف سريهتم وسلوكهم وأقواهلم وأفعاهلم، جمبولون عىل التواضع واالنكسار، 

صىل اهلل عليه ومل يكن أدد منهم يرتقَّب الرسالة وال يسترشف هلا، كام قال عن حممد 

، وكام فوجئ [57: القصص] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿: وسلم

 ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴿: دون انتظارباخلطاب اإلهلي  عليه السالمموسى 

)[91: الدخان]
 عليهم السالم ، فالرسل[214: األنعام] ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿، و(1

أناس متميِّزون بمكانتهم يف قومهم، وبسعة عقوهلم وعلمهم وصدقهم وأخالقهم، 

 .ويتميَّزون بصفاء نفوسهم وقلوهبم، دتى قبل الرسالة، فضاًل عام يكون بعدها

 . (2)﴾جب حب خب مب ىب ﴿: عاىل تأديًبا وتأنيًبا وهتديًداقال تولذا 

ث عن الغد، ويستعمل درف السني الدال عىل املستقبل، وفيه  والسياق يتحدَّ

بني املجرتئني عىل الرسل، إن مل يرعووا ويندموا  إملاح ملا سوف يصيب قريًشا وكل املكذِّ

طائل من ورائه وال دجة فيه  ويتداركوا يومهم قبل غدهم، وألن ردِّهم كان سفًها ال

عليه يد يف اآلية، ورد األمر عليهم فيام نسبوه إىل النبي ل بالتهدكان مناسًبا أن يقابَ 

هم »: ، فهم أوىل به، ولكنه ترك األمر مرساًل مفتوًدا حمتماًل يف الظاهر، فلم يقلالسالم

 ...!«الكاذبون

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ  جت حت خت مت ىت يت جث مث﴿ *

 :﴾پ ڀ

، فأخرج اهلل تعاىل هلم من عرض اجلبل ناقة، فكانت آية بينة، منه آية قد طلبوا

ستكون سببًا يف االختالف بينهم ما بني مؤمن وكافر، : أي ﴾مت ىت ﴿: ولذا قال

                                                           

 .«سورة العلق»، وأول ﴾ ٻ ٻ ٱ ﴿: «سورة املزمل»ينظر ما سيأيت يف ( 1)

 (.0/403)« تفسري ابن كثري»، و(13/905)« تفسري الرازي»: ظرين( 2)
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أبلغ من « ارَتِقْب »ارقبهم وَأْنظِرهم، و: أي ﴾يت﴿، (1)وستكون سببًا يف هالكهم

 واالنتظار وال تعجل اصرب، ولكنه أبلغ، بالغ يف الصرب: أي ﴾جث﴿، «ارقب»

 .(2)عليهم

بينهم وبني الناقة، فكانت ترشب من املاء يوًما، : أي ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿

وهم يرشبون منه يوًما، وربام كانت خلًقا عظياًم، فإذا جاءت إىل املاء نفرت مواشيهم 

ب يوًما للناقة ويوًما هلم،  عليه السالمفلم ترشب منه، فأمرهم صالح  ْ أن يكون الرشِّ

ترشبوا يف يومنا ألن  تلفوا يف ذل  وأصبحت بعض قبائلهم يقولون لبعض الفاخ

يومكم هو اليوم الذي ترشب فيه الناقة، اذهبوا واطردوها وارشبوا املاء، فوقع بسبب 

 .ذل  اختالف عندهم

ناقة غًدا، وحيرض يرشب هؤالء الناس اليوم، وترشب ال: يعني ﴾پ پ پ ﴿

 .(3)هبا، وال جيوز هلم أن يرشبوا يف يوم الناقةهؤالء لرشهبم، وحترض الناقة لرش

 :﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿ *

ضجروا من هذه القسمة، وأمجعوا أمرهم عىل َعْقر الناقة، : ﴾ڀ ڀ ﴿

ولكنهم هتيَّبوا أن يبارشوا ذل ، فعمدوا إىل صادب هلم مشهور باجلرأة والطيش 

د الناس فيها  دون مباالة، وليس والعجلة، ومن طبيعته مبارشة املهامت التي يرتدَّ

                                                           

، (3/100)« بيانروح ال»، و(13/920)« تفسري الرازي»، و(11/242)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.10/233)« التحرير والتنوير»و

« تفسري البغوي»، و(4/912)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(11/241)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

، (3/100)« روح البيان»، و(0/403)« تفسري ابن كثري»، و(20/240)« تفسري القرطبي»، و(4/911)

 (.10/100)« التحرير والتنوير»و

« زاد املسري»، و(419 -3/411)« تفسري املاتريدي»، و(11/249)« فسري الطربيت»: ينظر( 3)

 .واملصادر السابقة ،(20/242)« تفسري القرطبي»، و(13/920)« تفسري الرازي»، و(4/102)
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ا، بل هو زعيم يف قومه، كام قال النبيُّ  انبعَث هلا »: ىل اهلل عليه وسلمصشخًصا عاديًّ

، َمنِيع  يف َرْهطه، مثُل أيب َزْمَعةَ  ُقَدار بن : واسم هذا الرجل. (1)«رجل  َعِزيز  عاِرم 

ل بل عم ،إشارة إىل أن العمل مل يكن مبادرة فردية ﴾ڀ﴿سالِف، ويف وصفه بـ

 .(2)ي تواطؤوا عليه وإن بارشه وادد منهممجاع

تعاطى السالح، أو تعاطى الكالم معهم، : إما أن يكون املعنى: ﴾ڀ ٺ ﴿

 .(3)ووصل إىل هذه النتيجة، أو تعاطى هذه املهمة، فَعَقر الناقة، فرماها بسهم فقتلها

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٺ ﴿ *

 : ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

السؤال هنا قبل العذاب، ويالدظ أنه يف هذه  ادأع: ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ  ﴿

 .(4)القصة ذكره مرتني، قبل العذاب وبعده

فُأهلكوا بالصيحة، وماتوا : ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿

عن آخرهم؛ فأصبحوا مثل اهلَِشيم الذي تذروه الرياح، كبقايا التبن واألشياء اليابسة، 

                                                           

 .ريض اهلل عنهمن دديث عبد اهلل بن َزْمعة ( 1511)، ومسلم (4341)أخرجه البخاري ( 1)

« تفسري ابن كثري»، و(20/242)« تفسري القرطبي»، و(3/419)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 2)

 (.10/102)« التحرير والتنوير»، و(0/403)

« تفسري املاوردي»، و(9/904)« تفسري السمرقندي»، و(11/249)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 ،(1/270)« تفسري البيضاوي»، و(13/922)« تفسري الرازي»، و(4/495)« الكشاف»، و(1/427)

 (.5/201)« تفسري أيب السعود»، و(9/404)« تفسري النسفي»و

 .، واملصادر السابقة واآلتية(470 -1/413)« مالك التأويل»: ينظر( 4)
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، فيبقى من الَقشِّ بقية مبثوثة يف بناًء من القَ : هو الذي يبني ِدظاًرا، أي واملحتظر شِّ

 .(1)ألرض بعد استعامله يف البناءا

َهِشيم احِلظار الذي تسقطه الريح، ومع الوقت يسقط مثلام : أو يكون املقصود

يسقط من اجلدار بعض الرمل أو الطني، هؤالء الناس بقوا يف الزوايا مثل َهِشيم 

 .(2)اهتهم وأنه ال يعبأ هبم أددٌ املحتظر الذي وطئته األقدام؛ إشارة إىل تف

 : ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ *

مل يذكر فعلتهم، فاملقام يستدعي طيَّها واالختصار والعناية بنوع العذاب الذي 

املقصود احلجارة التي : رحًيا ترميهم باحلصباء، أو: أي ﴾چ چ چ ڇ ﴿: نزل

 .(3)أنزلت عليهم

: احلجر] ﴾ک گ﴿الذين آمنوا معه،  هم أرسته: وآل لوط: ﴾ڇ ڇ ڇڍ ﴿

 .(4)، فقد أصاهبا ما أصاهبم[70

 .(5)قبل الفجر؛ ألن العذاب سوف يباغت قومه صباًدا: أي ﴾ڍ ڌ﴿

                                                           

« تفسري القرطبي»، و(4/911)« تفسري البغوي»، و(3/275)« تفسري الثعلبي»: ينظر( 1)

« التحرير والتنوير»و ،(1/219)« فتح القدير»، و(0/450)« تفسري ابن كثري»، و(20/241)

(10/109.) 

« تفسري القاسمي»، و(4/912)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(9/904)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 2)

 (.10/109)« التحرير والتنوير»، و(3/39)

« تفسري البغوي»، و(425 -1/420)« تفسري املاوردي»، و(3/275)« تفسري الثعلبي»: ينظر( 3)

 (. 20/249)« لقرطبيتفسري ا»، و(4/917)

، (4/112)« تفسري اخلازن»، و(4/102)« زاد املسري»، و(4/917)« تفسري البغوي»: ينظر( 4)

 (.3/150)« روح البيان»و

« تفسري اجلاللني»، و(13/924)« تفسري الرازي»، و(1/425)« تفسري املاوردي»: ينظر( 5)

 (.10/104)« التحرير والتنوير»، و(000ص)
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ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ ﴿ *

 : ﴾گ

أنذر قومه بطشة اهلل سبحانه، وهذا  عليه السالمعىل لوط وَمن معه، فلوط : أي

: الدخان] ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿: شمناسب لقوله تعاىل هتديًدا لقري

، بل عربَّ «بطشنا»: األخذ القوي الشديد بغضب وانتقام، ومل يقل: هو والبَطْش، [27

، فإنام كانت واددة، مل يستدع األمر أكثر منها، فهي بالغة املنتهى ﴾ک ﴿: باملفرد

 .(1)قوهتا وشدهتا وأخذهايف 

رهم أهنا بشطة ا ﴾گ گ ﴿ هلل القوي القادر، مع أن الرسول أنذرهم وذكَّ

كو  .(2)ا وأنكرواإال أهنم جادلوا وشكَّ

 :﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿ *

أن يريد املرء اليشء مرة : تعني واملراودة، (3)من املالئكة ﴾گ ڳ ڳ ڳ﴿

بعد أخرى عىل سبيل اإلحلاح يف الطلب، وغالًبا ما تكون يف سياق الفادشة، كام قال 

)[19: فوسي] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿: سبحانه وتعاىل
4). 

                                                           

« تفسري النيسابوري»، و(13/921)« تفسري الرازي»، و(2043ص)للواددي « جيزالو»: ينظر( 1)

 (. 24/30) «روح املعاين»، و(5/209)« تفسري أيب السعود»، و(7/112)

البحر املحيط يف »، و(20/244)« تفسري القرطبي»، و(11/243)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.1/219)« فتح القدير»و، (0/450)« تفسري ابن كثري»، و(20/47)« التفسري

« تفسري املاوردي»، و(9/901)« تفسري السمرقندي»، و(1/32)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 3)

« تفسري ابن كثري»، و(1/911)« تفسري ابن جزي»، و(20/244)« تفسري القرطبي»، و(1/425)

 (.1/219)« فتح القدير»، و(0/450)

« البحر املحيط يف التفسري»، و(1/201)« النسفي تفسري»، و(1/414)« الكشاف»: ينظر( 4)

، (1/211)« ريالتفسري املظه»، و(4/194)« روح البيان»، و(4/00)« تفسري النيسابوري»، و(7/117)

 (. 10/107)« التحرير والتنوير»، و(9/10)« فتح القدير»و
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ى  الطمس: ﴾ڳ ڱ ﴿ هنا حيتمل أن يكون اهلل تعاىل أعامهم أو سوَّ

أعينهم بوجوههم، وكأن عيوهنم حُميت وُطمست، أو يكون املعنى أن اهلل تعاىل غطَّى 

 .عليهم بحيث مل يروا هؤالء الرسل

أن اهلل تعاىل ذهب  واألقرب، ريض اهلل عنهاموقد ُنقل الوجهان عن ابن عباس 

 .(1)من بيته عليه السالمالباب دتى أخرجهم لوط ارهم، وذهبوا ال يعرفون بأبص

ر األمر بعد نزول  ﴾ڱ ڱ ڱ ﴿ فكانت هذه بداية العذاب، ولذا كرَّ

 .العذاب العام

 : ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿ *

وَمن خرج معه،  عليه السالمصبَّح القوم كلهم هذا العذاب، إال لوط : أي

ال يغادرهم وال يفارقهم، وكأن  زم الالزب الذيالعذاب الال: هو والعذاب املستقر

مة وليس هو العذاب الذي أنذرهم إياه رسوهلم  العذاب األول بطمس األعني مقدِّ

 .(2)عليه السالم

 : ﴾ۀ ہ ہ ہ ﴿ *

ْوق، من باب السخرية والتنكيل هبم وعربَّ بالذَّ
(3). 

 : ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿ *

                                                           

« تفسري البغوي»، و(22/0102)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(11/243)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.10/101)« التحرير والتنوير»، و(1/123)« املحرر الوجيز»، و(4/917)

« التحرير والتنوير»، و(1/214)« فتح القدير»و، (13/925)« تفسري الرازي»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(10/100)

 (.10/127)« التحرير والتنوير»: ينظر( 3)
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آيات وعرب يستدل الناس هبا عىل  هذه القصص هي من تيسري القرآن، ففيها

يق، ومن تيسري اهلل للذكر أن يكون القرآن هبذه البالغة والتجانس يف املعاين الطر

 :فهمه ودفظه وتدبره، كام قال تعاىلواآليات، أو التقابل والتشاكل؛ ليسهل 

 .[19: الزمر] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿

 : ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿ *

ُبعث إىل فرعون وهامان  عليه السالمن موسى ذكر النُُّذر؛ ألبدأ قصة فرعون ب

ڃ چ ﴿: وقارون باإلنذار والتحذير، ثم أتاهم باآليات التسع العظيمة، ومنها

نني : ومنها. [299: األعراف] ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ اليد والعصا، والسِّ

ْجز، واهلل أعلم  .(1)ونقص الثمرات، والطاعون، وهو الرِّ

ب  ب بجميع اآليات،  بآية فكأناموَمن كذَّ أن كل آية ترد عليهم  فاملقصودكذَّ

بون هبا، ثم إهنم قد يرتدَّدون أو خيافون أو دِ دقيقة وَج  يرة بالتصديق، ولكنهم يكذِّ

يعدون موسى باإليامن والتصديق، فإذا ُرفع البأس عنهم نكلوا وعادوا ملا كانوا عليه، 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ :«رة الزخرفسو»، و«عرافسورة األ»نت ذل  كام بيَّ 

 .[43:الزخرف] ﴾ٹ

فأخذهم اهلل أخذ قوي قادر، وأهلكهم  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿

ا شديًدا يناسب قوهتم وطغياهنم واغرتارهم باجلنود واألعوان  .هالًكا عامًّ

ب عىل ذل  كله باملقصد من السياق فقال * ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿: ثم عقَّ

 : ﴾ې ې ې ى ى

                                                           

« تفسري السمعاين»، و(22/0109)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(3/273)« تفسري الثعلبي»: ينظر( 1)

 (.27/141)« التحرير والتنوير»، و(1/214)« فتح القدير»، و(4/112)« تفسري اخلازن»، و(1/920)
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ري من أولئ  الناس الذين هل كفاركم املعارصون خ: وهو خطاب لكفار قريش

 أهلكهم سبحانه، فال يستحقون العقوبة كام استحقها أولئ ؟ 

سل وخاتم األنبياء، وجحدوا  كال، ليسوا خرًيا منهم وقد كفروا بأفضل الرُّ

 .(1)القرآن الذي هو أعظم اآليات وأتم احلجج

يثاق جيعلكم بمأمن َأالَّ هل عندكم من اهلل تعاىل كتاب أو م ﴾ې ې ې ې ى ﴿

 !؟(2)ا أصاهبميصيبكم م

 : ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ﴿ *

 ؟(3)أم حيتجون بأهنم مجاعة وقبائل، وأن اجتامعهم سيكون سببًا لنرصهتم

 : ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿ *

وهذا وعيد يف املستقبل القريب، وهو إشارة إىل أنه إذا كان إهالك األمم السابقة 

يكون وفق النواميس  صىل اهلل عليه وسلمعثة النبي باالستئصال؛ فإهالك الناس بعد ب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿: والسنن، كام قال سبحانه

 .[24: التوبة] ﴾پ پ پ ڀ ڀ

والسورة مكية؛ ألن ذل  وعد ُأنجز وعده يف معركة بدر؛ ولذل  ورد أن عمر 

أيُّ مجع : جعلُت أقوُل  ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿: قال ملا نزلت ريض اهلل عنه

                                                           

، (3/273)« تفسري الثعلبي»، و(11/214)« تفسري الطربي»، و(4/259)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

التحرير »، و(0/452)« تفسري ابن كثري»، و(20/241)« تفسري القرطبي»، و(4/917)« تفسري البغوي»و

 (.10/120)« والتنوير

« تفسري اخلازن»، و(1/920)« تفسري السمعاين»، و(4/129)واددي لل« التفسري الوسيط»: ينظر( 2)

 . ، واملصادر السابقة(4/112)

التحرير »، و(0/452)« تفسري ابن كثري»، و(22/0104)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»: ينظر( 3)

 .، واملصادر السابقة(10/121)« والتنوير
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تى رآه بعينه يف معركة بدر، ورأى النبيَّ ف تأويل هذه اآلية دسيُهزم؟ فلم يكن يعر

 .(1)﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿: وهو يتلو هذه اآلية ويقول صىل اهلل عليه وسلم

 : ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ﴿ *

وورد هذا االستعامل يف مئات  ،يوم القيامة: -يف لغة القرآن والسنة -الساعة

يت بذل  لتوقيتها ورسعتها، واهلل   . (2)أعلماملواضع، ُسمِّ

فون عنه، أنه مل ينته األمر عند عذاب الدنيا، بل هلم موعد ال يتخلَّ : واملعنى

اهية، إذا دهاه،  ﴾ىئ ﴿: ، وقوله(3)أشد وأعظم: أي ﴾ېئ ىئ ىئ﴿ من الدَّ

أشد مرارة، أو أشد قوة، فعذاب اآلخرة أشدُّ : يعني ﴾ىئ﴿أصابه أمر عظيم، : أي

 .(4)وأبقى وأهول وأطول

  :﴾ی ی ی ی جئ حئ﴿ *

                                                           

« تفسريه»، والطربي يف (1/11)سعد ، وابن (9/172)« تفسريه»أخرجه عبد الرزاق يف ( 1)

 .(9513)« املعجم األوسط»، والطرباين يف (11/210)

فتح »، و(9/932)« افختريج أداديث الكش»: وينظر(. 4501)« صحيح البخاري»وأصله يف 

 (. 5/723)« الباري

« اللباب»، و(22/0104)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(4/254)« تفسري مقاتل»: ينظر( 2)

 (.24/747)« التفسري القرآين للقرآن»، و(4/214) للخطيب الرشبيني« الرساج املنري»، و(25/105)

« تفسري السمرقندي»، و(3/410)« ملاتريديتفسري ا»، و(1/31)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 3)

 (.3/31)« تفسري القاسمي»، و(1/925)« تفسري السمعاين»، و(9/907)

« تفسري البغوي»، و(1/423)« تفسري املاوردي»، و(3/200)« تفسري الثعلبي»: ينظر( 4)

، (1/211)« فتح القدير»، و(4/112)« تفسري اخلازن»، و(20/247)« تفسري القرطبي»، و(4/910)

 (.10/124)« التحرير والتنوير»و
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 .(1)النار: َسِعري، وهو: يف اآلخرة، مجع ﴾جئ ﴿يف الدنيا،  ﴾ی ی ﴿

 : ﴾مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت﴿ *

العذاب، وهو إهانة هلم أن ُيسحبوا عىل أي تسحبهم املالئكة، وهذا بعض 

وجوههم يف النار، فليس َثمَّ عذاب وال هوان حييط هبم أشد وأعظم منه، ومع هذا 

تون ويُ   عىل سبيل السخرية هبم، ﴾مب ىب يب ﴿: قال هلمبَّخون، ويُ وَ ُيبَكَّ

ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ﴿: سبحانه وتعاىلاسم من أسامء النار، كام قال : ﴾يب ﴿و

)[90 -17: املدثر] ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
2). 

 :﴾حت خت مت ىت يت جث ﴿ *

ا وعناًدا، وامتألت دياهتم ُظلاًم  رْبً
إهنم جاددون معرضون، قد امتألت قلوهبم كِ

ضوا للرش، فمهام جاءهتم اآليات واحلجج وبغيًا فهي ال .. والقصص وعدواًنا، ومتحَّ

تزيدهم إال طغياًنا، ودني يسمعون هذا الوعيد البليغ، فإهنم يصدون عنه، ويسألون 

ٿ  ﴿: أليس اهلل بقادٍر عىل منعنا من الرشك والكفر؟ ويقولون: سؤال الساخر املستهزئ

)[245 :األنعام] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ
، فردَّ عليهم سبحانه (3

 . ﴾حت خت مت ىت يت﴿: بقوله

                                                           

« لبغويتفسري ا»، و(9/907)« تفسري السمرقندي»، و(3/412)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 1)

« تفسري القاسمي»، و(1/911)« تفسري ابن جزي»، و(1/275)« تفسري البيضاوي»، و(4/910)

 (.10/127)« التحرير والتنوير»، و(3/37)

فتح البيان يف مقاصد »، و(4/919)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(4/254) «تفسري مقاتل»: ينظر( 2)

 (.10/127)« التحرير والتنوير»، و(29/994)« القرآن

جاء مرشكو قريش »: قال ريض اهلل عنهمن دديث أيب هريرة ( 1717)« صحيح مسلم»ويف ( 3)

جب حب خب مب ىب يب جت  مئ ىئ يئ﴿خياصمون رسوَل اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف القدر، َفنََزَلْت 

 (.402ص)للواددي « أسباب النزول»: وينظر. «﴾حت خت مت ىت يت جث 
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وهذه من اآليات الدالة عىل وجوب اإليامن بالقضاء والقدر، وهو من أركان 

 ﴿: ، وقوله سبحانه(1)أن تؤمن بالقدر خريه ورشه، فهو الركن السادس منها: اإليامن

: الزمر] ﴾ک ک ک گ﴿اإلشارة إىل أن كل األشياء خلقها اهلل تعاىل، فـ ﴾ىت 

، واخللق من القدر، فإن اهلل تعاىل هو اخلالق، وهذه مرتبة من مراتب القدر، وقوله [71

ڭ  ﴿: خلقناه بتقدير ال يزيد وال ينقص، كام قال سبحانه: من معانيه ﴾يت ﴿: تعاىل

 ﴾وئ وئ ۇئ ەئ ەئ ﴿: ، وقال[9: الطالق] ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

نن وأسباب، وكل يشء ، واآلجال معروفة، وكل يشء له نواميس وس[1: الفرقان]

، فالكتابة [21: يس] ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿: سبحانه وتعاىلمكتوب عند اهلل 

 .(2)هي من مراتب القدر أيًضا

جانب  ﴾ىت يت ﴿: سبحانه وتعاىلوالقدر رسٌّ اهلل تعاىل يف األرض، ويف قوله 

يشء  اإلهلية الذي ال يدركه البرش، وال بد من التسليم واإليامن باهلل اخلالق الذي كل

، [200: األنعام] ﴾ڱ ڱ ں ں ڻڻ ﴿: سبحانه وتعاىلبإرادته، وال يقع يشء إال بعلمه 

والقدر ال ينايف إرادة اإلنسان وال يصادرها، فليس أدد يشعر بأن ثمة قوة غيبية جتربه 

م، وأريد أن أمحل القلم فأمحله، وأريد أن م فأتكلَّ  يريده، أنا أريد أن أتكلَّ عىل يشء هو ال

وم أو أقعد فافعل ذل  كله، أضعه، وأريد أن أرشب أو آكل شيًئا يلذ ل، أو أقأضعه ف

وأنا مسؤول عنه، ولو أن أدًدا قهرين عىل ما ال أريد وأجربين عليه لكانت التبعة 

 .لبتةاي الذي ال اختيار ل فيه رْس ؤول عن فعيل القَ ي، وكان هو املسمرفوعة عنِّ 

                                                           

ه: أركان اإليامن( 1) وينظر . اإليامن باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، والقدر خريه ورشِّ

  [.41: احلجرات]﴾  ...ڑ ک کک ﴿: «سورة احلجرات»ما تقدم يف 

تفسري ابن »، و(22/0107)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(11/270)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

« التحرير والتنوير»، و(3/37)« تفسري القاسمي»، و(0/451)« فسري ابن كثريت»، و(1/917)« جزي

(10/120 .) 
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من يئة خاصة به تتيح له مسادة واسعة فاملكلَّف يشعر بداخله بأن ثمة مش

االختيارات مما حيب وما يكره، وبناًء عىل هذا االختيار البرشي حياسب، فيكافأ أو 

: ، وأهل النار يقال هلم[23: الطور] ﴾ڃ ڃ چ ﴿: يعاقب أو جيازى، فأهل اجلنة يقال هلم

 .وا عىل ما مل يذنبوه، فلم يعاقب[24: السجدة] ﴾ڇ ڇ ڇ ﴿

غ فالقدر ليس  فعل املعصية وركوب الضالل وتنكب الرصاط، وال دجة تسوِّ

دجة للفاشلني واجلاهلني واملتخلِّفني بالقدر، فهم مل حياولوا األمر ومل يعاجلوه، وال 

 .تعاطوا أسبابه فأخفقوا

والسعي والتخطيط ، وال يكون العلم «قدًرا»ملاذا يكون اجلهل والفقر واملرض 

 !كذل ؟« قدًرا»

يف القضاء والقدر لالدتجاج به عىل املعايب وعىل األخطاء توظإن من أعظم 

يف املصائب،  -كام يقول العلامء -الذنوب وعىل األخطاء، وإنام القضاء والقدر حُيتج به

 .(1)ال يف املعايب

ادته، فله أن أن املرء إذا ُأصيب بموت قريب، أو يشء خارج عن إر: ومعنى ذلك

، [22: التغابن] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ﴿: حيتج بالقدر

أما أن نجعل القضاء والقدر تكأة هنرب إليه من مواجهة مسؤولياتنا التي كلَّفنا تعاىل 

هبا، فهذا تشبُّه باملرشكني، ولو كان العبد جمبوًرا جربية مطلقة عىل الفعل مل يكن لألمر 

، خمتار معنى؛ فالتكليف دليل عىل أن اإلنسان قادر عىل ذل الرشعي وال للنهي 

ياء التي ينبغي عىل اإلنسان أن يرعاها مستطيع أن يفعل أو ال يفعل، فهذه من األش

بصورة جيدة، وَأالَّ جيعل مسألة القضاء والقدر سبًبا يف قعوده عن العمل، أو تأخره، أو 

 !هكثرة التفكري واجلدل دوهلا، بام ال طائل حتت

                                                           

 (.25ص)« شفاء العليل»، و(9/219)« جمموع الفتاوى»: ينظر( 1)



291 
 

 : ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ ﴿ *

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ﴿دير، فاهلل تعاىل عىل كل يشء ق

)﴾ۅ ﴿كلمة واددة، وهي : أي ﴾ٻ ﴿: ، وقوله[51: يس] ﴾ۆئ
1) . 

ڭ ﴿: الساعة التي ذكرها هنا؛ وهلذا قال سبحانه: ومن ذل  ﴾ٻ پ﴿

بل هو أقرب من ملح البرص، : ، يعني[00: النحل] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

عة، فهكذا مثلام تغمض عين  وتفتحها، أو تلمح برس: أي ﴾ٻ پ﴿: فلام يقول

 .(2)من ذل ، ولكن هذا لتقريب األمر إىل عقولنا يقع أمر اهلل سبحانه، فهو أقرب

 : ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿ *

أشياًعا؛ ألهنم : وسامهم! أهلكنا الذين من قبلكم، أفال تعتربون هبالكهم؟: أي

 .(3)مثلهم يف اجلهل والضالل واإلعراض

 : ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿ *

ْبر: مجع ﴾ٿ﴿، و﴾ٿ ٿ ﴿مكتوب : أي بفتح الزاي  -َزُبور، والزَّ

پ پ ﴿ :ىَص الكتابة، فكل ما فعلوه مكتوب عنده سبحانه حُمْ : -وسكون الباء

 .(1)﴾ڀ ڀ ڀ

                                                           

« تفسري الرازي»، و(9/900)« قنديتفسري السمر»، و(11/279)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.515ص)« فسري السعديت»، و(0/457)« تفسري ابن كثري»، و(13/910)

تفسري ابن أيب »، و(1/154)« تفسري السمرقندي»، و(2/05)« تفسري حييى بن سالم»: ينظر( 2)

 (.7/109)« البحر املحيط يف التفسري»، و(9/53)« تفسري البغوي»، و(1/421)« زمنني

، (3/209)« تفسري الثعلبي»، و(11/279)« تفسري الطربي»، و(4/254)« تفسري مقاتل»: نظري( 3)

، (4/990)« تفسري البغوي»، و(1/910)« تفسري السمعاين»، و(4/127)للواددي « التفسري الوسيط»و

 (.1/211)« فتح القدير»، و(20/243)« تفسري القرطبي»و
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 : ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ *

مسطور مكتوب، صغرًيا كان أو كبرًيا، من أدوال األمم واألفراد، : أي

ثواب وال  الذي ليس فيه دساب وال تكذيب، وال إال اللَّغوواحلركة، والنظرة، 

 . (2)عقاب

واهلل تعاىل يذكر هذه األشياء ليس من أجل أن نتجادل، ما معنى مكتوب؟ وأين؟ 

وما هذا الكتاب؟ وما شكله؟ وما لونه؟ وهل هي كتابة دقيقية مثل الكتابة التي 

 نعقلها نحن أم يشء خمتلف؟ 

ے ے ۓ  ﴿هذا غيب عند اهلل سبحانه، واملقصود أن يكون يف قلوبنا يقظة 

فكل يشء مكتوب، ودني تستحرض هذه احلقيقة الغيبية فإن  ، [221: املؤمنون] ﴾ۓ

ي باللِّسان أو اجلوارح  .تكون عىل نفس  رقيًبا حتجزها عن التعدِّ

إهنا قيمة عظيمة لإلنسان أن تكون أعامله كلها مكتوبة حَمْصيَّة عليه، وإذا كان 

فكيف يغفلون  -و سطورسطر أولو  -الناس يستميتون ألن ُيكتب عنهم يف التاريخ

ژ ژ ڑ ﴿عن أهنم مكتوبون بالتفصيل يف كتاب دافظ، ال تزوير فيه وال تردد، و

ى ى ائ ائ ەئ ەئ  ﴿، وُينرش بني اخللق [43: الكهف] ﴾ڑ ک ک ک

، [23: احلاقة] ﴾ں ں ڻ  ﴿: ، والصالح البار يعرضه ويقول[4: املعارج] ﴾وئ

                                                                                                                                                    

تفسري ابن »، و(20/243)« تفسري القرطبي»، و(4/127)للواددي « التفسري الوسيط»: ينظر( 1)

 (.10/114)« التحرير والتنوير»، و(7/279)« تفسري ابن كثري»و، (1/917)« جزي

هتذيب »، و(2/04)« الزاهر يف معاين كلامت الناس»، و(1/31)للزجاج « معاين القرآن»: وينظر أيًضا

 (.294ص)« خمتار الصحاح»، و(29/291)« اللغة

« ري القاسميتفس»، و(1/910)« تفسري السمعاين»، و(1/410)« تفسري املاوردي»: ينظر( 2)

 (.10/114)« التحرير والتنوير»، و(3/30)
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ه ويقول : احلاقة] ﴾ى ائ ائ ەئ  ې ې ې ې ى﴿: والفاجر الشارد يتأوَّ

11- 17]. 

 :﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿ *

بصيغة  ﴾ڤ﴿ختم تعاىل هبذا اخلتام العظيم الرائع، واآلية وإن جاءت بـ

پ پ ڀ ﴿وأهنار، : بصيغة املفرد، إال أن املقصود اجلنس، أي ﴾ڦ ﴿اجلمع، 

)[11: البقرة] ﴾ڀ ڀ
1). 

األُنس والفرح الذي ال ر، وعندهم ات واألهنافعندهم املآكل واملشارب من اجلنَّ 

ينقطع يف مقعد الصدق، وهذا وعد الصدق، واهلل تعاىل صادق ال خيلف امليعاد، 

: املائدة] ﴾ی ی جئ حئ مئ﴿والذين قعدوا هذا املقعد هم الصادقون، 

 .[27: األدقاف] ﴾ک گ گ گ گ ﴿، [223

أن هذا املقعد  ممن ينتظرون سبحانه وتعاىلفالصدق ُخلق نبيل َنِفيس، يريد اهلل 

)[223: التوبة] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿: يتحلَّوا به
2). 

  

                                                           

« تفسري الطربي»، و(1/142)« جماز القرآن»، و(9/222)للفراء « معاين القرآن»: ينظر( 1)

« سري السمعاينتف»، و(2012ص)للواددي « الوجيز»، و(3/209)« تفسري الثعلبي»، و(11/277)

 (.20/243)« قرطبيتفسري ال»، و(4/990)« تفسري البغوي»، و(1/910)

« تفسري املاوردي»، و(3/204)« تفسري الثعلبي»، و(11/270)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

« تفسري البغوي»، و(1/912)« تفسري السمعاين»، و(9/102)« تفسري القشريي»، و(1/412)

 (.1/111)« املحرر الوجيز»، و(4/990)
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*  

ى يف املصادف، وكتب السنة، والتفسري، وجاء هذا « ﴾ڃ ﴿ سورة»: ُتَسمَّ

 .(1)مرفوًعا يف غري ما دديث

يوطي، وغريه ها السُّ )«عروس القرآن»: وسامَّ
يث عند ، وقد جاء يف ذل  دد(2

، وعىل القول بصحته فهذا وصف للسورة وبيان لفضلها، وليس اساًم؛ ولذا (3)البيهقي

 . (4)مل يذكره املعنيون بأسامء السور

عند  ﴾ڃ﴿ثامن وسبعون آية، أو سبع وسبعون؛ باعتبار أن   *

د من بعضهم ال ُتعدُّ آية مستقلة، أو ست وسبعون آية؛ باعتبار أهنم خمتلفون يف عد

                                                           

« صحيح البخاري»، و(9/171)«  عبد الرزاقتفسري»، و(9/221)للفراء « معاين القرآن»: ينظر( 1)

« تفسري الطربي»، و(20/151)للنسائي « السنن الكربى»، و(1/111)« جامع الرتمذي»، و(7/244)

 .«سورة الفاحتة»، وما تقدم يف (20/212)« تفسري القرطبي»، و(11/275)

يف تناسب اآلي نظم الدرر »، و(9/44)« مصاعد النظر لإلرشاف عىل مقاصد السور»: ينظر( 2)

 (.2/231)« اإلتقان»، و(23/293)« والسور

من دديث عيل ( 1171)« شعب اإليامن»، والبيهقي يف (3/207)« تفسريه»أخرجه الثعلبي يف ( 3)

ه الفريوز آبادي من املنكرات التي وردت يف فضريض اهلل عنه « بصائر ذوي التمييز»: ينظر. ل السورة، وعدَّ

 (. 2910)« السلسلة الضعيفة»، و(1/157) «فيض القدير»، و(2/443)

 .، واملصادر السابقة(10/110)« التحرير والتنوير»: ينظر( 4)
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ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿: اآليات فصاًل ووصاًل، كآية

 .(1)هل هي آية أم آيتان، ثالثة أقوال لعلامء العدِّ  ﴾ٹ ٹ

 .(2)عىل الراجح  *

ملا أراد أن يعقد مع  صىل اهلل عليه وسلمأن النبيَّ : وقد قيل يف سبب نزوهلا

فقال . «بسم اهلل الرحن الرحيم: اكتب: نهريض اهلل عاملرشكني صلح احلَُدْيبَِية قال لعيل 

، كام : فواهلل ما أدري ما هو، ولكن اكتب« الرمحنُ »أما : ُسهيل بن عمرو باسم  اللهمَّ

ونزلت هذه . «باسمك اللهمَّ : اكتب»: صىل اهلل عليه وسلمفقال النبيُّ . كنَت تكتُب 

 . (3)السورة

، وال يلزم أن يكون هلا يةولكن الراجح أن السورة مكفعىل هذا تكون مدنية، 

 .نزول خاص، لكن العرب كانوا ال يعرفون هذا االسم يف اجلاهليةسبب 

أن يكون نزول السورة جواًبا عىل استنكارهم لعبادة اهلل الرمحن،  وأقرب من ذلك

 ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿: «سورة الفرقان»كام يف 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿: ، فجاء اجلواب[70: الفرقان]

 . ﴾ڇ ڇ  ڇ

                                                           

، (920ص)« فنون األفنان يف عيون علوم القرآن»، و(190ص)« البيان يف عدِّ آي القرآن»: ينظر( 1)

 (.3/155)« روح البيان»و

، (9/44)« مصاعد النظر»، و(1/941)« بيتفسري الثعال»، و(1/119)« املحرر الوجيز»: ينظر( 2)

 (.10/115)« التحرير والتنوير»، و(24/37)« روح املعاين»، و(2/43)« اإلتقان»و

« التحرير والتنوير»، و(20/14)« البحر املحيط يف التفسري»، و(1/119)« املحرر الوجيز»: ينظر( 3)

(10/115 .) 

، ومسلم امريض اهلل عنهمن دديث املسور بن خمرمة ( 1092)وقصة صلح احلَُدْيبَِية أخرجها البخاري 

 .ريض اهلل عنهمن دديث أنس ( 2054)
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قرأ هذه السورة يف مكة عند الكعبة،  ريض اهلل عنهوقد ورد أن ابن مسعود 

 .(1)فرضبوه وكادوا يقتلونه

وهذا من العجب، فالنفوس املليئة بالظلمة ال تطيق احلديث عن الرمحة 

 . ومتعلَّقاهتا، وتكاد تسطو بالذين يتلون عليها آيات اهلل الرمحن الرديم

وأن  ،﴾ڃ ﴿ة كاملة تسمى بـالعزيز أن تكون سورومن لطائف الكتاب  *

ن صفة الرمحة، وال  خيتار اهلل تعاىل هذا االسم ليجعله افتتاًدا هلا، وهو اسم يتضمَّ

ى به غري اهلل  ديم، أو العزيز، أو احلَكِيم، عز وجلُيَسمَّ ، بخالف بقية األسامء، كالرَّ

عز ى هبام إال اهلل ُيسمَّ فال  ﴾ڃ ﴿و ﴾ڑ ﴿ما فإنه قد ُيوصف هبا بعض العباد، أ

)[220: اإلرساء] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿ وجل
2) . 

ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴿: هذا التخصيص فيه كثري من اإلحياءات واملعاين

ف إىل اهلل تعاىل برمحته، الطمع يف رمحته، الشعور برمحته [14: األنعام] ﴾ڦڦ ، التعرُّ

 ما دي يب، فليظُنَّ يبأنا عنَد َظنِّ عب»: يقوليف كل ما دولنا، انتظار رمحته، وهو 

ديم أن يرسع إلينا باخلري، وأن يفيض علينا من ُجوده . (3)«شاءَ  محن الرَّ فلنظن بربنا الرَّ

                                                           

تفسري »، و(2191)ألمحد « فضائل الصحابة»، و(2/924)البن هشام « السرية النبوية»: ينظر( 1)

، (25/130)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(20/212) «تفسري القرطبي»، و(3/207)« الثعلبي

 (.4/217)للخطيب الرشبيني « الرساج املنري»، و(9/45)« رمصاعد النظ»و

 .«سورة الفاحتة»ينظر ما تقدم يف ( 2)

من دديث واثلة بن األسقع ( 4/140)، واحلاكم (799)، وابن دبان (27027)أخرجه أمحد ( 3)

 . ريض اهلل عنه

فلَيظُنَّ »: قوله ، دونريض اهلل عنهمن دديث أيب هريرة ( 1701)، ومسلم (0401)ي وأخرجه البخار

 .«يب ما شاءَ 
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وبركته ورمحته، وأن يعفو عن ذنوبنا، وأن يسرت عيوبنا، وأن يصلح أدوالنا، وأن جيمع 

 . شملنا، وأن يعلِّمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام علَّمنا

الرمحة، فيه معنى مجيل، وهو ال ينايف اخلوف؛ وابة ه سبحانه من بإن التعرف إلي

نت السورة الكريمة تل  اآلية العظيمة، وهي قوله سبحانه  :وهلذا تضمَّ

 .﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿

 : ﴾ڃ ڃ ﴿ *

وح  ها هنا كلمة وآية واسم ومبتدأ وخرب، يمتأل هبا الفم نطًقا، والعقل تأهلًا، والرُّ

 . اإرشاًقا، والقلب إخباتً 

 .الرمحة صفته، وفعله، وشأنه، وخلقه، ورشعه: ﴾ڃ ﴿

الذي وسعت رمحته كل يشء، وسبقت رمحته غضبه، وبرمحته : ﴾ڃ﴿

واب والبهائم والطري والودش   . واجلن واإلنسيرتادم العباد والدَّ

ة رمحة، أنزل منها رمحًة يف الدنيا، تشمل كل مظاهر مئالذي خلق : ﴾ڃ ﴿

، وادَّخر منها تسًعا وتسعني ليوم احلساب، ومل يرد هذا اللُّْطف والفضل والعطف

ء آخر من صفاته، فجدير بقارئ القرآن أن يقف طوياًل عند الوصف والتعداد ليش

 معرفة اهلل ختصيص هذه السورة وهذا االسم؛ ليدرك طرًفا من أمهيته ومركزيته يف

 .والتقرب إليه والدعوة إىل دينه وفتح األبواب خللقه

ن القارئ من إفراد اآلية األوىل بنََفس خاص، ومد امليم، بديع يمكِّ استفتاح 

والوقوف عىل النون؛ لتكون الكلمة مستغنية بذاهتا عن كل إضافة، وليأيت بعدها 

 .ظيم املحمود املمدوحإسناد املجد واحلمد والفضل لصادب االسم الرشيف الع

 : ﴾ڃ چ چ﴿ *
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آن بالرمحة، فهو رمحة وشفاء للعقول وهذا أول ما نعت به نفسه، وهو يربط القر

لوب واألبدان، لألفراد واجلامعات واألمم، رمحة عامة وخاصة، عاجلة وآجلة، والق

 .ظاهرة وباطنة، فَمن أقبل عليه ظفر، وَمن أعرض عنه ُدرم

وذريته القدرات والعقول  ه السالمعليبأن أعطى آدَم  ﴾ڃ چ﴿

 . عىل الفهم والتفكري والنطقواملواهب واملََلكات اللُّغوية والعقلية 

بأن أنزل الودي عىل رسله وأنبيائه عليهم السالم، وختمهم  ﴾ڃ چ﴿

گ گ ﴿، وأيَّدهم بالكتب، وختمها بكتابه العزيز الذي صىل اهلل عليه وسلمبمحمد 

، فهو تأسيس وتفريع، وتأكيد للنبوة عامة، ونبوة ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 .نان وفضلخاصة، وامت صىل اهلل عليه وسلمحممد 

يدخل فيه معرفة احلروف واأللفاظ والتجويد، ومعرفة املعاين والدالالت 

 .ما بني السامء واألرضواألرسار بام يتفاوت الناس فيه تفاوت 

ويدخل فيه تيسريه للذكر والتالوة والفهم والعمل والدعوة، وهو خرب ووعد 

 يزال فيهم من يعلِّم القرآن بأن يظل القرآن ديًّا يف نفوس أهله ممن اختارهم اهلل، فال

 . ويتعلَّمه ويدعو إليه وهيتدي به، وهيدي إليه، وينرش رمحته يف العاملني

 : ﴾ڇ  چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿ *

فهو اخلالق سبحانه، وهذه من نعمه وآالئه، وهذا اخللق منطلق من الرمحة، ولذا 

 . ﴾ڃ ﴿بدأ بـ

كثري من عقائد  َخْلق اإلنسان رمحة، وهذا حُيسب للتصور اإلسالمي؛ ففي

نية تطاردهم وتالدقهم وحتارهبم ومتنعهم الشعوب يتصورن اآلهلة األُسطورية الوث

ر القرآن اسم  أواًل ليخرب عنه بأنه  ﴾ڃ ﴿من العلم واملعرفة، يف دني يقرِّ
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ة؛ ألنه يشمل الفهم والعقل واللغ والبيان، ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿

 . (1)معنى ال قيمة للبيان إذا كان جمرد كلامت ودروف بال

ر ويبدع املعاين والتعبري : تعليم البيان فمن أن ُيعطي اإلنسان العقل الذي ُيفكِّ

ده بَمَلكات اإلبداع والتخيل والقياس والنظر والتحليل والتساؤل  عنها، وأن يزوِّ

 .واالكتشاف

وضع اللغات، وإهلام اإلنسان اللغة؛ ليعربِّ هبا عام يريد: ومن تعليم البيان
(2). 

عر األصم بنقص كبري بالقياس إىل القادر عىل الكالم، فالكالم نعمة   يشولذل

إبداعية عظيمة، وسبب للتواصل بني الناس، وأداة للتفاهم والتعاون عىل الرب والتقوى 

يع والرشاء والنكاح وسائر العقود والتوايص باحلق والتوايص بالصرب، وبه ينعقد الب

 .واملواثيق، دتى احلرب أوهلا كالم

ست بذكر اسم  ، وثنَّت بتعليمه القرآن، فقد ﴾ڃ ﴿وكام أن السورة ُأسِّ

ست مرة أخرى بَخْلق اإلنسان، وثنَّت بتعليمه البيان؛ ليكون دلياًل عىل أن البيان وما  ُأسِّ

أعظم نعمة وجودية، وال تتم هذه النعمة إال يتعلق به من العقل واإلنسانية والفهم هو 

 .باعهبتعلم القرآن وتدبره واتِّ 

 :﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ *

                                                           

« تفسري املاوردي»، و(9/905)« تفسري السمرقندي»، و(213ص)« تفسري التسرتي»: ينظر( 1)

 (.0/173)« البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد»، و(25/134)« اللباب»، و(1/419)

« تفسري القرطبي»و، (4/990)« تفسري البغوي»، و(3/200)« تفسري الثعلبي»: ينظر( 2)

 (.4/111)« تفسري اخلازن»، و(20/211)



311 
 

السورة سورة اآلالء والنَِّعم، ولذل  بدأت بتعليم القرآن قبل خلق اإلنسان؛ 

إشارة إىل أن اإلنسان ُخلق لعبادة اهلل، وانتقل إىل احلديث عن نَِعم يف الكون، وبدأ 

 . هبذه األجرام الضخمة التي يراها الناس وحيسون أثرها

وغروهبا دساًبا، يف طلوعها للشمس ؛ فإن (1)بحساب: أي ﴾ڌ ﴿: وقوله

وللقمر دساًبا يعرفه املختصون، ويعرفه الذين حيتاجون إىل ذل ، فهو بحساب ال يزيد 

ر م وال يتأخَّ  .وال ينقص، وال يتقدَّ

ويف اآلية إشارة إىل الكون املضبوط بنواميس دقيقة يدركها اإلنسان بعقله 

 .تفكري والتأمل والكشفز إىل النظر والوجتربته، والقرآن هو اهلادي واحلادي واملحفِّ 

 : ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿ *

معروف،  والشجر، [2:النجم] ﴾ٱ ٻ ٻ ﴿، (2)النجوم املعروفة: هي النجم

سبحانه ، وهذا فيه معنى السجود هلل؛ ألهنا تطيع اهلل ﴾ڈ ﴿أخرب عنهام بأهنام 

ح ، فكلها تسجد هلل، والكون يسبِّ [44: اإلرساء] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿: وتعاىل

اإلنسان منسجاًم مع هذا الكون يف عبوديته وسجوده، وال يشذ فيعيص له، فليكن 

 .وخيالف

                                                           

تفسري »، و(9/153)للزجاج « معاين القرآن»، و(9/221)للفراء « معاين القرآن»: ينظر( 1)

تفسري »، و(20/219)« تفسري القرطبي»، و(4/911)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(9/905)« السمرقندي

 (.0/453)« ابن كثري

اهلداية إىل بلوغ »، و(9/903)« تفسري السمرقندي»، و(11/204)« الطربيتفسري »: ينظر( 2)

تفسري ابن »، و(20/214)« تفسري القرطبي»، و(1/414)« تفسري املاوردي»، و(22/0129)« النهاية

 (.10/197)« التحرير والتنوير»، و(0/453)« كثري
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 والشجرالنبات الصغري امللتصق باألرض، : وُيوز أن يكون املقصود بالنجم هنا

 . (1)الشجر الذي له ساق: هو

ول  أن تتخيَّل هذا الشجر وذل  النبت والزرع يؤدِّي واجب الشكر والسجود 

، أليس َخلِيًقا باإلنسان الذي ُأويت مشاعر وعقاًل أن يكون للخالق  املُنعم جلَّ وعزَّ

 !كذل ؟

ويف اآلية تناسب مع خلق اإلنسان وتعليمه البيان؛ ألن البيان ومتعلِّقاته يدل عىل 

العقل والتفكري واالختيار املمنوح لإلنسان، والذي بمقتضاه دصل التكليف وترتَّب 

ب أن يذكر املخلوقات األخرى الرشيكة له يف الوجود واخللق، اإليامن والكفر، فناس

أفيجدر .. واملنفردة بالتسخري، ديث تطع اهلل ومتيض وفق ناموسه ساجدة ال ترتدَّد

 !باإلنسان املميِّز املكلَّف أن يكون أقل مرتبة منها؟

 :﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿ *

 . نوهنا تناسب بني رفع السامء والناس يروهنا، وبني وضع امليزا

 . (2)جيوز أن يكون هو اآللة التي يزن الناس هبا األشياء وامليزان

، وهو األوىل؛ ألن امليزان ليس (3)وجيوز أن يكون املقصود بامليزان العدل نفسه

 . سوى آلة العدل

                                                           

« تفسري املاتريدي»، و(1/37) للزجاج« معاين القرآن»، و(9/171)« تفسري عبد الرزاق»: ينظر( 1)

 .، واملصادر السابقة(3/479)

« تفسري املاوردي»، و(3/205)« تفسري الثعلبي»، و(9/903)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 2)

 (.20/214)« بيتفسري القرط»، و(4/107)« زاد املسري»، و(4/992)« تفسري البغوي»، و(1/414)

« تفسري ابن كثري»، و(11/200)« سري الطربيتف»، و(797ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 3)

 .، واملصادر السابقة(10/195)« التحرير والتنوير»، و(0/430)
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ر ما رس املزاوجة بني السامء وامليزان؟ لتدرك أن السامء ُرفعت باحلقِّ : ولك أن تفكِّ

عدل قامت الساموات واألرض، فالسياق إًذا دديث عن عدالة اهلل والعدل أيًضا، فبال

 .وُكلِّف هباإلنسان التي ائُتمن عليها الكونية القدرية، وعن عدالة ا

، وأن عدالة األرض دنيوية «رفع السامء»يف األرض مقابل « امليزان»إن وضع 

 :يزان الِقْسطعابرة يعرتهيا ظلم اإلنسان وَجْوره وأنانيته، ويقابلها اآلخرة وامل

 . [40: األنبياء] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿

 :﴾ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿ *

 ﴾ک ک ک گ ﴿: فأمرهم أن َيْعِدلوا، فال يزيدوا وال ينقصوا، فقال

 ﴾ڳ ڳ ڳ ﴿بالعدل، : يعني ﴾گ گ ڳ﴿بالزيادة، : يعني

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ﴿بالنقص؛ وهلذا قال سبحانه 

  :أمرهم بالعدل الذي يكون يف كل يشء، [9 -2:املطففني] ﴾ڇ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

العدل يف املشاعر، فال يبالغ املرء يف احلب، فيعميه ذل  عن العيوب واألخطاء، 

َأْدبِْب دبيَب  َهْوًنا »وال يبالغ يف البغض مبالغة تعميه عن احلسنات والفضائل، وإنام 

ْوًنا ما؛ عسى أن يكون ما؛ عسى أن يكون َبِغيَْضَ  يوًما ما، وَأْبِغْض َبِغْيَضَ  هَ 

 .(1)، وُيروى مرفوًعا، واملوقوف أصحريض اهلل عنه، كام قال عيلٌّ «َدبِْيبََ  يوًما ما

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ  ﴿والعدل يف احلكم عىل العدو؛ 

ۆئ  ﴿: ، واحلكم عىل الصديق، فال حيابيه وال جيامله[5: املائدة] ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ

                                                           

، والبخاري يف (454)« فضائل الصحابة»، وأمحد يف (91507)ابن أيب شيبة : أخرجه موقوًفا( 1)

 (.7275)« شعب اإليامن»البيهقي يف ، و(2912)« األدب املفرد»

مسند »، والقضاعي يف (9931)« األوسط»، والطرباين يف (2330)الرتمذي : وأخرجه مرفوًعا 

 (.1/145)« العلل املتناهية»، و(5/220)« علل الدارقطني»: وينظر(. 093)« الشهاب
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 ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ڀ﴿: ، وقال سبحانه[201: النساء] ﴾ۆئ ۈئ ۈئ

 .[291: النساء] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ

العدل مع النفس ومع اآلخرين، العدل يف القول والفعل، العدل يف األخذ 

: والرتك، العدل يف العطاء واملنع، العدل يف األخالق واملوازين واملواقف، ولذا قيل

ف إن العدل مطلوب يف كل دال، ويف كل وقت، ولكل أدد، فال يوجد دالة يتخلَّ 

 ..عدل، دتى احلرب والعداوة والبغضاءفيها ال

ڭ ڭ ﴿التوازن يف إعطاء األشياء قدرها، فقد : ومن داللة امليزان ومعناه

فقه »، وأكثر ما يواجه الناس عدم القدرة عىل معرفة [9: الطالق] ﴾ۇ ۇ ۆ

جه للعبادة، دون مبالغة وإرساف، فثَمَّ َمن يتَّجه للعلم، فيهمل العبادة، أو يتَّ  ،«املقادير

له، أو هيتم بعمله عىل فيهمل الدنيا، أو هيتم بأوالده وأرسته وزوجته، فيهمل عم

دساب صحته، أو هيتم بالصحة عىل دساب العمل واإلنجاز، أو هيمل جانبًا ما 

أو خيتلط بالناس فيكثر، أو يباعدهم  كالسياسة، أو ينغمس فيها دون دساب،

 .فينعزل

ال تتأَّتى بني يوم وليلة، بل هي التوازن بني املتقابالت والقدرة عىل االنضباط و 

: حماولة دائمة مرتاكمة يصل هبا املرء إىل مقاربة العدل والوسط اخليار، كام يف دديث

جْلة» دوا، وقاربوا، واْغُدوا وُروحوا، ويشء  من الدُّ  . (1)«، والقصَد القصَد تبلغواسدِّ

الذي نقوله يف كل  ﴾ٹٹ ٹ ﴿: وهذا جزء من معاين قوله سبحانه

ركعة، وعىل مدى احلياة، فأنت عىل رصاط مستقيم، لكن هناك ما هو أكثر دقة وأكثر 

ه،  استقامة مما أنت فيه، وقد يبدو لإلنسان أنه منضبط متوازن، وقد َأْعَطى كلَّ يشء دقَّ

                                                           

 .نهريض اهلل عمن دديث أيب هريرة ( 1527)، ومسلم (7479)أخرجه البخاري ( 1)

 .نحوه ريض اهلل عنهاديث عائشة من د( 1525)، ومسلم (7470، 7474)وأخرجه البخاري 
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ها، والوالدين ها، واآلخرة دقَّ ها، والدنيا دقَّ ه، والعبادة دقَّ هام، د فأعطى العلم دقَّ قَّ

ه، وقد يكون ذل  صحيًحا، ولكن بعد جتارب يكتشف  ها، والعمل دقَّ والزوجة دقَّ

أن ثمة مستوى من امليزان واالنضباط والتوازن أفضل وأدسن مما هو فيه، وهذا جيعل 

 ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿: املؤمن مستغرًقا يف تطوير ذاته وحتسني أدائه دتى آخر حلظة

 .[33:احلجر]

 :﴾ڱ ڱ ڱ ں ﴿ *

إال يف هذا املوضع، وكثري من علامء  «األنام»: وجد يف القرآن الكريم لفظي ال

 .«األنام»اللغة مل يذكروا كلمة 

ريض اهلل األدياء، وُروي عن ابن عباس : فقيل: وقد اختلفوا يف املقصود هبا

 . (1)عنهام

أهنم البرش، وسياق اآلية : -وهو مروي عن ابن عباس أيًضا وغريه -وأجود منه

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ﴿: حه؛ ألنه يف مقام االمتنان واالعتناء بالبرش، كقوله تعاىليرجِّ 

)[13: البقرة] ﴾ ۆئ ۆئ ۇئ
2). 

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ  ﴿: دني قال عليه السالموهذا يشبه دعاء إبراهيم 

، فمتاع [217: البقرة] ﴾ىب يب جت حت ﴿: ، فقال له ربه سبحانه﴾يئ جب حبخب

للبرش  ﴾ڱ ڱ﴿، واألرض هلل تعاىل احلياة الدنيا ال خيتص به املسلم دون غريه

 .كلهم

                                                           

، (4/107)« زاد املسري»، و(3/205)« تفسري الثعلبي»، و(11/250)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.10/142)« التحرير والتنوير»، و(1/271)« فتح القدير»و

« املحرر الوجيز»، و(1/411)« تفسري املاوردي»، و(3/471)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 2)

 . ، واملصادر السابقة(10/142)« التحرير والتنوير»، و(20/211)« تفسري القرطبي»و ،(1/111)
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إهنا دعوة إىل التعايش بني البرش، وَأالَّ يتزامحوا، بل يرتامحوا، فاألرض تتَّسع هلم 

نافع، وقد سل  اهلل هلم فيها ُسُباًل وطرائق مجيًعا، أدياًء وأمواًتا، وهلم فيها معايش وم

 .يف الرضب واالنتفاع

 : ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿ *

 .ها ما يكفل للناس غذاءهم ومصاحلهمرض وأودع فيوضع تعاىل األ

الثامر النباتية التي ُتؤكل عادة دون طبخ، : الفواكه، وهي: مفرد، يعني والفاكهة

كالتفاح والربتقال، وإنام ذكرها تعاىل هنا عىل سبيل أن ما فوقها مما تقوم به احلياة 

ًذا، فوجود الرضوري  ًها وتلذُّ أوىل، ويف الفواكه منافع صحية موجود؛ ألهنا ُتؤكل تفكُّ

 .نا، ولذل  ذكر وجوده يف اجلنةمجة مما امتن تعاىل به علي

من الفاكهة، بل هي سيدة الفواكه، ووصفها  النخل: ﴾ڻ ڻ ڻ﴿

إشارة إىل اجلانب اجلامل فيها، وهي األوعية التي يكون فيها  ﴾ڻ ڻ﴿بـ

 . (1)أكامم: كِم، بكرس الكاف، واجلمع: الطلع، ومفردها

وم كتَب إىل عمَر  إن ُرُسيل أتتني من ِقَبل ، : ريض اهلل عنهُيروى أن قيرَص ملَ  الرُّ

ُل آذان احلمرِي، ثم فزعمْت أن ِقَبَلكم شجرًة ليست بَخلِيقة ليشء من اخلري، خيرُج مث

د األخرض، ثم حيمرُّ فيكوُن  ُمرُّ ُق عن مثل اللُّْؤلؤ، ثم خيرضُّ فيكوُن مثَل الزُّ َتَشقَّ

ُق فتيبُس فتكوُن كالي اقوت األمحر، ثم ينضُج فيكوُن كأطيب فاُلوَذج ُيؤكُل، ثم َتَشقَّ

شجرَة إاِلَّ من ن تكن ُرسيل صدقتني، فال أرى هذه العصمًة للمقيم، وزاًدا للمسافر، فإ

 . شجر اجلنة

                                                           

« تفسري البغوي»، و(3/205)« تفسري الثعلبي»، و(11/252)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.10/141)« رالتحرير والتنوي»، و(13/941)« تفسري الرازي»، و(4/992)

، (017ص)« املفردات يف غريب القرآن»، و(497ص) البن قتيبة« غريب القرآن»: وينظر أيًضا

 (.1/10)« معرتك األقران يف إعجاز القرآن»و
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من َعبد اهلل ُعَمَر أمري املؤمنني إىل قيرَص مل  »: ريض اهلل عنهفكتَب إِليه عمُر 

عىل مريَم  عز وجلأنبتها اهللُ إن ُرسلَ  قد َصَدَقْتَ ؛ هذه الشجرُة عندنا التي : ومالرُّ 

ِق اهللَ  عليها السالم وال تتَّخذ عيسى إهَلًا من  عز وجلدتى َنَفَسْت بعيسى ابنها، فاتَّ

ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿، فـعز وجلدون اهلل 

)«[70: آل عمران] ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ
1) . 

هو إشارة أيًضا إىل اجلانب املنفعي اجلوهري يف النخل، ديث  ﴾ڻ﴿وذكر 

 .هي الثمرة التي تطلع كل سنة مرة، فتكون قوًتا للناس سنتهم كلها

 : ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿ *

خر ويقوم : ﴾ۀ﴿ عري واحِلنطة وغريها مما ُيدَّ ز والشَّ كثري األصناف، كالرُّ

 .راتالقاعليه غذاُء الناس، عرب العصور وعرب 

ن أشجار احلبوب، وكذل  الورق الذي يبس، : ﴾ہ ﴿و األعواد التي ُتكوِّ

رنا تعاىل باحلَبِّ الذي (2)ثم يكون طعاًما للحيوانات أو تبنًا ، فهذا ملمح مجيل أن يذكِّ

، 99: النازعات] ﴾ہ ہ ھ  ﴿: نأكله والعصف الذي يكون طعاًما ألنعامنا، كقوله

 .[91: عبس

ا باإلنسان، بل يواملتاع املادي ليس خ شاركه فيه احليوان، فَخلِيق بالعاقل أن اصًّ

 .﴾ڇ ڇ ﴿: سبحانه يبحث عام يميِّزه من العقل والعلم، والعبودية هلل

                                                           

الدر »، و(0/430)« تفسري ابن كثري»: وينظر. عن الشعبي( 251)« معجمه»أخرجه ابن املقرئ يف ( 1)

 (. 20/72)« املنثور

« تفسري املاتريدي»، و(1/30)للزجاج « معاين القرآن»، و(11/259)« سري الطربيتف»: ينظر( 2)

« تفسري القرطبي»، و(1/417)« تفسري املاوردي»، و(3/203)« تفسري الثعلبي»، و(3/471)

، وما سيأيت يف (10/141)« التحرير والتنوير»، و(432 -0/430)« تفسري ابن كثري»، و(20/217)

 .«ورة عبسس»، و«سورة النازعات»



317 
 

، وأنه « احلَب»معطوف عىل  ﴾ہ﴿ عند اجلمهور، فيكون معناه مستقالًّ

 .من ضمن ما امتن اهلل به عىل البرش مما خلقه يف األرض

َحانِِ﴿: ﴾ہ ﴿ىل أ جمروًرا، معطوًفا عويف قراءة سبعية ُيقر ي  )﴾َوٱلرَّ
، فيكون (1

حْيانِ واحلبُّ ذو الَعْصف وذو : تقدير الكالم الرَّ
(2). 

حْيان معروف، وهو الورد ذو الرائحة الطيبة والرَّ
حْيان، وهو (3) ، ولذل  سمي الرَّ

ذي ال األصفر واألبيض واألمحر، يمتن تعاىل عىل الناس هبذا الشجر ال: أنواع، منه

كية، فاجلامل واملتعة باملنظر أو املسمع أو الرائحة  ُيؤكل، ولكن يبعث الرائحة الطيبة الزَّ

مىلَّ ما بثه فيه من ة مقصد إهلي يف الكون، وهلذا أمرنا تعاىل أن ننظر يف الكون ونتالطيب

، فاحلسن مقصد إهلي يف ...مجال يف نجومه وكواكبه وشمسه وقمره وأشجاره وجباله

وتربية الناس عىل مالدظته وإدراكه واالستمتاع به سواء كان ُمْشتَامًّ كام يف  اخللق

أو مرئًيا فإن ذل  من كامل شكر اإلنسان لنعمة اهلل، وهو الرحيان أو كان مسموًعا 

 .ة لغريزة فطرية تتطلب اإلشباع واجلور عليها تأهيل لتدمري اإلنسان واحلياةاستجاب

 : ﴾ھ ھ ھ ھ ے ﴿ *

رت يف  ة العظيمةهذه الكلم إددى وثالثني مرة بعد كل « سورة الرمحن»تكرَّ

 . نعمة هلل تعاىل

                                                           

معاين »، و(723ص)« السبعة يف القراءات»و، (253 -11/255)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

« النرش يف القراءات العرش»، و(107ص)« التيسري يف القراءات السبع»، و(9/44)لألزهري « القراءات

 (.3/111)« معجم القراءات»، و(10/141)« التحرير والتنوير»، و(1/950)

دجة »، و(7/141)« عةاحلجة للقراء السب»، و(995ص)« جة يف القراءات السبعاحل»: ينظر( 2)

 (.730ص)« القراءات

« التفسري الوسيط»، و(3/203)« تفسري الثعلبي»، و(11/257)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

« تفسري القرطبي»، و(4/991)« تفسري البغوي»، و(1/914)« تفسري السمعاين»، و(4/125)للواددي 

 (.10/141)« التحرير والتنوير»، و(20/210)
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خرج عىل أصحابه، فقرَأ عليهم  صىل اهلل عليه وسلموقد ورد أن رسوَل اهلل 

، »: من أوهلا إىل آخرها، فسكتوا، فقال« سورَة الرمحنِ » لقد قرأهُتا عىل اجلنِّ ليلَة اجلنِّ

 ﴾ھ ھ ھ ھ ﴿: ُكلَّام أتيُت عىل قوله نكم، كنُت رُدوًدا مفكانوا أحسَن م

ُب فلك احلمُد : قالوا نا نكذِّ  .(1)«ال بيشء من نعمَك ربَّ

ملثنى، واجلمهور عىل أنه  ﴾ھ ھ ھ ھ﴿: واخلطاب يف قوله تعاىل

، وقلَّام خياطب تعاىل اجلن مع اإلنس، واألكثر يف اخلطاب أن يأيت اجلن (2)لإلنس واجلن

سورة كان هلم خطاب خاص مبارش، ولعلَّ اهلل أراد التذكري بأهنم من تبًعا، ويف هذه ال

ين بعبادته وطاعته سبحانه، فكيف تظنون أهنم رشكاء هلل يف سائر عباد اهلل املأمور

ون، وليس هلم من األمر يشء، ولذل  كانوا ألوهيته، وهم عبيد خماطبون مربوب

 بون يا معرش اجلن واإلنس؟مشمولني باخلطاب، بأي آالء اهلل تعاىل ونعمه تكذ

                                                           

« العظمة»، وأبو الشيخ يف (73)« الشكر»، وابن أيب الدنيا يف (9132)أخرجه الرتمذي ( 1)

ريض من دديث جابر ( 4209، 1174)« شعب اإليامن»، والبيهقي يف (1/409)، واحلاكم (1/2777)

 .اهلل عنه

إال من  هذا دديث غريب، ال نعرفه»: قال الرتمذي ُزهري بن حممد املَْرَوزي،: وتكلموا فيه من أجل

كأن ُزهري بن حممد الذي وقع بالشام ليس هو : دديث الوليد بن مسلم، عن ُزهري بن حممد، قال ابن دنبل

 . ملا يروون عنه من املناكري: يعني. الذي ُيروى عنه بالعراق، كأنه رجل آخر قلبوا اسمه

مناكري، وأهل العراق  أهل الشام يروون عن ُزهري بن حممد: يقولوسمعُت حممَد بَن إسامعيل البخاري 

 . «يروون عنه أداديث مقاربة

وهذه »(: 4/203)« الكامل»وقال ابن عدي يف . «فيه نظر»(: 1/991)« الضعفاء»وقال العقييل يف 

رات ُزهري، من منك( 1/51)« امليزان»وذكره الذهبي يف . «األداديث لُزهري بن حممد فيها بعض النُّْكرة

 (.1210)« السلسلة الصحيحة»: وينظر. «ُزهري ضعيف»: وقال( 2/102)« تاريخ اإلسالم»وأورده يف 

« تفسري السمرقندي»، و(11/253)« تفسري الطربي»، و(4/237)« تفسري مقاتل»: ينظر( 2)

، (4/100)« زاد املسري»، و(4/991)« تفسري البغوي»، و(4/910)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(9/950)

 (.0/432)« تفسري ابن كثري»، و(20/215)« تفسري القرطبي»و
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بني واملؤمنني: وقال بعضهم ، (1)إن اخلطاب للرجال والنساء، أو للمكذِّ

 . أن اخلطاب للجن واإلنس: والصحيح قول اجلمهور

د هذا أنه ذكر خلق اإلنسان واجلان فقال * ے ۓ ۓ ﴿: ويؤكِّ

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 : ﴾ۅ ۅ

 . (2)عليه السالمم أصل خلق آد: ﴾ے ۓ﴿: واملقصود بقوله

، فذل  باعتبار خلق ﴾ڭ ڭ﴿إن اإلنسان خملوق من : فإذا قلت

، أو خملوق من طني، [17: احلجر] ﴾ڭ ڭ﴿إنه خملوق من : آدم، وتستطيع أن تقول

أو خملوق من تراب، وكل هذه صياغات وردت يف القرآن الكريم، وال اختالف 

ى عىل األرض، دتى استوى ، وهي مرادل تكوينية مر فيها ذل  التمث(3)بينها ال املسجَّ

 . (4)وعظاًم، وُنفخت فيه الروح ودًما حلاًم 

ْلصال ى(5)هو الطني اليابس الذي يكون له صوت وصلصلة والصَّ طينًا، : ، فُيسمَّ

ى ى: وُيسمَّ  .تراًبا: َصْلصااًل، وُيسمَّ

                                                           

 (.10/149)« التحرير والتنوير»: ينظر( 1)

، (1/272)« فتح القدير»، و(1/415)« تفسري املاوردي»، و(11/232)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.10/141)« التحرير والتنوير»و

« تفسري السمعاين»و، (3/470)« تفسري املاتريدي»و ،(1/35)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 3)

 (.272 -20/270)« تفسري القرطبي»، و(1/914)

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿: «سورة اإلنسان»ينظر ما سيأيت يف ( 4)

 .﴾ې

، (4/441)« الكشاف»، و(1/914)« تفسري السمعاين»، و(11/232)« تفسري الطربي»: ينظر( 5)

 (.10/141)« التحرير والتنوير»و، (1/272)« فتح القدير»و
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ى: ﴾ڭ ﴿: وقوله اخلزف، فهذا : الفخار هو الطني املطبوخ، والذي ُيسمَّ

ار، وكأن  عليه السالم الذي ُخلق منه آدم الطني كان يابًسا، وكأنه مطبوخ يشبه الفخَّ

خلق اإلنسان من الطني تأهيل لعامرة األرض وبنائها، وتربية عىل التواضع ومباعدة 

يف يتعاىَل بعضهم عىل بعض، العنرصية، فكلهم بنو األرض يطؤوهنا بأقدامهم، فك

الكامل كام ترقَّى اإلنسان يف اخللق األول؛ من تراب، وهو تدريب عىل الرتقِّي يف معارج 

 . ، إىل َصْلصال، إىل مَحأ مسنون، إىل جسد وروحإىل طني

، فهو (1)اللَّهب الصايف الذي ينقطع من النار يف هنايتها وأعالها: هوواملارج 

مارجها عىل وجه التخصيص، ولذا فهو ال ينتسب إىل جنس هذه خملوق من النار، ومن 

 .ض، كام أن من صفة النار الطيش والعجلةاألر

 : ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿ *

ٻ ﴿، وهو رب (2)مرشق الشتاء والصيف ومغرب الشتاء والصيف: أي

باعتبار ، فإن للشمس كل يوم مرشًقا ومغرًبا خيتلف عام قبله [40: املعارج] ﴾ٻ

صون، ويف ذل  إشارة إىل احلسب ان الذي اختالف املطالع، ويعرف هذا املتخصِّ

ألجرام التي من للشمس، وإىل تعدد املطالع، وإىل االمتنان عىل الناس يف خلق هذه ا

املمكن أن تكون سبًبا يف العذاب عليهم، فالشمس كتلة من اللَّهب، ويوم القيامة تدنو 

                                                           

« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(3/475)« تفسري املاتريدي»، و(4/230)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

« تفسري القرطبي»، و(13/943)« تفسري الرازي»، و(4/999)« تفسري البغوي»، و(22/0123)

 (.0/431)« تفسري ابن كثري»، و(20/272)

للزجاج « معاين القرآن»، و(11/230)« تفسري الطربي»، و(790ص)« دتفسري جماه»: ينظر( 2)

 (.10/140)« التحرير والتنوير»، و(1/272)« فتح القدير»، و(4/999)« تفسري البغوي»، و(1/33)
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ها خللقه بحيث ينتفع (1)لعرق إجِْلاًمامن الناس دتى يلجمهم ا ، ولكن اهلل تعاىل سخرَّ

 .يوان والنبات هبا دون ضريالناس واحل

 : ﴾ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿ *

البحار املتصل بعضها ببعض، وهذا املعنى : واملقصود، (2)أرسل البحرين: أي

 .(3)اختاره بعض املفرسين

البحر والنهر، فاهلل : ، أي(4)البحر املالح والبحر العذب: واألصوب أن املقصود

لتصب فيها، كنهر النيل وِدْجلة والُفرات، ومع ذل  تعاىل يرسل األهنار إىل البحار 

ل إىل عذب، فبينهام  برزخ إهلي بسنة التاميز حيول دون امتزاجهام، فال البحر املالح يتحوَّ

ل إىل مالح، وكلٌّ له   .خصائصه التي ال متتزج بخصائص اآلخروال العذب يتحوَّ

اختالفها، مثل التقاء وحيتمل أن يشمل املعنى البحار املاحلة التي تلتقي مع 

يكون به هناية البحر وبداية ددٌّ  مة، ففي أماكن االلتقاء يوجداملحيطات بالبحار العظي

                                                           

سمعُت رسوَل : قال ريض اهلل عنهمن دديث املقداد بن األسود ( 1574)« صحيح مسلم»كام يف ( 1)

قال . «قيامة من اخللق، حتى تكوَن منهم كمقدار ِميل  ُتْدَنى الشمُس يوَم ال»: يقولاهلل صىل اهلل عليه وسلم 

فواهلل ما أدري ما يعني باملِيل، أمسافة األرض، :  -ريض اهلل عنهراوي احلديث عن املقداد  -ُسليُم بُن عامر

كعبيه، العرق، فمنهم َمن يكوُن إىل فيكوُن الناُس عىل قدر أعامهلم يف »: قال -أم املِيل الذي ُتْكَتحل به العنُي؟

وأشار رسوُل اهلل . «ومنهم َمن يكوُن إىل ركبتيه، ومنهم َمن يكوُن إىل َحْقَوْيِه، ومنهم َمن ُيْلِجُمُه العرُق إجِْلاًما

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿: «سورة احلديد»صىل اهلل عليه وسلم بيده إىل فِيِه، وينظر ما سيأيت يف 

 [.21:احلديد] ﴾... پ پ پ

، (1/272)« فتح القدير»، و(4/441)« الكشاف»، و(11/233)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.10/145)« التحرير والتنوير»، و(3/204)« تفسري القاسمي»و

 (. 10/143)« التحرير والتنوير»: ينظر( 3)

« تفسري املاتريدي»، و(1/200)للزجاج « معاين القرآن»، و(4/230)« تفسري مقاتل»: ينظر( 4)

، (1/272)« فتح القدير»، و(20/271)« تفسري القرطبي»، و(13/910)« تفسري الرازي»، و(3/473)

 (.10/145)« التحرير والتنوير»و
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بيشء من آالئ  مته سبحانه، ال كبغى أددمها عىل اآلخر، فهذا من داملحيط، فال ي

ب، فل  احلمد  !ربنا نكذِّ

 : ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿ *

ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿: ددمها، كام يف قوله سبحانهخيرج من البحرين مًعا أو من أ

سل إنام يأتون من اإلنس، فعليه يكون [290: األنعام] ﴾ٴۇ ۋ ۋ ، والرُّ

 . املعنى أن اللُّؤُلؤ واملَْرجان خيرجان من البحر املالح فحسب

َدف الذي : إهنام خيرجان من البحر احللو أيًضا، وقال بعضهم: وقيل إن الصَّ

 . من املطر وهو من املاء العذبيكون فيه اللُّؤُلؤ يتكون 

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: قوله سبحانه: ا، ويؤيِّدهواألوىل محل اآلية عىل ظاهره

، [21: فاطر] ﴾ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

فهذا نص عىل أن احللية خترج من كال البحرين، ويف بعض األهنار ُتوجد الآللئ، 

ث عدد من وكذل  األملاس والياقوت يوجدان يف الرواسب النهر ية، وقد حتدَّ

وغريه من املعادن الكريمة يف البحار واألهنار، وهذا هو املختصني عن وجود اللُّؤُلؤ 

 .األقرب للصواب واألكثر متاشيًا مع وضوح النص القرآين املحكم، واهلل أعلم

 :﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴿ *

)﴾ڄ﴿جارية، وهي السفن : مجع ﴾ڄ﴿
 :، ويف قراءة سبعية(1

)﴾نِشئاتُِمُِٱلِ ﴿
 .البحرأنشأت السري يف عرض : ، أي(1

                                                           

« تفسري الرازي»، و(9/951)« تفسري السمرقندي»، و(11/120)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

« تفسري ابن كثري»، و(1/201)« تفسري البيضاوي»، و(20/274)« تفسري القرطبي»، و(13/919)

 (. 10/912)« التحرير التنوير»، و(0/439)
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 .(2)اجلبال الشواهق، يشاهدها الناس من بعيد: هي واألعالم

ويرتسم خليال القارئ صورة السفن كالشاخصة أمام ناظريه متخر ُعباب البحر، 

ايس الثابت بعظمتها وشموخها  !ولكنها تشبه اجلبل الرَّ

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ﴿ *

 : ﴾ک

وهذه من اآليات التي جتري عىل ألسنة الناس كثرًيا، واحلق : ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ﴿

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ﴿الذي ليس فيه امرتاء أن مصري املخلوقات إىل فناء وموت، 

، يبقى اهلل تعاىل احليُّ القيوم الذي ال يموت؛ ألن وجوده قائم بذاته، بخالف ﴾ڈ

 . البرش فوجودهم فضل من رهبم الذي خلق اإلنسان

إشارة إىل أن اإلنسان بقدر ُقربه من اهلل وعمله الذي  ﴾ڌ ڎڌ ﴿: ويف قوله

ق له النعيم واخللود، فالذي يريد اخللود يف الدنيا بحيث تصبح  يريد به وجه اهلل يتحقَّ

ضا واإلنجاز، أو يريد اخللود يف اآلخرة  الدقيقة عمًرا طوياًل باألُنس والسعادة والرِّ

كثر من األعامل التي يريد هبا وجه اهلل تعاىل، وال نة، عليه أن يُ برضوان اهلل تعاىل واجل

ي األشياء، وكان معاذ  ريض اهلل حيتقر شيئًا من العمل ولو كان صغرًيا؛ فإن النية ُتزكِّ

                                                                                                                                                    

دجة »، و(710 -723ص)« السبعة يف القراءات»، و(11/120)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.3/115)« معجم القراءات»، و(731 -732)« القراءات

« لقرطبيتفسري ا»، و(1/910)« تفسري السمعاين»، و(11/122)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

« تفسري الثعالبي»، و(0/439)« تفسري ابن كثري»، و(1/913)« بن جزيتفسري ا»، و(20/274)

 (.10/111)« التحرير والتنوير»، و(1/910)
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صىل اهلل عليه والنبيُّ . (1)«إين ألدتسُب يف نومتي، كام أدتسُب يف قومتي»: يقول عنه

 أجر  يف ُكلِّ كبد َرطْ »: يقول وسلم
)«َبة 

2). 

أن ما سوى اهلل تعاىل فهو عرضة للفناء؛ ألن وجوده ليس قائاًم  :ومعنى اآلية

بذاته، بل بإجياد اهلل له، وهو زائل يف الدنيا، وال خلود إاِلَّ ملَن كتب اهلل هلم اخللود يف 

مه طائفة من الدار اآلخرة، وليس املعنى إطالق الفناء التام عىل كل يشء كام زع

 .(3)ا عليه القول الفاسد بفناء اجلنة والنارلني، والذين َبنَوْ اجلاه

، (5)الذي ُيكرم َمن يشاء من عباده: ﴾ڈ ﴿، (4)ذو العظمة: أي ﴾ڎ ڈ ﴿و

ب بقوله ، الفاين يسأل احلي [13: الرمحن] ﴾ک ک گ گ﴿: لذل  ناسب أن ُيعقِّ

ن يشء يلجأ دينام يعجز اإلنسان ع! يا لعظمة الدعاء ﴾ک﴿الباقي الذي ال يموت 

ال يعجزه يشء، فال يعتمد عىل قوته وقدرته بل عىل قوة اهلل  إىل احلي القيوم القدير الذي

م بكثرة السؤال  .تعاىل الذي ال يغلب وال يعجز وال يمل وال يتربَّ

إين ال أمحُل همَّ اإلجابة، ولكن أمحُل همَّ الدعاء، »: يقول نهريض اهلل عوكان عمر 

 .(6)«، فإن اإلجابَة معهفإذا ُأهلمُت الدعاءَ 

                                                           

 (.4944)أخرجه البخاري ( 1)

 . ريض اهلل عنهمن دديث أيب هريرة ( 1144)، ومسلم (1979)أخرجه البخاري ( 2)

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ﴿: «ديدسورة احل»ينظر ما سيأيت يف ( 3)

 .﴾ڃۓ ڭ ڭ﴿: «سورة النبأ»، و﴾ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

، (0/434)« تفسري ابن كثري»، و(4/110)« تفسري اخلازن»، و(4/994)« تفسري البغوي»: ينظر( 4)

 (.3/210)« التفسري املظهري»، و(1/912)« تفسري الثعالبي»و

، (1/913)« تفسري ابن جزي»، و(4/120)« زاد املسري»، و(1/915)« تفسري السمعاين»: ظرين( 5)

 (. 1/279)« فتح القدير»و

مدارج »، و(1/113)« اقتضاء الرصاط املستقيم»، و(5/239)« جمموع الفتاوى»: ينظر( 6)

 (. 30ص)البن القيم « الفوائد»، و(9/209)« السالكني
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ودقيقة فناء اخللق وبقاء الرب اجلليل الكريم يمكن أن متر ببعضهم عابرة ال هتز 

ل إىل معرفة قلبية راسخة  الضمري وال تغريِّ السلوك كام يقع لألغلب، ويمكن أن تتحوَّ

د مسارات اإلنسان وأولوياته، وحتكم سلوكه وترصفه يف  مؤثِّرة مسيطرة، بحيث حتدِّ

ق هبا وآمن الدقيق واجلليل، ولعلها أه م دقيقة كفيلة بتغيري وجهة اإلنسان متى صدَّ

 . والمست ِشغاف قلبه وأعامق وجدانه

 : ﴾ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿ *

فتشمل املالئكة شمواًل أوليًّا، وقد علَّمنا اهلل تعاىل أن  :أما َمن يف الساموات

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿: ن يف األرضسؤاهلم يف الغالب يتعلَّق بمَ 

، فهم [0: غافر] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ

يسألونه تعاىل ألهل األرض، وتشمل غريهم ممن يعلمهم اهلل وال نعلمهم، ليبقى 

ًزا مفتوًدا عىل كل ما يدخل يف النص اإلهلي بال  النص واسًعا، ويبقى الذهن متحفِّ

 . تكلف

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿: تى الكافريسألونه، د فكل الناس: أما من يف األرض

يهم تعاىل ما شاء مما يطلبون، ، فيعط[71: العنكبوت] ﴾..ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

 .ويمهلهم، وُينْظِرهم

وهذه آية عظيمة تفتح العقل والنظر عىل التحوالت : ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿

الفردية واجلامعية واألممية، فال خيلد املرء إىل دال هو يملها وال ييأس من تغريات 

 . األدداث فيام يطمع أن يتغريَّ 
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نعرفه، والذي هو من طلوع الفجر إىل غروب الذي « اليوم»وليس املقصود 

 (1)كل حلظة، وكل ومضة، وكل وقت: الشمس، وإنام املقصود مطلق الزمن، يعني

سبحانه، وهو شأن ُيْبِديه وليس شيئًا يبتديه، بمعنى أنه معلوم عنده،  ﴾ڳ ڳ ڱ﴿

غنى ، فهذا الشأن الذي ذكره اهلل تعاىل هو حتوالت األدوال من الولكنه يبديه للبرش

والفقر والقوة، والضعف والصحة واملرض، والَوددة والكثرة، واحلياة واملوت، 

والرفعة والضعة، والعلم واجلهل، والسفر واإلقامة، واإليامن والكفر، وغري ذل  مما 

د املستمر بإذن ريب سبحانه، وفيه حتفيز حيدث يف هذا الكون من التنوع والتغريُّ والتجدُّ 

حانه، وَأالَّ يكون أسرًيا حلالة يعاين منها من هم أو غم أو مرٍض أو لإلنسان أن يسأله سب

رك بأن اهلل تعاىل ُيسأل وكل الناس يسألونه، فال .. فقر أو سجن أو درمان فهو ُيذكِّ

 .تيأس، وال يكون سؤال  سؤال العاجز

جُمَْلِجلة خُميفة منطوية عىل وعيد ال نظري له وال عهد  َزْلِزلةتأيت بعد ذل  آية مُ  *

 :﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿: لقارئ الكتاب العظيم بمثله

اخلالق املُعلِّم املُلهم الذي خلق السامء واألرض واملرشقني  ﴾ڃ﴿هذا 

د الثقلني، ومها اجلن واإلنس، املخاطبان بسياق اآليات، وهو تعا ىل ال واملغربني، يتوعَّ

، [51:يس] ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿: يه شأن عن شأنيله

، ولكن هذا لفظ جاٍر عىل مقتىض لغة العرب، [10: الروم] ﴾ڃ ڃ ڃ﴿

                                                           

، (9/429)« تفسري النسفي»و ،(1/201)« تفسري البيضاوي»، و(4/440)« الكشاف»: ينظر( 1)

 (.3/207)« تفسري القاسمي»و
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والعريب يفهم من هذا املعنى التهديد، وكأن املقصود أن الدنيا قد انقضت، وأسدل 

 . (1)عىل دوادثها الستار، ونحن اآلن يف اآلخرة ديث اجلزاء واحلساب

 .ية دليل عىل أن اجلن حماسبون جمزيون كاإلنسآلوا

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿ *

 : ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

اخلطاب للثقلني، وكأهنم اآلن يف َعَرصات القيامة قد مجعهم تعاىل وبعثهم 

ًيا إن استطعتم أن جتاوزوا نوادي الساموات واألرض : حلساهبم، خياطبهم متحدِّ

 . تعجيز سبيل ال، وهذا عىل(2)فافعلوا

: أي ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿: ، وهلذا قال(3)ُقْطر، وهو النادية العظيمة: مجعواألقطار 

ر، فاهلل تعاىل قد فرغ لكم، واملوِقف موقِف  ال يمكن أن تنفذوا إال بقوة، وهذا متعذِّ

 . دساب

ۉ ې ې ﴿: والسياق يدل عىل أهنا ُتقال يوم القيامة، وهلذا قال سبحانه *

 : ﴾وئ وئۇئ ې ې ى ى ائائەئ ەئ

 .ونحاًسافلو همَّ أدد منكم أن هيرب ألرسل اهلل تعاىل عليه ُشواًظا من نار 

                                                           

« التفسري الوسيط»، و(1/33)للزجاج « معاين القرآن»، و(4/233)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

التحرير »، و(20/215)« تفسري القرطبي»، و(4/997)« تفسري البغوي»، و(4/111)للواددي 

 (.10/110)« والتنوير

« تفسري البغوي»، و(22/0117)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(3/257)« يتفسري الثعلب»: ينظر( 2)

 (.10/113)« التحرير والتنوير»، و(4/445)« الكشاف»، و(4/997)

التحرير »، و«ق ط ر»( 1/207)« لسان العرب»، و«ق ط ر»( 3/7)« هتذيب اللغة»: ينظر( 3)

 (.10/113)« والتنوير
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أنه تعاىل يعاجل الكافرين يوم القيامة قبل أن يدخلوا : ويمكن أن يكون املعنى

واظالنار بذل  دتى من دون أن حياولوا اهلرب، فرُيسل عليهم ُشواًظا من نار،   والشُّ

ى: فهو النُّحاس اللَّهب اخلالص، أما: هو خان، وهو ُيسمَّ ُنحاًسا يف اللغة، كام : الدُّ

 :(1)قال النابغة

لِيطِ   رساج السَّ
ِ
 مل جيعِل اهللُ فيه ُنحاًسا***  ُييِضُء كَضْوء

 :فريسل اهلل تعاىل عليكم شواًظا من نار ودخاًنا، وهذا يشبه قوله تعاىل

. [92 -90: املرسالت] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿

خان، فيجدونه هو اآلخر عذاًبا ال كأنف ه يرسل عليهم ناًرا فيهربون منها إىل ظل الدُّ

 .(2)ظل فيه وال َغنَاء

ب به الكافرون يف (3)املعدن املُذاب: وجيوز أن يكون املقصود بالنُّحاس ، ُيعذَّ

 .الَعَرصات قبل أن يصريوا إىل نار جهنم

 : ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی﴿ *

تن هبا عليكم، وجعلها مصدر خري وبركة ومجال تي رفعها، وامهذه السامء ال

أن السامء تصبح مثل  :وأقرب ما يكون املعنى، ﴾ۈئ ېئ ﴿يتغريَّ داهلا دتى تبدو 

 . (4)الوردة التي نعلم شكلها وهيئتها وطبقاهتا وألواهنا

                                                           

 (.200ص)« ديوان النابغة اجلعدي»: ينظر( 1)

 . «سورة املرسالت»ينظر ما سيأيت يف ( 2)

، (4/122)« زاد املسري»، و(4/990)« تفسري البغوي»، و(9/954)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 3)

  (.10/170)« التحرير والتنوير»، و(0/430)« تفسري ابن كثري»، و(4/113)« تفسري اخلازن»و

، (4/121)« زاد املسري»، و(1/992)« فسري السمعاينت»، و(1/497)« تفسري املاوردي»: ينظر( 4)

 (.10/172)« التحرير والتنوير»، و(1/990)« تفسري ابن جزي»و
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وهو إشارة إىل بقاء قدر من اجلامل فيها، ولكن مع وهن وضعف وتشقق، قال 

هان»: جماهد فرة»: وقال عطاء. «كألوان الدِّ  . «كلون ُدْهن الورد يف الصُّ

 :(1)محراء، كام قال ُزهري يصف فرسه: والوردة معناها

 (3)َصَكُ  جرداء ال َفَحٌج فيها وال ***  (2)وصادبي وردة هَنْد َمَراكلها

 .فالوردة هي محراء اللون

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب ﴿ *

 : ﴾ىبيب

ائ ائ ەئ ﴿: ة يوم عظيم طويلل فيه، ويوم القياماملوقف اآلن ال سؤا

حبخب مب ﴿: ، جيري فيه أدداث متخالفة؛ فمرة هم ُيسألون[4: املعارج] ﴾ەئ وئ

 ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿: ، ومرة ال ُيسألون[14: الصافات] ﴾ىب

 . [05: القصص]

ال ُيسألون سؤال استبصار، سؤال الذي يريد أن : وحيتمل أن يكون املعنى

نت عليهم ، فاملالئكة قد(4)يعرف بون َدوَّ ، وأوثقتهم، ولذل  ينكرون ويكذِّ

، فالسؤال [14: النور] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿وجيحدون، فـ

 .أنفسهمليس سؤال تثبيت للمعلومة، وإنام هو سؤال إقرار، وإقامة احلجة عليهم من 

                                                           

 (.03ص)« ديوان ُزهري بن أيب ُسْلمى»: ينظر( 1)

 .َمْركل، وهو موضع ِرجل الفارس: املراكل مجع( 2)

 .بني اليدين والرجلنيمتباعد ما : أي( 3)

تفسري »، و(1/2201)« غرائب التفسري وعجائب التأويل»، و(1/991)« اينتفسري السمع»: ينظر( 4)

تفسري »، و(20/204)« تفسري القرطبي»، و(970 -13/977)« تفسري الرازي»، و(4/995)« البغوي

 (.10/171)« التحرير والتنوير»، و(0/433)« ابن كثري
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 : ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپپ پ ڀ ڀ ڀ﴿ *

م وعالمتهم، فتأخذهم فال حيتاج إىل سؤال، بل املالئكة تعرف املجرمني بسيامه

 .بنواصيهم وأقدامهم

مات الرؤوس: والنوايص ، فاملالئكة يأخذون الكافر بالناصية من أعىل (1)مقدِّ

املالئكة، فليس له خملص رأسه ومن أسفل قدميه ويصبح حُمَْدْوَدب الظهر يف قبضة 

أبًدا، فكيف ملثل هذا أن ينفذ من أقطار الساموات واألرض؟ كيف سيتحدى اهلل 

 سبحانه؟

 : ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿ *

أشار إليها كأهنا جسم مرئي مشهود يراه الناس ويسمعونه وحيسونه، ومثل هذا 

يتكرر كثرًيا يف القرآن، سواء فيام يتعلق بوعد اآلخرة أو بقصص األنبياء أو غريمها، 

ل العلم  وفيه تنشيط للخيال وتنمية ملََلكة التصور والتصوير، وهبذه املََلكة يتحوَّ

ل املعرفة إىل يقني النظري إىل ما يشبه رأي العني ، وحيدث التأثري يف القلب، وتتحوَّ

 . وإيامن

 : ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ *

گ ڳ ﴿، فهم يرتدَّدون بني جهنم (2)الرتدد والدوران: هو والطواف

، وإذا ضاقوا منها طلبوا املاء كام يفعل [91: التوبة] ﴾ڳ ڳ ڳڱ

                                                           

التحرير »، و«ن ص ى»( 1/703)« املصباح املنري»، و(21/910)« لعربلسان ا»: ينظر( 1)

 (. 10/179)« والتنوير

التحرير »، و(445ص)للَكَفوي « الكليات»، و«ط و ف»( 9/491)« مقاييس اللغة»: ينظر( 2)

 (.10/179)« والتنوير
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بالٌغ يف احلرارة : أي ﴾ٹ﴿، و(1)احلرارةإىل ماء محيم شديد  العطشان، فُيذهب هبم

، فهذا هو املاء [21: حممد] ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿: ، كام قال تعاىل(2)مبلًغا عظياًم 

، فام موقف  أنت [13: الكهف] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ﴿الذي ُيغاثون به، 

 . إيامهنمأهيا املؤمن بيوم القيامة من هذا الوعيد؟ هذا دعوة للناس إىل جتديد 

وجاء بجملة معرتضة من ديث املعنى تشري إىل تكذيب املجرمني هبا، فهم 

بون بحقيقة مرئية مشهودة  ها، أو  ﴾ڀ ﴿يكذِّ هي أمامكم تروهنا وتقاسون درَّ

لعذاب، وهذا التكذيب هو الذي جعلهم جمرمني، تطوفون بينها وبني نوع آخر من ا

 .ده ووعيدهديث مل يقيموا وزًنا ملوعد لقائه وال لوع

سبحانه ال هيل  عليه إال هال ، وال يدخل أدٌد الناَر إال وقد  ﴾ڃ﴿و *

، كام ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿: أعذر من نفسه، وهلذا قال

 ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿: قال

، فقد ساق الوعيد بآية واددة، بينام «سورة الرمحن»، وألن السورة [42، 40:النازعات]

ل الوعد  .  أزيد من ثالثني آيةيف بقية السورة يف فصَّ

جنَّتان من فضة، آنِيَُتُهام »: صىل اهلل عليه وسلمواملقصود باجلنتني مفرسَّ يف قوله 

م  ، آنِيَُتُهام وما فيهام، وما بني القوم وبني أن ينظروا إىل رهبِّ وما فيهام، وجنَّتان من ذهب 

ْب عىل وجهه يف جنَِّة عَ 
فاجلنان أربع، هؤالء جنتان، ومن دوهنام . (3)«ْدنإاِلَّ رداُء الكِ

                                                           

« لوغ النهايةاهلداية إىل ب»، و(11/191)« تفسري الطربي»، و(4/102)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

، (0/100)« تفسري ابن كثري»، و(20/201)« تفسري القرطبي»، و(4/129)« زاد املسري»، و(22/0191)

 (. 174 -10/179)« التحرير والتنوير»و

 .، واملصادر السابقة(9/173)« تفسري عبد الرزاق»: ينظر( 2)

 .  عنه ريض اهللمن دديث أيب موسى ( 250)، ومسلم (4505)أخرجه البخاري ( 3)
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هام، واجلنتان األخريان من فضة آنيتهام جنتان؛ اجلنتان األوليان من ذهب أنياهتام وما في

 .وما فيهام، هذه للسابقني وتل  ألصحاب اليمني

 : ﴾چ چ چ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ *

ة: هي واألفنان ، كثري الورق، ، فشجر اجلنة كثري األغصان(1)الغصون املخرضَّ

  .كثري الثمر

 : ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿ *

هنا جتري بقوة، فيكون للوادد منهم بيت وقرص وجنة عن يمينه، وجنة  والعيون

صىل اهلل عليه عن شامله، وعني يف تل  اجلنة، وعني يف تل  اجلنة، كام ثبت عن النبي 

إن أهَل »و. (2)«قلب برشما ال عني  رأت، وال ُأُذن  سمعت، وال َخَطَر عىل »: وسلم

يَّ الغابَر من األُُفق من  اجلنة َلَيََتاءونَ  رِّ أهَل الُغَرف من فوقهم كام َتََتاءوَن الكوكَب الدُّ

يا رسوَل اهلل، تلَ  منازُل األنبياء، ال : قالوا. «املرشق أو املغرب؛ لتفاُضل ما بينهم

ُقوا املرسلنيَ بىل والذي نفيس بيده، رجال  آ»: يبُلُغها غرُيهم؟ قال )«منوا باهلل وصدَّ
3). 

 :﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک  ک گ گ گ گ﴿ *

                                                           

« تفسري الثعلبي»، و(1/201)للزجاج « معاين القرآن»و، (11/142)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

« تفسري البغوي»، و(1/994)« تفسري السمعاين»، و(1/495)« تفسري املاوردي»، و(3/253)

 (.0/101)« تفسري ابن كثري»، و(1/199)« املحرر الوجيز»، و(4/940)

 .عنه من دديث أيب هريرة ريض اهلل ( 1514)، ومسلم (9144)أخرجه البخاري ( 2)

 . ريض اهلل عنهمن دديث أيب سعيد اخلدري ( 1592)، ومسلم (9117)أخرجه البخاري ( 3)
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تنوع الفاكهة : واملعنىفكل الفواكه موجودة، والفاكهة الواددة فيها زوجان،  

ذاهتا، ويمكن أن تكون فاكهة يابسة وفاكهة رطبة، أو كبرية وصغرية، أو خمتلفة يف 

 .(1)لوهنا، أو يف طعمها، أو يف مجيع ذل 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ڳ ڳ ڱ ڱڱڳ ڳ ﴿ *

 : ﴾ۀ

باهلمزة  -واإلستبقعالمة التنعم والرادة واالسرتخاء واملُْل ،  واالتِّكاء

، فإذا كان هذا هو دال البطائن، فكيف (2)هو أفخر أنواع احلرير -املقطوعة

 . (3)بظواهرها؟ واإلستربق عادًة ما ُيغزل بخيوط الذهب

 .(4)ونه ديث شاؤواثمرها قريب منهم يتناول: ﴾ڱ ں ں﴿

 : ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿ *

، وهذا يشمل احُلور، ويشمل نساء ﴾ہ ہ﴿، (5)يف اجلنتني، أو يف الُفرش: أي

 .(1)املؤمنات الوفيات الصابرات عىل دفظ العهودالدنيا 

                                                           

« زاد املسري»، و(4/942)« تفسري البغوي»، و(4/117)للواددي « التفسري الوسيط»: ينظر( 1)

 (. 10/177)« والتنويرالتحرير »، و(20/203)« تفسري القرطبي»، و(4/129)

، (20/217)« لسان العرب»، و(4/2437)« الصحاح»، و(5/900)« هتذيب اللغة»: ينظر( 2)

 (.11/73)« تاج العروس»و

 (.10/175)« التحرير والتنوير»: ينظر( 3)

« تفسري السمرقندي»، و(11/144)« تفسري الطربي»، و(4/109)« تفسري مقاتل»: ينظر( 4)

« تفسري ابن كثري»و، (20/250)« تفسري القرطبي»، و(4/942)« تفسري البغوي»و، (9/950)

 (.10/173)« التحرير والتنوير»، و(0/104)

« زاد املسري»، و(1/199)« املحرر الوجيز»، و(22/0190)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»: ينظر( 5)

 (. 1/200)« فتح القدير»، و(20/250)« تفسري القرطبي»، و(13/904)« تفسري الرازي»، و(4/124)
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أهنا قرصت طرفها يف الدنيا، فهي ال ترى مجااًل غري زوجها، وهو كل : واملعنى

فيه داللة ظاهرة عىل عفتها، وأهنا قرصت طرفها بإرادهتا مع قدرهتا عىل أالَّ عاملها، و

 . فعل ذل ت

وانكسار العني، وهذا رضب من  أن املرأة مُتدح بالَكَسل يف عينيها: ومن املعنى

اجلامل، وهو يشمل احلُور التي خلقهن اهلل تعاىل ملتعة أهل اجلنة، ويشمل نساء الدنيا 

: الواقعة] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿:  تعاىلالاليت أنشأهن اهلل

91- 95] . 

والعرب يمددون املرأة بطرفها الناعس، وهو يودي باخلضوع والسامح 

 .واملطاوعة

، وُيطلق عىل دم احليض، (2)الدم: هو الطمث: ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿

 . وُيطلق عىل دم البكارة

وال جن، بالنسبة لنساء  مل يعارشهن قبلهم إنس، بالنسبة لنساء اإلنس،: واملعنى

اجلنِّ 
(3) . 

وليس يف اآلية دليل عىل أن اإلنس ينكحون اجلن أو العكس، فهذه أشياء غريبة 

عىل لغة القرآن، بعيدة عن دالالته التي فيها حتري  للقلوب وخماطبة األرواح، فمثل 

، دتى لكأنام نزل هذه املبادث ينبغي َأالَّ ُتقحم يف التفسري، وَأالَّ يتكلَّف هلا االستدالل

                                                                                                                                                    

، (4/124)« زاد املسري»، و(4/942)« تفسري البغوي»، و(1/997)« تفسري السمعاين»: ينظر( 1)

 (. 4/192)« تفسري اخلازن»و

« تفسري البغوي»، و(3/232)« تفسري الثعلبي»، و(11/147)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.3/213)«  املظهريالتفسري»، و(101ص)« التفسري القيم»، و(4/942)

« تفسري السمعاين»، و(9/950)« تفسري السمرقندي»، و(11/147)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

« تفسري ابن كثري»، و(20/252)« تفسري القرطبي»، و(4/942)« تفسري البغوي»، و(1/991)

(0/104.) 
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يصبح شغل القارئ للقرآن هو هذه املسائل املتكلَّفة التي ال َجْدوى القرآن من أجلها، و

 .من ورائها، وال قيمة هلا ُتذكر

 : ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿ *

 . (1)يف مجاهلن وصوهنن وتنوع ألواهنن: أي

 : ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى﴿ *

 هلل تعاىل جزاءهم، وكانوا حمسنني إىللقد كانوا حمسنني يف طاعتهم، فأدسن ا

عباده، فأدسن إليهم، فهم ممن َأْعَطى فُأْعطِي، وَأْنَفق فَأْنَفَق اهلل عليه، وجاد فجاد اهلل 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿: له، واهلل أكرم وأجود، ودتى إدساهنم هو فضل من اهلل

 .افأهم عليهاهم أن وفَّقهم للطاعة والعبادة، ثم ك، فمن فضله علي[49: األعراف] ﴾ىئ

ح أن هاتني اجلنتني فوق اجلنتني التاليتني، فهام جنتان  ﴾ۉ﴿: وقوله هذا يرجِّ

عليه من ذهب للمحسنني؛ ألن اإلدسان أعىل الدرجات، كام يف دديث جربيل 

الذي بدأ باإلسالم، ثم ارتقى إىل اإليامن، ثم انتهى إىل اإلدسان، وهو أن تعبد  السالم

 .(2)اهللَ كأن  تراه

 :﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ائ ائ ەئ ەئوئ﴿ *

                                                           

« سري السمعاينتف»، و(9/950)« تفسري السمرقندي»، و(11/143)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (. 0/104)« تفسري ابن كثري»، و(1/992)«  ابن جزيتفسري»، و(4/124)« زاد املسري»، و(1/997)

 (.3، 5)« صحيح مسلم»، و(10)« صحيح البخاري»: ينظر( 2)
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ر عن رتبة  إما أن يكون من دوهنام يف املكان، أو من دوهنام يف املنزلة ملَن هو متأخِّ

 .(1)وهو قوياإلدسان من أهل اإليامن واخلري، 

 :﴾ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ﴿ *

 . (2)يعني لوهنام يميل للسواد، من كثرة اخلرضة وجودة الشجرة وروائه 

 : ﴾ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ﴿ *

، فهذه العيون تفيض، (3)عينان جتريان، واجلريان أقوى من النضخوىل يف األ

 . ولكن األوىل أقوى منها

 : ﴾پ پ پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ *

وهذا إشادة بام ذكر تعاىل من الفاكهة، ولكن يف اجلنتني األوليني وصفهام بأن 

، ففيهام كل الفواكه، ومن الفاكهة الواددة أزواج، أما ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک﴿

ان: فذكر الفاكهة إمجااًل، وخصَّ منهاهنا  مَّ النَّْخل والرُّ
(4). 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڀ ﴿ *

 : ﴾ڤ

                                                           

« التفسري الوسيط»، و(3/239)« تفسري الثعلبي»، و(11/114)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

« سريزاد امل»، و(1/194)« املحرر الوجيز»، و(4/949)« البغويتفسري »، و(4/115)للواددي 

 (.0/102)« تفسري ابن كثري»، و(20/259)« تفسري القرطبي»، و(4/121)

« تفسري الثعلبي»، و(1/209)للزجاج « معاين القرآن»، و(11/114)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة واآلتية(24/210)« روح املعاين»، و(4/191)« تفسري اخلازن»، و(3/239)

« تفسري القرطبي»، و(13/903)« تفسري الرازي»، و(1/442)« اورديتفسري امل»: ينظر( 3)

 (.3/922)« روح البيان»، و(1/992)« تفسري ابن جزي»، و(20/259)

« تفسري البغوي»، و(2/910)للزجاج « معاين القرآن»، و(11/170)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

 (.0/100)« فسري ابن كثريت»، و(4/121)« زاد املسري»، و(4/419)« الكشاف»، و(4/944)
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 :(1)، كام قيل﴾ٿ ٹ ٹ﴿، ويف هذه وصفهن بأهنن ﴾ہ ہ ﴿يف األوىل ذكر 

َن عىل دبِّ أزواجهنْـ ى َمُشوًقا ***  ُقرِصْ  ـَن ُمشتاقٌة َتتََلقَّ

والنََّظر، ويف الثانية مل يذكر، وىل واضح، وهو الطَّرف ولكن متعل ق القرص يف األ

ا، مقصورات الطرف وامليش وغري ذل   .فيحتمل أن يكون عامًّ

، بام ال يمكن (2)ليست كخيام الدنيا، ولكنها خيام من ُلؤُلؤ، ومن ذهب واخليام

ق، ف ونتشوَّ ب لنا هذه املعاين دتى نتشوَّ واليشء  تصوره، ولكن يف دكمة اهلل أن ُيقرِّ

ريض اهلل ذل  يقول ابن عباس الذي يف اجلنة ليس بالذي خيطر يف بال  مطلًقا؛ ول

فكل ما ذكره اهلل تعاىل من فواكه . (3)«ليس يف اجلنة مما يف دنياكم إال األسامءُ »: عنهام

اجلنة مما نعرفه يف الدنيا، فهي ليست كمثلها يف الطعم واحلالوة واجلامل، إنام التوافق يف 

والذي يف اجلنة يشء آخر .. سم فحسب، وكذل  ما يتعلَّق باملتعة بني الزوجنياال

أن يتخيَّل املرء ال ينايف  خمتلف؛ ألن  ال تعرف جنسه، ومل تر مثله وال شبهه؛ وهذا

نفسه مقباًل عىل إددى هذه اخليام اجلميلة الفارهة، ثم داخاًل من بوابتها، مذهواًل 

ًبا أهنا له، وله هو دون سواهبجامهلا، ومجال أثاثها الناد  .ر، ومجال َمن فيها، متعجِّ

واخليام معروفة، وهي نمط من املسكن اخلاص يف الرب، أو للمتعة، أو للضيوف، 

 . وهلم يف اجلنة مساكن أخرى وقصور وغرف ودور وما شاء اهلل مما نعلم وما ال نعلم

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿ *

 :﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

                                                           

 (.43ص)البن اجلوزي « بساتني الواعظني ورياض السامعني»، و(2/441)« التبرصة»: ينظر( 1)

 (. 1595)« صحيح مسلم»، و(4503)« صحيح البخاري»: ينظر( 2)

، وأبو نعيم يف (2/77)« تفسريه»أيب داتم يف ، وابن (2/427)« تفسريه»أخرجه الطربي يف ( 3)

 :«سورة املل »وسيأيت خترجيه يف (. 991)« البعث والنشور»، والبيهقي يف (214)« صفة اجلنة»

 .﴾ۇ   ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ﴿
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ْفَرف  متَّكئني عىل ألوان مما ُيتَّكأ عليه مما ، يعني (1)البُُسط أو الوسائد: هي والرَّ

حيتاجه الناس يف االتِّكاء، وعادًة ما يكون اللون األخرض أمجل وأكثر من يستعمله 

 .امللوك والعظامء

اليشء النَّفيس الذي يصعب تصوره، والعرب إذا رأوا : هو والَعبَْقري: ﴾ڇ ڇ ﴿

صىل اهلل ؛ وذكر النبيُّ (2)عظياًم نسبوه إىل وادي َعْبَقر، وهو واٍد يعتقدون أنه للجن شيًئا

ؤيا، قال عليه وسلم هُ »: هذا اللَّفظ يف قصة الرُّ ا يف الناس َيْفِري َفِريَّ )«فلم َأَر َعْبَقِريًّ
3) .

ا: ، أي هلل عنهريض اعمر : يقصد مل َأَر إنساًنا عظياًم منجًزا قويًّ
، فأهل اجلنة عمله ، مثل(4)

 .متَّكئون عىل متَّكآت وُبسط ووسائد دسنة مجيلة، ال ختطر عىل بال

 :﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿ *

ڄ  ﴿، تبارك رب ، وتباركت أسامؤه، (5)اخلري الكثري العظيم: هي والبكة

، فله اجلالل والعظمة ﴾ڈ ژ ژ ﴿، ومن أسامئه [250: األعراف] ﴾ڄ ڄ

                                                           

« تفسري القرطبي»، و(4/947)« تفسري البغوي»، و(1/449)« تفسري املاوردي»: ينظر( 1)

« رير والتنويرالتح»، و(0/103)« تفسري ابن كثري»، و(1/991)« تفسري ابن جزي»، و(20/230)

(10/104.) 

« التحرير والتنوير»، و(20/231)« تفسري القرطبي»، و(4/414)« الكشاف»: ينظر( 2)

(10/101.) 

م « غريب احلديث»: وينظر أيًضا اج ت»، و(4/191)« لسان العرب»، و(2/55)للقاسم بن سالَّ

 .«ع ب ق ر»( 21/124)« العروس

 . ريض اهلل عنهامن دديث عبد اهلل بن عمر  (1939)، ومسلم (9799)أخرجه البخاري ( 3)

للنووي « رشح صحيح مسلم»، و(1/104)« رشح املشكل من أداديث الصحيحني»: ينظر( 4)

 (. 21/429)« فتح الباري»، و(21/271)

« التحرير والتنوير»، و(1/209)« فتح القدير»، و(13/959)« تفسري الرازي»: ينظر( 5)

 . «سورة املل »، وما سيأيت يف أول (10/107)
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ري والفضل عىل عباده، وجيازي اإلدسان باإلدسان، والكربياء، وهو الذي يفيض اخل

 .(1)جيازي الذنب للنادم بالصفح والغفران؛ ألنه الرديم الرمحنو

   

                                                           

 (.151ص)للمؤلِّف « مع اهلل»: ينظر( 1)
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*  

؛ نظًرا للكلمة ذاهتا يف اآلية األوىل، باعتبار ورودها يف «سورة الواقعة»ُتعرف بـ

 . اآلية األوىل

، واحلديث، وورد يف غري ما دديث عن (1)تب التفسريوهو يف املصادف، وك

يا رسوَل :  ريض اهلل عنهقال أبو بكر : ، منها احلديث املشهورصىل اهلل عليه وسلمالنبي 

، والواقعُة، واملرسالُت، و»: اهلل، قد ِشْبَت؟ قال ٱ ﴿، و﴾ٱ ٻ﴿َشيََّبْتني هود 

)«﴾ٻ ٻ
)هوهو دديث مضطرب، كام ذكر ابن الصالح، وغري. (2

3). 

يف مرض  ريض اهلل عنهاموكذل  احلديث املروي أن عثامَن زار عبَد اهلل بَن مسعود 

هل ُتويص ألهل  : قال. الطَّبيُب أمرضني: َأاَل ندعو ل  الطَّبيَب؟ قال: موته، وقال له

                                                           

« جامع الرتمذي»، و(7/247)« صحيح البخاري»، و(740ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 1)

« التفسري الوسيط»، و(11/103)« تفسري الطربي»، و(20/157)للنسائي « السنن الكربى»، و(1/400)

التحرير »، و(0/121)« تفسري ابن كثري»و، (20/234)« تفسري القرطبي»، و(4/192)للواددي 

 (.10/103)« والتنوير

، والضياء (1/409)« تفسريه»، والبغوي يف (1/949)، واحلاكم (9130)أخرجه الرتمذي ( 2)

 . ريض اهلل عنهاممن دديث ابن عباس ( 123( )21/101)

النكت »، و(122 -2/239)« علل الدارقطني»، و(2534، 2517)« علل ابن أيب داتم»: ينظر( 3)

« تدريب الراوي»، و(2/134)« فتح املغيث»، و(2/225)البن دجر « عىل كتاب ابن الصالح

السلسلة »، و(914 -912ص)« اإلرشادات يف تقوية األداديث بالشواهد واملتابعات»، و(2/921)

 .(311)« الصحيحة
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، أنه صىل اهلل عليه وسلمإين أوصيُتهم بام سمعُته من رسول اهلل : وبنات  بيشء؟ قال

)«كلَّ ليلة مل تصبه فاقة   رَة الواقعةَمن قرَأ سو»
1) . 

 يثبت، والصحيح أن الفاقة إنام ُتدفع واحلديث عىل تعدد طرقه، إال أنه ال

باألسباب التي خلقها اهلل تعاىل، وأرشد عباده إليها لطلب الرزق، ومن ذل  الرضب 

ٹ ٹ ﴿، [10: املزمل] ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ﴿: يف األرض، كام قال تعاىل

، وُتدفع باإلدسان واإلنفاق؛ فإن [20: اجلمعة] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ 

)«يا ابَن آَدَم، َأْنِفْق ُأْنِفْق عليك»: احلديث القديساهلل تعاىل يقول يف 
ۋ ﴿و. (2

 .[70:الرمحن] ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ

وأما قراءة القرآن فللعلم والعمل، ورجاء اآلخرة، وإصالح النفس واملجتمع، 

 .ون سعي، فاحلديث ال يصح سنًدا وال متنًاوليس تواكاًل ليأيت الرزق به د

صىل اهلل ، أن النبيَّ  ريض اهلل عنهومن أمثل ما ورد يف الباب ما رواه أمحد عن جابر 

 .(3)كان يقرُأ يف صالة الفجر بالواقعة ونحوها من السور عليه وسلم

 .(4)تسع وتسعون آية، وهو املوجود يف مصادف املدينة النبوية  *

                                                           

م يف ( 1) ، (2140)« ل الصحابةفضائ»، وأمحد يف (110ص)« فضائل القرآن»أخرجه القاسم بن سالَّ

« تفسريه»، والثعلبي يف (750)« عمل اليوم والليلة»، وابن السني يف (بغية -012)« مسنده»واحلارث يف 

 (.1/11)« تفسريه»، والبغوي يف (1170)« شعب اإليامن»، والبيهقي يف (3/233)

« تائج األفكارن»، و(9/422)« ختريج أداديث الكشاف»، و(43)« املنتخب من علل اخلالل»: وينظر

 (.153)« السلسلة الضعيفة»، و(174 -9/171)

 . ريض اهلل عنهمن دديث أيب هريرة ( 339)، ومسلم (4754)أخرجه البخاري ( 2)

، (2/140)، واحلاكم (2519) ، وابن دبان(192)، وابن خزيمة (10331)أخرجه أمحد ( 3)

 (. 9/273)والبيهقي 

، (922ص)« فنون األفنان يف عيون علوم القرآن»، و(193ص)« البيان يف عدِّ آي القرآن»: ينظر( 4)

 (.9/10)« مصاعد النظر»، و(1/145)« مجال القراء وكامل اإلقراء»و
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 .(1)سبع وتسعون آية، أو ست وتسعون، عىل اختالف علامء العدِّ : يلقو

عند مجهور املفرسين، وهو الراجح، واستثنى بعضهم آيات منها،   *

والراجح أن السورة كلها مكيَّة
(2). 

 : ﴾ڑ ک ک ک﴿ *

، أنه يشء سوف يأيت، وفيه معنى (3)ظرٌف ملا ُيستْقَبل من الزمان: ﴾ڑ ﴿و

 .ددث عظيم فيه خفض ورفع، وجزاء ودساب ﴾ڑ ک ک﴿الرشط فـ

، ﴾ېئ﴿، و﴾ے﴿: اسم من أسامء يوم القيامة، مثل: ﴾ک﴿و

﴾ھ﴿، و﴾گ ﴿، و﴾ے﴿و
(4) . 

واآلية إشارة إىل عظم هذا األمر، فهو يشء له َدِويٌّ وهزة عنيفة؛ وهلذا قال  *

، ال ريب فيه وال تكذيب: أي ﴾ک گ گ گ﴿: بعدها مبارشة  . أن وقوعها دقٌّ

أرسع، « وقعتها»؛ ألن كلمة «لوقوعها»: ، ومل يقل﴾گ ﴿ :وجاء التعبري بقوله

 . كأهنا وقعة واددة رسيعة مفاجأة

                                                           

 .، واملصادر السابقة(10/150)« التحرير والتنوير»: ينظر( 1)

، (1/195)« املحرر الوجيز»، و(4/411)« الكشاف»، و(1/441)« تفسري املاوردي»: ينظر( 2)

التحرير »، و(1/207)« فتح القدير»، و(20/234)« تفسري القرطبي»، و(4/125)« اد املسريز»و

 (.10/103)« والتنوير

 روح»، و(1/003)« مشكل إعراب القرآن»، و(4/121)للنحاس « إعراب القرآن»: ينظر( 3)

 .، واملصادر السابقة واآلتية(10/203)« اجلدول يف إعراب القرآن»، و(24/213)« املعاين

« تفسري القرطبي»، و(9/930)« تفسري السمرقندي»، و(11/103)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

« التحرير والتنوير»، و(0/129)« تفسري ابن كثري»، و(20/01)« البحر املحيط يف التفسري»، و(20/234)

(10/152.) 
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، وأهنا إذا (1)ليس فيها تراجع: أي ﴾ک گ گ﴿: أن يكون قولهوحيتمل أيًضا 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿: ؛ وهلذا قال(2)وقعت فإهنا ال ُترفع

، فهي إذا وقعت ال ُترفع [20 -21: احلاقة] ﴾ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

 .وال ُتدفع، وإنام متيض يف أدداثها املرسومة دون تعديل

ي املعركة احلربية الوقعة، أو الواقعة، وقد تعلن احلرب أو تبدؤها : والعرب ُتسمِّ

د النص هنا أن تل   الواقعة عىل سبيل التهديد والزجر والوعيد، بينام يؤكِّ

قة الوقوع، ودني ُتقال للتهديد فحسب، بل هي  صادقة داقة مادقة ماضية، ال حمقَّ

ق ب وقوعها تراها العيون والقلوب فتصدِّ  .وال تكذِّ

 : ﴾گ ڳ ڳ﴿ *

إهنا رفعت الصوت فأسمعت البعيد، : وهذا من أخص معانيها، قال بعضهم

 . (3)وخفضت فأسمعت القريب

 . أهنا ختفض أقواًما، وترفع آخرين: ومن معانيها

؛ فُيؤتى (1)ريض اهلل عنهام ر وعيل  وهذا جاء عن عم ، فإن املوازين يوم القيامة تتغريَّ

مني العظيم، فال َيِزُن عند اهلل تعاىل جناَح بعوضةبالرجل  السَّ
، وُيؤتى بالفقري (2)

                                                           

« الوجيز املحرر»، و(9/930)« تفسري السمرقندي»، و(11/103)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.1/207)« فتح القدير»، و(1/999)« تفسري ابن جزي»، و(20/231)« تفسري القرطبي»، و(1/195)

 تفسري»، و(1/447)« تفسري املاوردي»، و(22/0119)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»: ينظر( 2)

 (.4/125)« زاد املسري»، و(1/942)« السمعاين

« تفسري الثعلبي»، و(11/150)« تفسري الطربي»و ،(9/101)« تفسري عبد الرزاق»: ينظر( 3)

، (20/231)« تفسري القرطبي»، و(4/125)« زاد املسري»، و(1/447)« تفسري املاوردي»، و(3/100)

 (.0/124)« تفسري ابن كثري»و
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الضعيف املغمور ذي الثياب البالية، ال ُيْؤَبه له، فيكون ثقيل امليزان عند اهلل، ويف أعظم 

 .(3)املنازل يف اجلنة

؛ «إهنا خافضة ليشء أو رافعة ليشء»: ونلحظ أن الوصف جاء مطلًقا، فلم يقل

ليكون املعنى شاماًل لكل ما حيتمله الرفع واخلفض؛ رفع األشخاص وخفضهم، ورفع 

األعامل وخفضها، ورفع الصوت وخفضه، ورفع امليزان وخفضه، ورفع احلق وخفض 

 .الباطل

 : ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿: فجوابه أما متى حينها؟ *

جُّ  ، [2:الزلزلة] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ﴿: ، وهو تعبري عن الزلزال(4)احلركة الشديدة: هو والرَّ

 .[2: احلج] ﴾پ پ پ پ ڀ﴿

 : ﴾ڱ ں ں ڻ ﴿ *

  :حيتمل معنيني والبَسُّ 

: القارعة] ﴾ڦ ڦ﴿، وتكون [24: املزمل] ﴾ھ ھ ے﴿، فتصبح (1)التفتيت

 .بتها، فليست كام هي اآلن بمتانتها وقوهتا ومتاسكها وصال[1

                                                                                                                                                    

« تفسري ابن كثري»، و(20/231)« تفسري القرطبي»، و(1/447)« اورديتفسري امل»: ينظر( 1)

« فتح القدير»، و(4/203)للخطيب الرشبيني « الرساج املنري»، و(24/201)« نثورالدر امل»، و(0/124)

 .، واملصادر السابقة(1/252)

اهلل ريض من دديث أيب هريرة ( 1051)« صحيح مسلم»، و(4013)« صحيح البخاري»كام يف ( 2)

منُي يوَم القيامة، ال يزُن عند »: مرفوًعا عنه  ے ے ھ ﴿ :اهلل جناَح بعوضة، اقرؤواإنه ليأيت الرجُل العظيُم السَّ

 .«[201: الكهف]﴾ ڭ ڭ ۓ ۓ

من دديث دارثة بن وهب ( 1519)« صحيح مسلم»، و(4325)« صحيح البخاري»كام يف ( 3)

ه»: مرفوًعا ريض اهلل عنهاخلُزاعي   .«َأاَل أخبكم بأهل اجلنة؟ كلُّ ضعيف متضعِّف، لو أقسَم عىل اهلل ألََبرَّ

 «تاج العروس»، و(1/151)« لسان العرب»، و(1/205)للزجاج « القرآنمعاين »: ينظر( 4)

 .«ر ج ج»( 1/134)
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جئ ﴿، [9:التكوير] ﴾پ ڀ ڀ﴿: (2)وسيقت ﴾ڀ ﴿: أي ﴾ڱ﴿: واملعنى الثاين

 . ، بأمر اهلل تعاىل[55: النمل] ﴾حئ مئ ىئ يئ جب حب خب

وَن، »: عن آخر الزمان صىل اهلل عليه وسلمومنه قول النبي  فيأيت قوم  ُيبِسُّ

ُلوَن بأهليهم وَمن أطاعهم )«فيتحمَّ
إبلهم من خيرجون بأمواهلم وأهليهم و: أي. (3

)ااملدينة يسوقوهنا َسْوقً 
4) . 

بسَّ : ه، وتقولبسَّ اليشء، إذا فتَّتَّ : عند العرب حيتمل هذا وهذا، فتقول والبَسُّ 

 .عقاربه عىل فالن، إذا أرسلها، بمعنى الوقيعة واألذى

 :﴾ڻ ڻ ڻ ۀ﴿ *

 . (5)اليشء التافه الذي ال قيمة له، وهو الغبار: هو اهلباءو

ر إذا تسلَّطت عليه أشعة الشمس، فأصبح ُيرى يف اجلو الغباهو : وقال بعضهم

 . (6)متطايًرا

                                                                                                                                                    

، (11/151)« تفسري الطربي»، و(4/121)« تفسري مقاتل»، و(740ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 1)

، (20/237)« تفسري القرطبي»، و(1/941)« تفسري السمعاين»، و(9/930)« تفسري السمرقندي»و

 (.10/154)« التحرير والتنوير»، و(0/124)« ريتفسري ابن كث»و

 .«ب س»( 1/141)« بصائر ذوي التمييز»، و(211ص)« فردات يف غريب القرآنامل»: وينظر أيًضا

« تفسري املاوردي»، و(3/100)« تفسري الثعلبي»، و(3/450)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(1/1)« تفسري البغوي»، و(1/447)

 .ريض اهلل عنهمن دديث سفيان بن أيب ُزهري ( 2955)، ومسلم (2501)أخرجه البخاري ( 3)

 (.9/170)« فيض القدير»، و(9/991)« إرشاد الساري»: ينظر( 4)

« تفسري ابن كثري»، و(20/230)« تفسري القرطبي»، و(1/440)« تفسري املاوردي»: ينظر( 5)

 (.24/292)« روح املعاين»، و(1/200)« تح القديرف»و، (3/920)« روح البيان»، و(121 -0/124)

( 7/92)« مقاييس اللغة»، و(11/154)« تفسري الطربي»، و(4/121)« تفسري مقاتل»: ينظر( 6)

« التحرير والتنوير»، و(1/999)« تفسري ابن جزي»، و(13/957)« تفسري الرازي»، و«هـ ب و»

(10/154.) 
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املنترش، وهذا التغري للظواهر الكونية مقصود من أجل اإلنسان الذي هو : واملُنَْبث

ي السكران، وينبِّه الغافلحمل التكليف، فذكره وتكراره َخلِيق أن يوقظ ا  .لنائم، ويصحِّ

 : ﴾ۀ ہ ہ ہ﴿ *

يهمهلل تعاىل يذوالعادة أن ا ، وهو ﴾ۆ ۈ﴿، و﴾ڎ ڎ﴿: كر زوجني ويسمِّ

م الناس إىل ثالثة أزواج أو  يف معظم آيات القرآن الكريم، ويف هذه السورة قسَّ

 .والفاجرجمموعات أو طبقات، واخلطاب للناس كلهم، للمؤمن والكافر، والرب 

م  ، ﴾ڎ ڎ﴿: إىل فئتني ﴾ڎ ڎ﴿والسبب يف ذل  أنه هنا قسَّ

مهم ثالثة أقسامف «ورة فاطرس»يف  ، وأما﴾ۇ﴿و  ،﴾ڤ ڤ﴿: قسَّ

 .[91: فاطر] ﴾ڦ ڄ﴿، و﴾ڦ﴿و

ذكر  «سورة اإلنسان»، ويف ﴾ہ﴿، و﴾ڱ﴿ذكر  «سورة املطففني»ويف 

 . قريبًا من ذل ، وهو من باب التنويع والتفصيل والتمييز

 : ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿ *

هم هم«أصحاب امليمنة»: سامَّ م آيات يف معظ، وهم «أصحاب اليمني»: ، وسامَّ

 .القرآن الكريم

وا بذل ؛ ألهنم يكونون عن يمني الرمحن  ، أو ألهنم يأخذون كتبهم عز وجلُسمُّ

وا كذل  (1)بأيامهنم، أو ألهنم ُيذهب هبم ذات اليمني إىل منازهلم يف اجلنة ، وسمُّ

هذا فالن له يمٌن وذاك له شؤم، فالذي له يمن أو يمني : تفاؤاًل؛ ألن العرب تقول

ون خرًيا عىل نفسه وعىل أهله وعىل الناس الذين يلقاهم أو يعاملهم، ولذل  أصبح يك

                                                           

« تفسري الثعلبي»، و(9/932)« تفسري السمرقندي»و ،(11/157)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

، (0/121)« تفسري ابن كثري»، و(20/235)« تفسري القرطبي»، و(1/1)« تفسري البغوي»، و(3/102)

 (.1/205)« فتح القدير»و
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ليمني حمموًدا يف الرشيعة؛ يف األكل والرشب والقيام والقعود والدخول واخلروج ا

له  صىل اهلل عليه وسلمواللُّبس وغريها، وكان النبيُّ  له وترجُّ ُن يف تنعُّ يعجُبه التيمُّ

)هوُطهوره ويف شأنه كلِّ 
1) . 

، وكأنه مبتدأ (2)التفخيم والتعظيم ﴾ھ ھ ھ ﴿: واملقصود من السؤال يف قوله

، فاألمر ﴾ھ ھ ھ  ﴿: ، وأخرب عنهم بمثل السؤال«أصحاب امليمنة»وخرب، قال 

أعظم وأكرب من أن ُيوصف، ويكفي أن يقال عنهم؛ ليدل عىل تناهي ما هم فيه يف 

ضا والرس ة العنيالفضل واملكانة واملنزلة والرِّ  .ور واحلُبور وقرَّ

 : ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿ *

عب واخلوف، واملقصود: أي ، كام يف ﴾ۆ ۈ﴿: يف العذاب والنَّكال والرُّ

واالسورة ذاهتا، ومواضع أخرى من القرآن الكريم ؛ ملا سبق، ﴾ۆ ۈ﴿: ، وسمُّ

بيُّ ملا رآه الن عليه السالموألهنم يأخذون كتبهم بشامهلم، وألهنم كانوا عن شامل آدم 

، وكان عن يمينه َأْسِوَدٌة، وعن يساِره َأْسِوَدٌة، فإذا نظَر ِقَبَل يمينه صىل اهلل عليه وسلم

 .الذين كتب اهلل عليهم اهلالك ﴾ۆ ۈ﴿؛ وألهنم (3)ضحَ ، وإذا نظَر قَِبَل شامله َبَكى

 :﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿ *

، ومر عليهم دون أن يقف السياق ﴾ڭ ڭ ڭ ﴿، ثم ﴾ھ ے ھ ﴿بدأ بـ

 -يف املردلة الثالثة، وهذا ﴾ۇ﴿كر م إال ملجرد التفخيم والتعظيم، ثم ذعنده

من أجل أن يفرغ السياق للكالم عنهم، ألنه ملا ذكرهم استو ى الكالم  -واهلل أعلم

                                                           

 (. 175)، ومسلم (275)عند البخاري  ريض اهلل عنهاكام يف دديث عائشة ( 1)

تفسري »، و(950ص)« تذكرة األريب يف تفسري الغريب»، و(9/120)« تفسري القشريي»: ينظر( 2)

 ( 1/205)« فتح القدير»، و(3/202)« التفسري املظهري»، و(20/233)« القرطبي

 (.279)« صحيح مسلم»، و(9941)« صحيح البخاري»: ينظر( 3)
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، ﴾ڭ ۇ ﴿: ، فقال﴾ۆ ۈ﴿و ﴾ڎ ڎ﴿املراد بشأهنم، ثم رجع إىل 

اجلنات، هم السابقون السابقون إىل اخلريات، السابقون إىل : معناهوهذا مبتدأ وخرب، 

، وكأنه أخرب هبم عنهم، وهذا معروف عند العرب،  الفضلإىل العمل، السابقون إىل

 :(1)كام يقول قائلهم

 أنا أبو النَّْجِم، وِشْعِري ِشْعِري

فالن، ما حيتاج إىل املزيد من الكالم والتفصيل، فهنا إشارة إىل : فالن هو: أي 

 .د اهللعلو السابقني وفضلهم ومنزلتهم عن

ب، أي: مجع ﴾ۆ ۆ﴿ بون عنده سبحانه، و: مقرَّ بمقرَّ أفضل من  املقرَّ

ب عندي، أي الَقِريب، بته واصطفيته، أما القريب فقد يكون : ففالن مقرَّ أنني قرَّ

ب منيقري ب نسب؛ أو هو الذي حياول أن يتقرَّ
بون هم ممن اختارهم (2) ، فهؤالء املقرَّ

لهم يف الدنيا بل  . زوم الطاعة، ويف اآلخرة بالفضل واملكانةواصطفاهم وفضَّ

ب أدًدا ألنه يسكن يف  وهذا ال ينايف ذكر أعامهلم الصاحلة ألن اهلل تعاىل ال ُيقرِّ

املدينة أو يف مكة، أو ألنه من قريش أو من العرب، وال ألنه أبيض أو مجيل اهليئة، وإنام 

هبم؛  ، فهو خيتارهم عىل علم،[29: الشورى] ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿ ويقرِّ

سالمة رسائرهم، وكامل إرشاقهم وعملهم الصالح، م، وصدق نواياهم، ولصفاء قلوهب

هبم لتواضعهم، وهلذا قيل يف معاين أهنا ختفض املرفوع وترفع : ﴾گ ڳ ﴿: وُيقرِّ

                                                           

ل يف ص»، و(20ص)البن جني « املنصف»: ينظر( 1) معاهد »، و(47ص)« نعة األعراباملَُفصَّ

 . منسوًبا إىل أيب النَّْجم( 2/17)« تنصيصال

 (. 10/155)« التحرير والتنوير»: ينظر( 2)
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، فكلام (1)املخفوض، ختفض املتكربِّ املتعجرف املتعال، وترفع املتواضع املخبت لربه

بعد عن رؤية الذات، كان أقرب إىل عًفا وانكساًرا وتواضًعا وأكان اإلنسان أكثر ض

 . النجاة

 : ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿ *

بون يف اجلنة  . حيتمل أن يكون هذا ظرف لتقريبهم، فهم مقرَّ

هم ومصريهم  ۈ ٴۇ  ﴿وحيتمل أن يكون خرًبا ثانيًا أو ثالثًا عنهم بأن مقرَّ

 .﴾ۋ

 : ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿ *

 .(2)أو كثرتالناس، قلَّت اجلامعة من : الثُّلَّة

 :هذا حيتمل معنيني ﴾ۅ ۉ ﴿و

أهنم من أتباع األنبياء السابقني، كنوح وموسى وعيسى وشعيب وصالح عليهم 

، وعىل هذا يكون ﴾ۆ ۆ﴿السالم، والرسل أنفسهم يدخلون دخواًل أوليًّا يف 

من  ﴾ۇ﴿، وعليه يصبح صىل اهلل عليه وسلمأمة حممد : ﴾ې ﴿املقصود بـ

ثر منهم يف هذه األمة؛ ألن األمم السابقة كثرية، واألنبياء كثريون، السابقة أكاألمم 

                                                           

« تفسري القرطبي»، و(1/1)« تفسري البغوي»، و(4/191)للواددي « التفسري الوسيط»: ينظر( 1)

گ ﴿: ، وما تقدم يف قوله تعاىل(24/207)« الدر املنثور»، و(0/124)« تفسري ابن كثري»، و(20/231)

 .﴾ڳ ڳ

« مقاييس اللغة»، و(447ص)البن قتيبة « غريب القرآن»، و(1/145)« جماز القرآن»: ينظر( 2)

« لسان العرب»، و(4/110)« زاد املسري»، و(201ص)« املفردات يف غريب القرآن»، و(2/975)

 (.10/153)« يرالتحرير والتنو»، و«ث ل ل»( 15/271)« تاج العروس»، و(22/53)
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يقون والصاحلون واحلواريون، فكل هؤالء  دِّ وثمة األنبياء والرسل والشهداء والصِّ

بني  .من السابقني، وكلهم من املقرَّ

 . (1)وقد ذهب إىل هذا أكثر املفرسين، وُنقل عن مجع من السلف

من : أي ﴾ۅ ۅ ۉ﴿أن هؤالء مجيًعا هم من هذه األمة، فـ: والقول الثاين

من التابعني وَمن : أي ﴾ې ې ې  ﴿، صىل اهلل عليه وسلمالذين صحبوا النبيَّ 

 . (2)بعدهم إىل قيام الساعة

وعليه، فاهلل تعاىل مل يذكر األمم السابقة، ليس ألنه ال سابقون فيها، ولكن ألن 

ه هلذه األمة، فذكر مني من  اخلطاب موجَّ تعاىل من هذه األمة من السابقني ُثلَّة من املتقدِّ

خرُي الناس َقْرين، ثم »: صىل اهلل عليه وسلم، وهلذا قال النبيُّ ريض اهلل عنهمالصحابة 

)«وهنم، ثم الذين َيُلوهنمالذين َيلُ 
ال َتُسبُّوا أصحايب، ال »: صىل اهلل عليه وسلموقال . (3

ما أدرَك ُمدَّ  فيس بيده، لو أن أحَدكم َأْنَفَق مثَل ُأُحد  ذهًبا،َتُسبُّوا أصحايب، فوالذي ن

)«أحدهم وال َنِصيَفهُ 
وسابقتهم، بل ذكرهم  ريض اهلل عنهموذكر يف فضل الصحابة . (4

ز هذا املعنى؛ قالاهلل ت ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿: عاىل يف القرآن الكريم مما يعزِّ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ﴿: ، وقال[200: التوبة] ﴾پ پ

ز املعنى، وال ينفي [5: احلرش] ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۆ ، فهذا يعزِّ

                                                           

« تفسري السمرقندي»، و(11/132)« تفسري الطربي»، و(4/127)« مقاتل تفسري»: ينظر( 1)

، (13/931)« تفسري الرازي»، و(1/7)« تفسري البغوي»، و(1/944)« تفسري السمعاين»، و(9/931)

 (.10/130)« التحرير والتنوير»، و(0/120)« تفسري ابن كثري»، و(20/100)« تفسري القرطبي»و

، (4/415)« الكشاف»، و(3/129)« تفسري الثعلبي»، و(3/453)« يتفسري املاتريد»: ينظر( 2)

 (.0/125)« تفسري ابن كثري»، و(1/994)« تفسري ابن جزي»و

 .ريض اهلل عنهمن دديث عبد اهلل بن مسعود ( 1199)، ومسلم (1711)أخرجه البخاري ( 3)

 .اهلل عنهريض من دديث أيب سعيد اخلدري ( 1142)، ومسلم (9709)أخرجه البخاري ( 4)
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سل واألنبياء وأتباعهم، لكنه ُطوي ومل ُيذكر  بني الرُّ أن يكون من السابقني، ومن املقرِّ

 .صىل اهلل عليه وسلمهاهنا؛ ألن السياق خيص أمة حممد 

حه(1)وهذا املعنى ُنقل عن احلسن البرصي وابن ِسريين ومجاعة  ابن كثري ، ورجَّ

من األمم  ﴾ۅ ۅ ۉ﴿؛ لفضل هذه األمة، والستبعاد أن يكون (2)يف تفسريه

من هذه األمة، فهذا نوع من النقص يف دق هذه األمة،  ﴾ې ې ې  ﴿السابقة، 

صىل اهلل عليه مع أن السياقات والنصوص مل ُيعهد منها مثل هذا املعنى، وقد قال النبيُّ 

نا، فقال. «هل اجلنةجو أن تكوُنوا ُرُبَع أوالذي نفيس بيده، إين أر»: وسلم ْ أرجو »: فكربَّ

نا، فقال. «أن تكونوا ُثُلَث أهل اجلنة ْ . «أرجو أن تكوُنوا نصَف أهل اجلنة»: فكربَّ

نا فكربَّ
 .، والنصوص تدل عىل فضلهم وسابقتهم(3)

وقد يقال بأن األمم السابقة كثرية ممتدة من عرص التكليف ونزول الرسل إىل بعثة 

، ودتى مع ذل  فهذه األمة ممتدة أيًضا، فهي من بعثة صىل اهلل عليه وسلمالرسول 

ا، وجاءت نصوص  صىل اهلل عليه وسلمالرسول  إىل قيام الساعة، فاألمة كثرية جدًّ

، فظننُت »: اهلل عليه وسلمصىل كثرية تدل عىل ذل ، مثل قوله  إذ ُرفَِع يل َسواد  عظيم 

. وقوُمه، ولكن انظْر إىل األُُفق صىل اهلل عليه وسلمموسى هذا : أهنم أمتي، فقيل يل

، فقيل يل ، فقيل يل. انظْر إىل األُُفق اآلخر: فنظرُت فإذا َسواد  عظيم  : فإذا سواد  عظيم 

ُتَك، ومعهم سبعوَن ألًفا يدخل فُسئل عنهم . «وَن اجلنَة بغري حساب وال عذابهذه ُأمَّ

                                                           

 (.0/123)« تفسري ابن كثري»، و(1/944)« تفسري السمعاين»: ينظر( 1)

 (.0/125)« تفسري ابن كثري»: ينظر( 2)

 .ريض اهلل عنهمن دديث أيب سعيد اخلدري ( 111)، ومسلم (9945)أخرجه البخاري ( 3)
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وَن، وال يكتوون، »: ، فقالصىل اهلل عليه وسلمالنبيُّ  ُ ُقوَن، وال َيتََطريَّ هم الذين ال َيْسََتْ

ُلونَ  )«وعىل رهبم يتوكَّ
1) . 

وعدين ريب سبحانه أن ُيْدِخَل اجلنَة »: صىل اهلل عليه وسلمويف رواية صحيحة قال 

)«...سبعنَي ألًفا ال حساَب عليهم وال عذاَب، مع كل ألف سبعوَن ألًفامن أمتي 
2) .

 .م وكبريوهذا عدد ضخ

 ﴿و ﴾ۉ﴿أن القول بأن  -واهلل تعاىل أعلم -ومع أن األمر حمتمل، فالذي يظهر

هم من هذه األمة أليق بالسياق وبالنصوص األخرى، مع غري بخٍس ملَن  ﴾ې

 .جاؤوا قبل هذه األمة

أنا هلا، ويندفع برغبة وبصرية، : ويف كل دعوة خري، فمن الناس َمن يبادر ويقول

نده تردد وإدجام، يراعى املصالح واملفاسد، فإذا رأى الناس أقبلوا ومنهم َمن يكون ع

ط وصحبهم، وهذا فائدة الصحبة الطيبة، وإذا ثقل الناس فإنه يثقل واندفعوا  تنشَّ

 .معهم

ويف هذه اآلية الكريمة دعوة إىل املبادرة، وأن عىل املؤمن أن يسارع يف عمل اخلري، 

گ گ گ ﴿: يأمرنا أن نجتهد أن نكون منهم فيقول وإذا كان هؤالء هم السابقون، فاهلل

لدهيم مسارعة وفتح  ﴾ۇ﴿فـ ،[12: احلديد] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ألبواب اخلري وطرائقه وذرائعه، وتشجيع لغريهم عىل سلوك الطريق؛ ألهنم مجعوا بني 

قني  اإليامن الصادق باهلل، وبني شدة الرغبة واحلامس يف اخلري، وقلة املباالة باملعوِّ

 .واملثبِّطني وغريهم تبٌع هلم يف ذل 

                                                           

 .ريض اهلل عنهامدديث ابن عباس من ( 110)، ومسلم (1001)أخرجه البخاري ( 1)

من ( 0147)، وابن دبان (4157)، وابن ماجه (1490)، والرتمذي (11217)أخرجه أمحد ( 2)

 (. 1203)« السلسلة الصحيحة»: وينظر. ريض اهلل عنهدديث أيب أمامة الباهيل 
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سابقني منها؛ ألنه تعاىل جعلهم بخري وفيها دليل عىل فضل هذه األمة وفضل ال

، ولذل  يصح أن صىل اهلل عليه وسلماملنازل واملكانة، فهم الذين جاهدوا مع الرسول 

يهم مجيًعا سابقني، كام سامهم رهبم ؛ [200: التوبة] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿: نسمِّ

روا وتراجعوا وتردَّدوا وخافوا أقدم هؤالء وسبقوا   جبنودني بوا وتأخَّ الناس وكذَّ

لوا التَّبعة وآمنوا بالرسول  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ صىل اهلل عليه وسلمغريهم وحتمَّ

، وهذا يشمل مجهور الصحابة ﴾ۇ﴿: ، فسامهم تعاىل[210: األعراف] ﴾ڱ

 ﴿: عدهم من التابعني، كام قالنوا بن كا، وقد يشمل قريًبا أو قلياًل ممريض اهلل عنهم

 . [200: التوبة] ﴾پ پ پ

؛ بل اختارهم اهلل تعاىل صىل اهلل عليه وسلموال غرابة؛ فهم الذين ربَّاهم الرسوُل 

صىل اهلل عليه عىل عينه، وشهدوا التنزيل، وسمعوا القرآن َرْطًبا ُيتىل من فم رسول اهلل 

فقالوا هم . «سمَع اهللُ ملَن حَده» اهلل عليه وسلم صىل، وصلَّْوا خلفه، وقال النبيُّ وسلم

. «آمني»: ورائه فقالوا من. «وال الضالنيَ »: وقال. «ربنا ولك احلمُد »: من ورائه

وجاهدوا معه، وُقتلوا . انتهينا انتهينا: وهناهم، فقالوا. سمعنا وأطعنا: وأمرهم، فقالوا

لوا املوت عىل احلياة؛ فداًء ل ، كام قال ُعبيدة بن صىل اهلل عليه وسلمه بني يديه، وفضَّ

بو أما واهلل، لو أدرك أ: صىل اهلل عليه وسلماحلارث وهو ُيرصع بني يدي الرسول 

 :طالب هذا اليوم؛ لعلم أين أدق منه بام قال دني يقول

ًدا (1)ىَكَذبتُم وَبيِت اهللَ ُنبزَ   وملَ ا ُنطاِعن دوَنُه َوُنناِضلِ ***  حُمَمَّ

نا واحلَالئِلِ ***  َع َدوَلهُ َدت ى ُنرَصَّ وُنسلِمُه 
 (2)َونذهَل َعن َأبنائِ

                                                           

 .ُنسَلب وُنغَلب عليه: أي( 1)

 (.2/101)البن هشام « السرية النبوية»: ينظر( 2)
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وإذا كان هؤالء يرتقي إليهم ش  أو ريب، فَمن هو املريبِّ أو القدوة أو السيايس 

صىل اهلل أو القائد الذي سوف يصنع أتباًعا، ويقيم جمتمًعا، ويبني دولة بعد رسول اهلل 

 !؟عليه وسلم

اإلنسان، وإذا أصابنا ش  يف إن التشكي  يف اجليل األول هو تشكي  يف جنس 

، فهل يمكن أن نثق بغريهم، صىل اهلل عليه وسلمجدارة األولني الذين ربَّاهم حممد 

 أو نتوقع نجاًدا من سواهم؟ 

َمَثُل أمتي َمثَُل »: صىل اهلل عليه وسلموقد حيتج بعض الناس بمثل قول النبي 

لُه خري  أم آخُرهُ  املطر، ال  . (1)«ُيْدَرى أوَّ

وهذا احلديث رواه أمحد، وغريه من طرق، وهو دسن بمجموع الطرق، وهو 

دليل أيًضا عىل فضل آخر هذه األمة، وأن فيها من السابقني فضاًل عن أصحاب 

اليمني، وفيها خري كثري، ولكن ال يدل احلديث عىل تساوي األولني واآلخرين، وإنام 

رين بالسابقني األولنيتشبيه ال  .صاحلني املتأخِّ

 : ﴾ى ى ائ ائ﴿ *

 . ﴾ۈ ٴۇ ۋ﴿هذا طرف من نعميهم 

ر قد ُتصنع من اخلشب، وقد (1)املَْرُمول أو املنسوج: هو واملَْوُضون ُ ؛ ألن الرسُّ

رهم أنعم من ذل ، فهي  سبحانه وتعاىلُتصنع من احلديد، لكن اهلل  هنا بنيَّ أن رُسُ

                                                           

 .ريض اهلل عنهمن دديث عامر ( 0117)، وابن دبان (25552) ، وأمحد(751)أخرجه الطياليس ( 1)

ريض من دديث أنس ( 1573)، والرتمذي (21472، 21910)، وأمحد (1291)وأخرجه الطياليس 

رشح علل »، و(2/903)للعقييل « الضعفاء»، و(921 -9/924)ألمحد « العلل»: وينظر. اهلل عنه

، (30 -54ص)للعالئي « ة ملَن ثبت له رشيف الصحبةحتقيق منيف الرتب»، و(101 -1/102)« لرتمذيا

 (.1157)« السلسلة الصحيحة»، و(21)البن قدامة « املنتخب من علل اخلالل»و
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ذهب، وال يذهب َوْهل  إىل أنه الذهب عيار وادد منسوجة من خيوط من ال

اغة اسمه ذهب، لكنه يف اجلنة يشء آخر؛ ! وعرشين، أو أربع وعرشين الذي عند الصَّ

)«ليس يف اجلنة مما يف الدنيا إال األسامء»ألنه 
ذا ، فهو منسوج من ذهب اجلنة، وهك(2

ة التي فيها كامل املتعة، تكون منسوجة من هذ ه اخليوط املتداخلة، ويقعد عادة األرَِسَّ

مون  . عليها أصحاهبا املنعَّ

ى احلبل الذي يف بطن النَّاقة ، كام قال الشاعر يف الناقة التي دجَّ (3)الَوِضني: وُيَسمَّ

 :(4)عليها

 ُمعرتًضا يف بطنها َجنِينُها***  إليَ  َتْعُدو َقلًِقا وِضَينُها

 خمالًفا ديَن النصاَرى دينُها

 : ﴾ەئ ەئ وئ وئ ﴿ *

 .(1)ال ينظر بعضهم إىل ظهر بعض، وإنام ينظرون إىل وجوه إخواهنم: أي

                                                                                                                                                    

« تفسري البغوي»، و(3/109)« تفسري الثعلبي»، و(1/220)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 1)

 (.1/203)« فتح القدير»، و(0/110)« كثري تفسري ابن»، و(1/7)

ہ ہ ھ ھھ ھ ے ﴿: «سورة املل »، وسيأيت خترجيه يف ريض اهلل عنهامكام قال ابن عباس ( 2)

 .﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

، (4/110)« زاد املسري»، و(3/109)« تفسري الثعلبي»، و(11/132)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (. 20/235)« الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون»و

« تاج العروس»، و«ض ن و»( 1/321)« مجهرة اللغة»، و«و ض ن»( 0/72)« العني»: وينظر أيًضا

 .«و ض ن»( 97/115)

منسوًبا إىل أيب ( 7/411)« سبل اهلدى والرشاد»، و(1/930)للبيهقي  «دالئل النبوة»: ينظر( 4)

 . علقمة برش بن معاوية

ُكْرز بن علقمة إىل ( 1/495)« اإلصابة»، و(25/211)« هناية األرب يف فنون األدب»ونسبه يف 

 .النجراين
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وهذا من كامل اإلكرام واالدرتام واملتعة؛ أن بعضهم ينظر إىل بعض، وقد جعلهم 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ﴿: تعاىل يف اجلنان إخواًنا، كام قال

متعة  ، فمن كامل املتعة املتعة باملؤانسة واملجالسة، وهذه[40:احلجر] ﴾ى

ذكر هذا املعنى يف  حمسوسة؛ فإن سهرة مع صديق حتبه وحيب  تعد من متع الدنيا، وهلذا

ثون ويتضادكون  ﴾ى ى ائ ائەئ ەئ وئ﴿اجلنة بكوهنم  يتحدَّ

 .ويتذكرون ويستمتعون، فهذا مجع النعيم احليسِّ والنعيم املعنوي

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ﴿ *

 : ﴾ٺ ٺ

ولد، وهم الصبيان قبل سن : مجع والِوْلَدان، (2)مرةيدورون عليهم مرة بعد 

، ذكرهم تعاىل يف القرآن الكريم يف أكثر من موضع، كام يف (3)البلوغ أو مع سن البلوغ

هم أوالد املؤمنني الذين ماتوا : ؟ قال بعضهمفَمن هؤالء الولدان، «سورة اإلنسان»

، وهذا [12: ورالط] ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿، (4)قبل احلُُلم قبل البلوغ

 .ليس بذاك القول

                                                                                                                                                    

« يتفسري القرطب»، و(1/947)« تفسري السمعاين»، و(11/134)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.0/110)« تفسري ابن كثري»، و(9/412)« تفسري النسفي»، و(20/101)

 (.10/139)« التحرير والتنوير»: ينظر( 2)

 .«و ل د»( 1/702)« املصباح املنري»، و(9/412)« املجموع املغيث»: ينظر( 3)

« تفسري اخلازن»، و(121ص)« دادي األرواح»، و(20/109)« تفسري القرطبي»: ينظر( 4)

 (.1/250)« فتح القدير»، و(4/191)
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هم أوالد املرشكني الذين ماتوا دون احلُُلم، وهذا قول جيد، وُنقل عن مجع : وقيل

 . (1)، واختاره البخاري، ومجاعة من أهل العلمريض اهلل عنهممن الصحابة 

ْؤيا، أن رسوَل اهلل ريض اهلل عنهوجاء يف دديث سمرة بن جندب  صىل ، دديث الرُّ

َكلُّ مولود » يف روضة ودوله ولدان، وأهنم عليه السالمأخرب أن إبراهيم  ه وسلماهلل علي

)«وأوالُد املرشكني»: وأوالُد املرِشكني؟ قال: فقيل له. «مات عىل الفطرة
ألن هؤالء . (2

 .غري مكلَّفني، فامتوا قبل سن التكليف

ة اهلل سبحانه، وإذا تذكرت أن هؤالء وأمثاهلم ممن ماتوا قبل البلوغ أهنم إىل رمح

فإن هذا يسكب عىل قلب  سكينة ورادة، واملؤمن يفرح برمحة اهلل للعباد، ولذل  ذكر 

، [3 -5:التكوير] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿: بعضهم هذا املعنى عند قوله تعاىل

احلديث يف ذل  ال يصح؛ لكن يصدق عىل  ، وإن كان(3)ورد أهنا يف اجلنة ﴾ڦ ﴿أن 

 . عني ممن كانوا دون احلُُلم والبلوغهذا القول الذي اخرتناه، ي

للخدمة،  سبحانه وتعاىلويمكن أن يكون مع الِولدان أيًضا ولدان ممن خلقهم اهلل 

كام خلق احلور العني يف اجلنة للتنعم، واحلور العني فيهم نساء من نساء الدنيا، وفيهم 

 سبحانه وتعاىل ، فكذل  الِولدان يكون فيهم ممن خلق اهللسبحانه وتعاىلممن خلق اهلل 

وأنشأهم هلذا العمل، وفيهم الِولدان الذين ماتوا قبل البلوغ وقبل احلُُلم، وأمثاهلم ممن 

 .وسعتهم رمحة اهلل ومل تقم عليهم دجة الرسالة

                                                           

« أدكام أهل الذمة»، و(20/109)« تفسري القرطبي»، و(9/931)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 1)

 ﴿: «سورة التكوير»، وما سيأيت يف (4/05)« لبيتفسري الثعا»، و(9/147)« فتح الباري»، و(2/344)

 .﴾ ڄ ڄ ڄ ڦ

 (. 0040)أخرجه البخاري ( 2)

 (.1112)« سنن أيب دواد»، و(10151)« مسند أمحد»، و(1/710)« تفسري حييى بن سالم»: ينظر( 3)
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أهنم يف عمر وادد، وأهل اجلنة أعامرهم : ووصف هؤالء الِولدان باخللود، أي

دني ُرفع، ذكورهم وإناثهم، وكأن  لسالمعليه ايف سنِّ عيسى  (1)ثالثة وثالثون سنة

ا هؤالء الِولدان وقبل بداية النقص فيه، أم -واهلل أعلم -هذا هو اكتامل النضج لإلنسان

فهم صغار، وهؤالء وأولئ  ال جيري عليهم الزمن وال يصيبهم الضعف أو التغري يف 

رب واهلََرم وجوههم أو أجسادهم، ال جتري عليهم نواميس الدنيا وقوانينها من الك

نِّ  ﴾ٻ  ﴿والضعف والشيخوخة، وإنام هم  يف هذا السِّ
(2) . 

 واألكواب، ﴾پ پ پ پ ڀ﴿ وهؤالء الِولدان يطوفون عىل أهل اجلنة

 األباِريقاألواين التي ليس هلا يد متس  هبا، وليس هلا خرطوم يصب منه املاء، وأما : هي

، وكلمة (3)طوم يصب منه املاءاألواين التي يكون هلا مقبض متس  به، وهلا خر: فهي

بة« إبِريق» فارسية معرَّ
(4) . 

املقصود، فاإلنسان ال يرشب والكالم هنا عن اخلمر، وأفرد الكأس؛ ألنه هو 

بأكواب وال بأباريق، وكأن األكواب واألباريق هي الوعاء األصيل الذي ُتوضع فيه 

 .، ولذل  أفردهاخلمر، ثم يسكب منها بالكأس للشارب، وإنام يرشب بكأس وادد

دة، ولذل  أفردها، فصارت  «كؤوس»وأيًضا فكلمة  ثقيلة ألن فيها مهزات متعدِّ

 . لذات رشاقة ومجا

                                                           

، (3/103)« تفسري الثعلبي»، و(1141)« جامع الرتمذي»، و(0399)« مسند أمحد»: ينظر( 1)

 (.9/405)« ختريج أداديث الكشاف»، و(73 -1/75)للواددي «  الوسيطالتفسري»و

اهلداية إىل »، و(9/931)« تفسري السمرقندي»، و(131 -11/134)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.10/139)« التحرير والتنوير»، و(0/110)« تفسري ابن كثري»، و(22/0171)« بلوغ النهاية

« تفسري السمعاين»، و(3/432)« تفسري املاتريدي»، و(1/220)ج للزجا« معاين القرأن»: ينظر( 3)

، (0/110)« تفسري ابن كثري»، و(20/109)« تفسري القرطبي»، و(1/0)« تفسري البغوي»، و(1/947)

 (.134 -10/139)« التحرير والتنوير»و

 (.1/213)« اإلتقان»، و(105ص)للثعالبي « فقه اللغة»: ينظر( 4)
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اخلمر؛ إشارة إىل أن : ذكره اهلل تعاىل يف أكثر من موضع، واملقصود به هنا واملَِعني

ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ﴿: هذه اخلمر جتري، كام قال سبحانه

، فالكأس من هذا املَِعني، [21: حممد] ﴾ڱ ڱ ڱ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

ب بقوله ڀ ڀ ٺ ٺ  ﴿: ومعناه أهنا مخر صافية ليست كخمر الدنيا، ولذا عقَّ

داع الذي تسبِّبه مخر الدنيا: أي ﴾ٺ ال يصيبهم الصُّ
: أي ﴾ٺ﴿: ، ولذل  قال(1)

 . (2)بسببها

قون ومن املعاين الصحيحة أهنم ال يتفرَّ
ن الذين يرشبون يف عنها أو بسببها؛ أل (3)

قوا بسبب تعكر املزاج أو عدوان بعضهم عىل بعض روا َهَذْوا، وربام تفرَّ
 .الدنيا إذا َسكِ

، بخالف مخر الدنيا فإنه يكون من جرائها (4)ال تذهب عقوهلم: أي ﴾ٺ ٺ ﴿

كر، فهذا املقصود به نِزيف العقول، ونِزيف العقول هذا مصطلح دديث، ولكن  السُّ

 .عقل وتذهب بهاخلمر تنزف ال

 : ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿ *

                                                           

تفسري »، و(1/220)للزجاج « معاين القرآن»، و(440ص)البن قتيبة « رآنغريب الق»: ينظر( 1)

 (.4/112)« زاد املسري»، و(1/141)« املحرر الوجيز»، و(1/412)« املاوردي

، (20/100)« الدر املصون»، و(9/412)« تفسري النسفي»، و(4/470)« الكشاف»: ينظر( 2)

 (.10/134)« التحرير والتنوير»، و(24/297)« روح املعاين»، و(5/232)« تفسري أيب السعود»و

، (4/112)« زاد املسري»، و(4/470)« الكشاف»، و(440ص)البن قتيبة « رآنغريب الق»: ينظر( 3)

« البحر املحيط يف التفسري»، و(1/205)« تفسري البيضاوي»، و(20/109)« تفسري القرطبي»و

 (.1/250)« فتح القدير»، و(20/50)

« السمعاينتفسري »، و(9/931)« تفسري السمرقندي»، و(9/219)للفراء « رآنمعاين الق»: ينظر( 4)

 (.0/110)« تفسري ابن كثري»، و(20/109)« تفسري القرطبي»، و(1/0)« تفسري البغوي»، و(1/940)
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بدأ بالفاكهة؛ لرسعة هضمها وسهولته، ولذا ينصح علامء التغذية وخربائها 

إن أكل الفاكهة بعد اللحم يذهب بعض : بتقديم أكل الفاكهة قبل اللَّحم، ويقولون

 . (1)فوائده وخصائصه

 ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ﴿: إشارة إىل كثرة أنواعها ﴾ٿ ٿ ﴿: ويف قوله

 . [11:الرمحن]

ل عىل غريه، وقال﴾ٹ ٹ ﴿: وأما اللَّحم فقال : ، وذل  ألن حلم الطري مفضَّ

ألن الفاكهة ال متنع من اشتهاء اللَّحم، فرسعان ما هُتضم ويشعر اآلكل  ﴾ٹ ٹ﴿

 .بالفراغ واحلاجة إىل الطعام

 : ﴾ڤ ڤ ڤ ﴿ *

قراءة بكرس  ، ويف؛ ألهنا معطوفة عىل ما قبلها﴾ڤ ڤ ﴿: قراءة اجلمهور بالرفع

)﴾ِعينِ  َوُحورِ ﴿: الراء والنون
، وإن ﴾پ پ﴿: ؛ لقوله(3)عىل ااِلْتباع اللَّْفظي (2

ر  ُ اختلفت يف املعنى، فاحلور ال يطوف هبا الِولدان املخلَّدون، بل هي معهم عىل الرسُّ

 .متقابلني

                                                           

« التحرير والتنوير»، و(24/290)« روح املعاين»، و(13/937)« تفسري الرازي»: ينظر( 1)

(10/131 .) 

معاين »و ،(711ص)« السبعة يف القراءات»، و(901 -11/902)« فسري الطربيت»: ينظر( 2)

 (.3/137)« معجم القراءات»، و(100ص)« التيسري يف القراءات السبع»، و(9/43)لألزهري « القراءات

دجة »، و(7/111)« احلجة للقراء السبعة»، و(940ص)« احلجة يف القراءات السبع»: ينظر( 3)

 .املصادر السابقة، و(731ص)« القراءات
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، (1)َدْوراء، وهي شديدة البياض مع شدة اجلامل والصفاء يف األلوان: مجع واحُلور

 . (2)َعْيناء، وهي واسعة ددقة العني مع صفاء العني ومجاهلا: وِعنٌي مجع

واجلامل هنا يف وجوه أهل اجلنة، ويف أزواجهم، ويف جمالسهم، ويف متَّكآهتم، ويف 

لوجوه، مما يعطي متعة النظر والسمع طعامهم، فهي مجال تام، ال نقص فيه بوجه من ا

 . والقلب وسائر اجلوارح

 : ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ *

 .(3)يف مجاهلن وصفائهن وصيانتهن: أي

 : ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿ *

بون، فضاًل من اهلل، لكن بسبب أعامهلم الصاحلة  إشادة هبم، وأهنم مقرَّ

 . وأخالقهم اجلميلة وادتساهبم ملا عند اهلل

وفيه دعوة إىل العمل؛ فالعمل الصالح سبب لدخول اجلنة، وهذا اجلزاء بسبب 

 .عملهم

 : ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿ *

، وكثري من الكالم لغو، وكذل  اللَّغو فيه (1)الكالم الذي ال فائدة فيه: هو اللَّغو

ه عنه أهل اجلنة ب والشتم والقيل والقال وغريه مما ُينزَّ  . السَّ

                                                           

بصائر »، و(171ص)« املفردات يف غريب القرآن»و ،(1/222)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 1)

 (.1/107) « ذوي التمييز

تفسري ابن أيب »، و(1/222)للزجاج « معاين القرآن»، و(11/901)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.3/919)« روح البيان»، و(4/995)« زمنني

« تفسري املاوردي»و، (1/222)للزجاج « معاين القرآن»، و(11/901)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (.0/114)« تفسري ابن كثري»، و(1/991)« تفسري ابن جزي»، و(1/411)
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ال يسمعون من ينسبهم إىل اإلثم أو : ، أي(2)نسبتهم إىل اإلثم: فهو وأما التأثيم

هٌة عن ذل ، ولكنه إشارة إىل أهنم ينتقصهم، أو يثريهم ليقعوا يف ا ملآثم، فاجلنة منزَّ

 ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿: كانوا يف الدنيا كذل ، كانوا يتجنَّبون اللَّغو

، وال يردُّون اللَّغو بمثله، فهم قد أمسكوا ألسنتهم عن مثل هذا، [11: القصص]

ري، وإذا زلَّ خيتارون أطيب الكالم، كام خيتار آكُل الطعام أطيبه، فال يتكلَّمون إال بخ

 . وادد منهم بكلمة أرسع يف االعتذار

؛ ألن متكني أذن  من سامع اللَّغو تشجيع عليه، والذي لغا أو «السامع»وخص 

ب أو سبَّ أو شتم، لو مل جيد َمن ينصت إليه ملا تكلَّم، وهم ال يقولونه أيًضا، فام اغتا

يسمعونه، بخالف الدنيا، ففيها َثمَّ يف اجلنة إال صاحلون ال يقولون اللَّغو، ولذا ال 

اؤون والشتَّامون والعيَّابون وأهل اللَّغو  .الصاحلون عفيفو األلسن، وفيها اهلجَّ

ريض اهلل ملعاذ  صىل اهلل عليه وسلمطر اللِّسان، كام قال النبيُّ ويف ذل  تذكري بخ

ا ملَُ : قال. «ُكفَّ عليَك هذا»: ، وقد أخَذ بلسانهعنه ُم يا نبيَّ اهلل، وإِنَّ ؤاخُذوَن بام نتكلَّ

َك يا معاذُ »: به؟ فقال َلتَْك ُأمُّ
عىل : أو -وهل َيُكبُّ الناَس يف النار عىل وجوههم! َثكِ

 .(3)«!إاِلَّ حصائُِد ألسنتهم -مناخرهم

 :﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿ *

                                                                                                                                                    

« تفسري ابن كثري»، و(4/197)« تفسري اخلازن»، و(20/107)« تفسري القرطبي»: ينظر( 1)

 (.10/137)« ر والتنويرالتحري»، و(1/252)« فتح القدير»، و(0/114)

« تفسري املاوردي»، و(4/995)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(11/901)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

  .، واملصادر السابقة(1/203)« تفسري البيضاوي»، و(4/194)للواددي « التفسري الوسيط»، و(1/411)

، والرتمذي (11027)أمحد ، و(9/17)« تفسريه»، وعبد الرزاق يف (172)أخرجه الطياليس ( 3)

، والثعلبي يف (124)، وابن دبان (7)« الصمت»، وابن أيب الدنيا يف (9309)، وابن ماجه (1727)

 (.429)« إرواء الغليل»، و(9154، 2211)« السلسلة الصحيحة»: وينظر(. 991 -0/992)« تفسريه»
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 ، وهنا جعل﴾ڇ ڇ ﴿قواًل : أي ﴾ڇ ڇ ﴿ال يسمعون يف اجلنة  

 ﴿ عليه السالموأقوى، كام يف قصة إبراهيم  منصوبة مع أن السالم بالرفع أبلغ ﴾ڇ﴿

هنا؛ ألهنا بدل من  ﴾ڇ﴿، وإنام ُنصبت [11:الذاريات] ﴾ۉ ېې ې ې

 .(1)، وهي يف مقام مفعول به منصوب«قيل»

قرأُت : وهذا التكرار ليس للتوكيد، وإنام هو لإلعادة مرة بعد مرة، مثلام تقول

. ، وهذا الشهر قضيته يف املدينة يوًما يوًماالقرآن سورًة سورًة، وقرأت الكتاب باًبا باًبا

 .(2)سالم بعد سالم، مرة بعد مرة: فاملعنى

 : ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿ *

ع وتفنَّن، فسامهم﴾ڄ ھ ھ ﴿: سامهم مرةً  ، وسامهم ﴾ڎ ڎ ڈ﴿: ، ثم نوَّ

مئ ىئ يئ جب حب خب مب  ﴿: كام يف قوله سبحانه ،﴾ىئ﴿: مرةً 

، ولكن [29:طاراالنف] ﴾ائ ژ ژ ڑ ڑ﴿: ، وقوله[1:اإلنسان] ﴾ې ىب

، وَمن له ذنوب وكبائر استوجب هبا «الظامل لنفسه»أوسع؛ فهو يشمل  ﴾ڎ ڎ﴿

ر، فهؤالء معدودون من  النار ثم ُأخرج منها وُطهِّ

، وهم مؤمنون، فليسوا ﴾ڎ ڎ﴿، و﴾ۇ﴿ألنه ليس ثمة إال  ﴾ڎ ڎ﴿

 .﴾ېئ ۆ ۈ﴿من 

فرًدا، كام ُذكر ؛ إذا مل ُيذكر من«السابق باخلريات»، ويشمل «املقتصد»كام يشمل 

 .هذه السورة املباركةيف 

                                                           

« تفسري القرطبي»، و(1/2104)« التبيان يف إعراب القرآن»، و(4/470)« الكشاف»: ينظر( 1)

 (.1/252)« فتح القدير»، و(9/411)« النسفيتفسري »، و(20/107)

فتح البيان يف مقاصد »، و(24/293)« روح املعاين»، و(1/991)« تفسري ابن جزي»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(29/971)« القرآن
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 : ﴾ڈ ژ ژ ڑ ﴿ *

 .(1)ِسْدرة، وهو شجر معروف من شجر احلجاز، وليس بالكبري: مجع ﴾ژ﴿

إن اهللَ : كانوا يقولون صىل اهلل عليه وسلموقد ورد أن أصحاَب رسول اهلل 

لقد ذكَر اهللُ يف يا رسوَل اهلل، : ينفُعنا باألعراب ومسائلهم، أقبل أعرايبٌّ يوًما فقال

فقال رسوُل ! القرآن شجرًة مؤذيًة، وما كنُت َأَرى أن يف اجلنة شجرٌة ُتؤِذي صادبها

ْدُر؛ فإن هلا شوًكا: قال. «؟وما هي»: صىل اهلل عليه وسلماهلل  فقال رسوُل اهلل  .السِّ

 ََيِْضُد اهللُ شوَكه، فيجعُل مكاَن كلِّ شوكة ﴾ڈ ژ ژ  ﴿»: صىل اهلل عليه وسلم

، فإهنا ُتنْبُِت ثمًرا ُتْفَتُق الثمرُة معها عن اثنني وسبعنَي لوًنا، ما منها لون  ُيشبُه  ثمرة 

 .(2)«اآلخرَ 

الذي ُنزع شوكه، فليس كِسدر الدنيا، وإنام االسم للتقريب : هو املَْخضودو 

در، وبدل كل شوكة ثمرة؛ فهو ِسدر قد ُخِضَد شوكه  فحسب، إذ هو من جنس السِّ

 .(3)عهوكثر طل

 : ﴾ڑ ک ک ﴿ *

 . (4)بعضه بجنب بعض، وهو منضود بكثرة الثََّمر: أي

                                                           

 (.10/135)« التحرير والتنوير»، و(13/404)« تفسري الرازي»: ينظر( 1)

« صفة اجلنة»، واملقديس يف (107)« البعث والنشور»ي يف ، والبيهق(1/407)أخرجه احلاكم ( 2)

 . ريض اهلل عنهمن دديث أيب أمامة ( 09)للمقديس 

« تفسري الثعلبي»، و(1/221)للزجاج « معاين القرآن»، و(11/907)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

، (0/111)« تفسري ابن كثري»، و(1/5)« تفسري البغوي»و ،(1/940)« تفسري السمعاين»، و(3/107)

 (.10/133)« التحرير والتنوير»و

، (0/117)« تفسري ابن كثري»، و(1/031)« إجياز البيان»، و(4/125)« تفسري مقاتل»: ينظر( 4)

 (.10/133)« التحرير والتنوير»، و(1/974)« تفسري الثعالبي»و
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شجر ضخم من شجر البوادي، عريض، كثري الورق، شديد : هو الطَّْلحو

، فكأنه ذكر الشجر الصغري وإىل جواره الشجر الكبري، وهي ألوان من التفنُّن (1)اخلرُضة

، وال أن ما عند هؤالء ليس عند بالنعيم، وال يعني درمان هؤالء مما عند األولني

أقل من منزلة الذين من قبلهم، كام يف السابقني، وإنام املقصود اإلشارة إىل أن منزلتهم 

)«سورة الرمحن»
2). 

وهو كذل  . (3)ريض اهلل عنهشجر املَْوز، ُروي هذا عن عيل : هو الطَّْلح: وقيل

 .(4)ْلعالطَّ : الطَّْلح، أو: بلغة اليمن، ديث يسمون امَلْوز

د والنص يشمل الطَّْلح املعروف، ويشمل شجر املوز، وهو غالًبا ال ينبت يف بال

 .العرب؛ لكون املناخ فيها ال يوائمه

 : ﴾ک ک گ ﴿ *

إن يف اجلنة شجرًة »: صىل اهلل عليه وسلم، ويف احلديث يقول النبيُّ (5)طويل: أي

َر الرسيَع  )﴾ک ک﴿: ثم قرأ. «ما يقطعها َة عام  مئيسرُي الراكُب اجلواَد املَُضمَّ
1) ،

                                                           

« لتفسري البسيطا»، و(11/903)« تفسري الطربي»، و(445ص)ة البن قتيب« غريب القرآن»: ينظر( 1)

التحرير »، و(0/117)« تفسري ابن كثري»، و(20/105)« تفسري القرطبي»، و(12/190)للواددي 

 (.10/133)« والتنوير

 .﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ﴿: «سورة الرمحن»ينظر ما تقدم يف ( 2)

« تفسري ابن جزي»، و(20/105)« يتفسري القرطب»، و(11/922)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (.1/257)« فتح القدير»، و(24/239)« الدر املنثور»، و(25/937)« اللباب»و، (1/991)

 (. 0/117)« تفسري ابن كثري»، و(11/921)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

( 7/150)« تاج العروس»، و(1/199)« لسان العرب»، و(232ص)« خمتار الصحاح»: وينظر أيًضا

 .«ح ط ل»

« التفسري الوسيط»، و(3/100)« تفسري الثعلبي»، و(11/929)« تفسري الطربي»: ينظر( 5)

 (.1/259)« فتح القدير»، و(20/103)« تفسري القرطبي»، و(4/194)للواددي 
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ًرا ورسيًعا فيسري به فلو  ة عام مل يقطع ظل شجرة مئأن إنساًنا يركب َجَواًدا ُمَضمَّ

 . واددة من هذا الطَّْلح

وهذا احلديث دكم مجاعة من أهل العلم بأنه متواتر؛ لوروده عن مجاعة من 

 .(2)ريض اهلل عنهمالصحابة 

 : ﴾گ گ گ ﴿ *

؛ ألن (3)هر األرض أهناًرا ال حتتاج إىل دواف دتى حتفظ املاءجيري عىل ظ: أي

النظام يف اجلنة ليس كالناموس يف الدنيا، فاملاء مسكوب جيري للمؤمنني وجيري من 

 .حتتهم دون داجة إىل جمرى

 : ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ *

ليست مثل فاكهة الدنيا تأيت يف موسم ثم تنقطع بقية العام، أو تكون خاصة ببلد 

عة، وليست يف وقت دون وقت، وال ممنوعة عنهم  . (4)دون آخر، وإنام هي كثرية متنوِّ

وقد يرى املرء الفاكهة يف الدنيا ثم مُتنع عنه؛ لندرهتا أو غالئها أو ألسباب صحية، 

 .السكر مثاًل  كام يرتك التمر خوف ارتفاع

                                                                                                                                                    

 .ريض اهلل عنهمن دديث أيب هريرة ( 1517)، ومسلم (4552، 9111)أخرجه البخاري ( 1)

 .اهلل عنهام ريضمن دديث سهل بن سعد ( 1510) ، ومسلم(7111)وأخرجه البخاري 

 .ريض اهلل عنهمن دديث أيب سعيد ( 1515)، ومسلم (7119)وأخرجه البخاري 

 .ريض اهلل عنهمن دديث أنس ( 9112)وأخرجه البخاري 

 .ريض اهلل عنهمن دديث أيب سعيد ( 1515)، ومسلم (7119)وأخرجه البخاري 

 (.0/115)« تفسري ابن كثري»: ينظر( 2)

، (20/103)« تفسري القرطبي»، و(1/5)« تفسري البغوي»، و(3/105) «تفسري الثعلبي»: ينظر( 3)

 (.3/911)« روح البيان»، و(0/113)« تفسري ابن كثري»و

« زاد املسري»، و(9/939)« تفسري السمرقندي»، و(11/925)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

 (.0/190)« فسري ابن كثريت»، و(20/120)« تفسري القرطبي»، و(4/119)
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 : ﴾ں ں ڻ ﴿ *

بقدر ما بني السامء  ، والرفع هنا[29: الغاشية] ﴾ںڱ  ﴿فهم عىل ُفُرش و

 .(1)واألرض

إن  يف هذا املشهد األخروي الغيبي أمام عامل آخر خمتلف، والسياق فقط 

 . ورفعها بنقائها، بطهارهتا، بطيبها! للتقريب، وإال فاألمر مما ال يمكن ختيله

 : ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ﴿: وملا ذكر الُفُرش ذكر النساء، بقرينة التالزم، فقال *

، وورد يف آثار مرفوعة إىل (2)يا، كام قال مجهور املفرسينوهذا يشمل نساء الدن

 . ، وال تصحصىل اهلل عليه وسلمالنبي 

يا رسوَل اهلل، : ، فقالتصىل اهلل عليه وسلموقد أتت عجوٌز من األنصار إىل النبي 

إن اجلنَة ال يدخُلها »: صىل اهلل عليه وسلمفقال نبيُّ اهلل . ادُع اهلل أن ُيدخَلني اجلنةَ 

فقال نبيُّ ! أهنا َلِقَيْت من كالمه مشقًة وشدةً  صىل اهلل عليه وسلمفُأخرَب النبي . «عجوز  

هَلن َأبكاًراإنَّ ذلك كذلك؛ إنَّ اهلل إذا أ»: صىل اهلل عليه وسلماهلل  )«دخَلهنَّ اجلنَة َحوَّ
3). 

 : ﴾ۀ ہ ہ﴿ *

                                                           

« تفسري السمعاين»، و(3/105)« تفسري الثعلبي»، و(11/923)« تفسري الطربي»: ظرين( 1)

 (.1/250)« فتح القدير»، و(0/190)« تفسري ابن كثري»، و(20/120)« تفسري القرطبي»، و(1/910)

« تفسري املاوردي»، و(9/939)« تفسري السمرقندي»، و(3/431)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 2)

، (0/192)« تفسري ابن كثري»، و(20/120)« تفسري القرطبي»، و(1/22)« ري البغويتفس»، و(1/411)

 .، واملصادر السابقة(10/902)« التحرير والتنوير»و

« أخالق النبي صىل اهلل عليه وسلم»، وأبو الشيخ يف (٥٥٦٥)« األوسط»أخرجه الطرباين يف ( 3)

ريض من دديث عائشَة ( ٤٨٨)« البعث والنشور» ، والبيهقي يف(٤٨١)« صفة اجلنة» ، وأبو نعيم يف(١٩٥)

 .اهلل عنها

. عن احلسن مرساًل ( ٤٩٦)« البعث والنشور»، والبيهقي يف (٦٦١)« الشامئل»وأخرجه الرتمذي يف 

 (.1350)« السلسلة الصحيحة»: وينظر
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ل  نساء فكذ ﴾ٻ ٻ﴿: هنا البكارة دائمة مستمرة، ومثلام قلنا يف الِولدان

نِّ والروح واجلامل، ال يؤثِّر فيها الزمن، وال يغريِّ  اجلنة أبكار دائاًم وأبًدا يف اجلسد والسِّ

 .داهلا إال إىل األطيب واألفضل

 : ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿ *

قل فيها ما شئَت من معاين الكامل واجلامل  الَعُروبة، و(1)َعُروبة: مجع ﴾ہ ﴿

ل به، وتعرب عن مشاعرها وعن دبِّها، املتحبِّب: هي الَعُروبةوالزينة،  ة لزوجها، تتغزَّ

 .(2)هي العاشقة لزوجها

نِّ  :األَْتراب: ﴾ہ ﴿و أما  -وغالًبا ما ُتوصف به النساء -املتساويات يف السِّ

، يعني يف ِسن  [99:النبأ] ﴾پ پ﴿: كام قال تعاىل -أقران: الرجال فيقال عنهم

 . ﴾ھ ھ ھ ﴿، (3)وادد

 : ﴾ڭ ڭے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ﴿ *

 ﴾ۓ ﴿وهذا يقال فيه ما قلنا سابًقا يف اخلالف يف املقصود بـ

 ، هل هم األمم السابقة وهذه األمة، أو أول هذه األمة وآخرها؟﴾ڭ﴿و

آخر : هم ﴾ڭ﴿الصحابة رضوان اهلل عليهم، و: هم ﴾ۓ ﴿أن  واألقرب

 .(1)هذه األمة

                                                           

 لسان»، و(93 -4/95)« وي التمييزبصائر ذ»، و(110ص)« املفردات يف غريب القرآن»: ينظر( 1)

 .«ع ر ب»( 9/995)« تاج العروس»، و(2/132)« العرب

تفسري »، و(4/191)للواددي « التفسري الوسيط»، و(9/105)« تفسري عبد الرزاق»: ينظر( 2)

التحرير »، و(1/254)« فتح القدير»، و(194 -0/199)« تفسري ابن كثري»، و(20/122)« القرطبي

 (.10/901)« والتنوير

 .«ورة النبأس»ينظر ما سيأيت يف ( 3)
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 : ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿ *

مومو يح احلارة الش: السَّ م ينغرس : قيل، (2)ديدةالرِّ م؛ ألهنا كالسُّ مأخوذة من السُّ

 ﴿: يف جسد اإلنسان لشدة درارهتا وما تورثه من العطش، ولذل  مجع اهلل بينهام فقال

 .﴾ٴۇ ۋ ۋ

ُموم (3)املاء احلار الذي بلغ النهاية يف احلرارة: هو احَلِميمو ، فإذا جاءهتم السَّ

 .حلَِميمهذا املاء ا ولَّدت عندهم العطش، طلبوا املاء فُسقوا

 : ﴾ۅ ۉ ۉ ې﴿ *

موم هيرب إىل الظلِّ يأوي إليه، أما أهل  والذي يسري يف الصحراء فتهب عليه السَّ

النار فهو ظلٌّ يزيدهم عذاًبا فوق عذاهبم، هو ظلٌّ من دخان، مأخوذ من احلَُمم، وهو 

ڌ ڌ ڍ  ﴿: ؛ وهلذا قال تعاىل(4)الفحم، فهو ظل من دخان جهنم شديد احلرارة

، هو ليس ظالًّ [90،92:املرسالت] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

                                                                                                                                                    

« التفسري الوسيط»، و(3/129)« تفسري الثعلبي»، و(1/229)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 1)

سورة »، وما سيأيت يف (20/121)« تفسري القرطبي»، و(1/21)« تفسري البغوي»، و(4/191)للواددي 

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ﴿: «احلديد

 .﴾ ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئېئ

« تفسري الرازي»، و(1/27)« تفسري البغوي»، و(3/430)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 2)

، (1/254)« فتح القدير»، و(0/190)« تفسري ابن كثري»، و(20/129)« تفسري القرطبي»، و(13/403)

 (.10/904)« التحرير والتنوير»و

 (.9/117)« بصائر ذوي التمييز»، و(414ص)« املفردات يف غريب القرآن»: وينظر أيًضا

 . ، واملصادر السابقة(1/911)« تفسري السمعاين»: ينظر( 3)

« تفسري القرطبي»، و(1/911)« تفسري السمعاين»، و(749ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 4)

 (.10/904)« التحرير والتنوير»، و(1/254)« فتح القدير»، و(20/129)
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، وال يغنيهم من اللَّهب، بل [10: النساء] ﴾ڭ ڭ ڭ﴿ظلياًل كظل أهل اجلنة 

 .(1)هو من اللَّهب، وهو عذاب هلم أيًضا

 : ﴾ې ې ې ى ى ﴿ *

ُيطلب لتقدير اإلنسان  ﴾ې ى ﴿ليس الظل بارًدا ُيطلب التقاء الشمس، 

 .(2)وكرامته

 : ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ﴿ *

بياًنا لسبب  ﴾وئ ﴿: ليس قوله: من أجود األجوبة عندي يف ذلك أن يقال

عقوبتهم، وإنام مقارنة بني داهلم اآلن يف النار، وبني داهلم يف الدنيا، فهم اآلن 

ەئ ەئ ﴿كلهم أو بعضهم  ، وقد كانوا﴾ٴۇ ۋ ۋۅ ۉ ۉ﴿

ض  ﴾وئ عاب، والتعرَّ دوا عىل حتمل الشدائد والصِّ يف ترف ونعيم يف الدنيا، مل يتعوَّ

ْمضاء، وهذا عىل سبيل األغلب؛ ألن الغالب ممن  موم والشمس والرَّ ياح السَّ للرِّ

سل واألنبياء يكونون متمسكني بمصاحلهم الدنيوية ورياساهتم وأمواهلم،  يعادون الرُّ

الدنيا فقراء مل يستمتعوا بيشء من طيباهتا، ثم كانوا يف كون فيهم َمن كانوا يف وقد ي

باعهم لساداهتم  عذاب من جنسه يف اآلخرة بسبب كفرهم وجحودهم للحق واتِّ

 .وكربائهم

                                                           

 .«املرسالتسورة »ينظر ما سيأيت يف ( 1)

« تفسري اخلازن»، و(13/420)« تفسري الرازي»، و(1/417)« سري املاورديتف»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(1/454)« مراح لبيد»، و(20/51)« البحر املحيط يف التفسري»، و(4/193)
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ترًفا متجاوًزا للحدود، مضيِّعني للحقوق،  ﴾وئ ﴿: وحيتمل أن يكون املعنى

ين بام هم فيه، زاعمني أهنم إن ا فاضاًل،  مغرتِّ وا إىل رهبم وجدوا منقلبًا دسنًا ومردًّ ُردُّ

دون أن يعملوا صاحلًا أو يتَّقوا النار بإدسان يف عبادة اهلل أو إدسان إىل عباده
(1)! 

 : ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿ *

جمرد احِلنْث باليمني؛ ألن مثل هذا يوجد فيَمن هم  -واهلل أعلم -وليس املقصود

َأْيامهنم الكاذبة عىل خمالفة : م، بل املقصودمن الظاملني ألنفسه ﴾ڎ ڎ﴿من 

ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے  ﴿: ، كام قال تعاىل(2)الدين

، وكذل  دلفهم َأالَّ ُيصاب املؤمنون ﴾ۆئ ۈئ ﴿، فهذا من [95: النحل] ﴾ۓ ۓ

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿: بخري، قال سبحانه

ستكبار واإلرصار ، فكانوا يف دالة من الرتف واال[43:األعراف] ﴾ٴۇ ۋ ۋ

ون دون مراجعة أو توبة، فهذا  عىل اعتقاداهتم الباطلة، إىل دد أن حيلفوا عليها، ثم يرصُّ

 . ﴾ۆئ ۈئ ﴿معنى 

، وهي اليمني التي حيلف صادبها (3)اليمني الغموس: ﴾ۆئ ﴿بـ املقصود: وقيل

يت ار، غموًسا؛ ألهنا تغمس صادبها يف الن: عىل أمر يقتطع به مال امرئ مسلم، وُسمِّ

وال كفارة هلا، ولو أطعم ألف مسكني؛ ألن فيها اقتطاع مال امرئ مسلم، ويف احلديث 

                                                           

 .، واملصادر السابقة(10/907)« التحرير والتنوير»، و(1/410)« تفسري املاوردي»: ينظر( 1)

املحرر »، و(4/197)للواددي « التفسري الوسيط»، و(3/435)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 2)

« أضواء البيان»، و(10/907)« التحرير والتنوير»، و(20/129)« تفسري القرطبي»، و(1/147)« الوجيز

(0/415 .) 

« يلبغوتفسري ا»، و(1/919)« تفسري السمعاين»، و(9/931)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 3)

 (. 1/251)« فتح القدير»، و(0/195)« تفسري ابن كثري»، و(1/27)
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، يقتطُع هبا م» ، َلِقَي اهللَ وهو َمن حلَف عىل يمني َصْب  اَل امرئ مسلم، هو فيها فاجر 

)«عليه غضبانُ 
1) . 

ويف احلديث دليل عىل تعظيم دقوق الناس، ليس فقط املال، بل العرض واملال 

 .لنفس وكل دق وإن دقوا

بلغ الغالم احِلنْث، إذا صار مكلًَّفا حماسًبا : اإلثم، يقال: هو ﴾ۆئ ﴿أن  والصواب

: يتحنَّث يف غار دراء، أو يتحنَّف، أي صىل اهلل عليه وسلمعىل أعامله، وكان النبيُّ 

من اإلثم، وإن كان غلب عىل اللفظ اتصاله : يتعبَّد، كأنه يتخلَّص من احِلنْث، أي

إخالفه، ولكن : ا، واحِلنْث بالعهد والوعد، أياإلثم بقطعه: باحِلنْث يف اليمني، أي

 .(2)اإلثم: أصل الكلمة هو

 : ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ﴿ *

هل سيبعثون معنا أيًضا؟ وقد كانوا  ﴾جئ حئ ﴿عىل سبيل االستبعاد والنفي، 

ُبعث، آباؤنا وأجدادنا ماتوا،  إن الرسل َيِعُدوننا بالبعث، ونحن مل نر أدًدا: يقولون

 . (3)وما رأينا أدًدا منهم عاد إىل الدنيا، هكذا بسذاجة واستعجال

 : ﴾ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت ﴿ *

، فالبعث ليس تدرجًيا أو تقسيًطا أو جيل ُيبعث ﴾مب﴿أنتم وآباؤكم األولون 

: نهبل البعث للناس كلهم يف حلظة واددة؛ وهلذا قال سبحا! وجيل يموت، كال

                                                           

 .ريض اهلل عنهمن دديث عبد اهلل بن مسعود ( 295)، ومسلم (7707)أخرجه البخاري ( 1)

« تفسري السمعاين»، و(3/435)« تفسري املاتريدي»، و(1/229)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 2)

 (.1/975)« تفسري الثعالبي»، و(1/147) «املحرر الوجيز»، و(1/919)

« تفسري القرطبي»، و(1/919)« تفسري السمعاين»، و(11/940)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

« التحرير والتنوير»، و(0/195)« تفسري ابن كثري»، و(1/250)« تفسري البيضاوي»، و(20/124)

(10/900.) 
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، أخرب أهنا واقعة ووقعة واددة للناس كلهم مجيًعا ولألجيال كلها ﴾ڑ ک ک﴿

أجدادكم أو آباؤكم ، فال تنتظروا أن ُيبعث عز وجلمجيًعا، ويف الوقت الذي يريده اهلل 

د ال  قبل قيام الساعة، وإنام ستبعثون أنتم وآباؤكم وأجدادكم وغريكم عند ميقات حمدَّ

ر م وال يتأخَّ تدل عىل اإلمهال  ﴾ىب ﴿؛ ألن «ملجموعون مليقات»: مل يقل، ويتقدَّ

لون إىل ذل  امليقات الذي جعله تعا: والتأجيل، كأنه قال ىل أنتم مجيًعا ُمنَْظُرون أو مؤجَّ

 .(1)لقيام األرواح واألجساد

، معلوم عند الرسل ﴾جت حت ﴿ويف وصفه باليوم املعلوم نسبة هلم إىل اجلهل فهو 

 الكتب الساموية، ويكاد أن جُيمع البرش عليه، والعقول والفطر واألنبياء، ومعلوم يف

والرمحة من كامل السليمة تدل عليه؛ ألن الذي خلق هذه احلياة بكل ما فيها من احلكمة 

دكمته سبحانه أن يكون هلا بقية، فهي فصل قصري عابر، يكون فيه املظلومون 

وال بد من فصل آخر يعود  والظاملون، ثم يموتون دون أن يقتص لبعضهم من بعض،

فيه األمر إىل نصابه، وينترص املظلوم من الظامل، ويأخذ كل ذي دق دقه، وتبني من 

 .س وامتحاهنمورائه احلكمة يف خلق النا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ  ﴿ *

 :﴾ٺ

م وصف   ڻ﴿: ، عكس ما سيأيت يف قوله﴾ٻ﴿عىل وصف  ﴾ٻ﴿قدَّ

احلصول؛ ألهنم ضلُّوا عن احلق،  ؛ مراعاة لرتتيب﴾ہ  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

بوا بالبعث، ليحذروا من الضالل ويتدبَّروا يف دالئل البعث، وذل  مقتىض  فكذَّ

 .(2)اإلنذار بالعذاب املتوقَّعخطاهبم هبذا 

                                                           

 (.903 -10/905)« نويروالتالتحرير »، و(0/195)« تفسري ابن كثري»: ينظر( 1)

 (.10/903)« التحرير والتنوير»: ينظر( 2)
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وم قُّ من شجر النار، يتزقَّمونه، وهو شديد املرارة، كثري الشوك، : هو وشجر الزَّ

 . ﴾ڀ ٺ ٺ ﴿، (1)عظيم الرض

مني مرتفني يف الدنيا يتَّخمون من األكل، ثم يميلون إىل وكام كا * نوا منعَّ

ُقوم، دتى يملئوا منه بطوهنم، ثم  الرشاب، فهم كذل  يف النار يأكلون من شجر الزُّ

 . ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿: يرشبون عليه من احلَِميم، قال تعاىل

زًءا من إشارة إىل أن هذا دال دائم هلم أصبح ج ﴾ٺ ﴿، ﴾پ ﴿: ويف قوله

 .دياهتم، وليس شيئًا عارًضا أو عابًرا

اإلبل الِعطاش، واإلبل يصيبها : عند اجلمهور هي اهِليم، و﴾ٹ ٹ ٹ ﴿

ى  .(2)داء اهلُيام، فترشب دائاًم وال ُتروى: داء ُيَسمَّ

 .(3)إن املقصود هبا الرمال املمتدة التي ترشب كل ماء ُيصب عليها: وقيل

 : ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴿ *

الضيافة األولية : هو كل ما هنال ، بل هذا النُّزل فحسب، والنُّزلليس هذا 

م للزائر يات، وإال فإن ما  (1)التي ُتقدَّ م له الطعام، فهو كاملقبِّالت واملشهِّ قبل أن ُيقدَّ

 .(2)ينتظرهم من النَّكال والعقاب أشد من ذل 

                                                           

« تفسري أيب السعود»، و(4/91)« تفسري البغوي»، و(5/241)« تفسري الثعلبي»: ينظر( 1)

 (.0/474)« روح البيان»، و(0/239)

« تفسري عبد الرزاق»، و(4/111)« تفسري مقاتل»، و(744ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 2)

تفسري ابن »، و(121 -20/124)« تفسري القرطبي»، و(949 -11/941)« تفسري الطربي»و، (9/150)

 (.10/920)« التحرير والتنوير»، و(24/121)« الدر املنثور»، و(0/195)« كثري

« املحرر الوجيز»، و(1/914)« تفسري السمعاين»، و(9/112)« تفسري القشريي»: ينظر( 3)

 (.1/257)« فتح القدير»، و(20/121)« الكتاب املكنونلوم الدر املصون يف ع»، و(1/140)
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 : ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿ *

ب به املرشكون هو أمر البع ث والنشور، ولذا بدأ يف املجادلة وكان أكثر ما يكذِّ

قون بذل ، َأاَل حيملكم (3)معهم بتقرير اخللق، فنحن أنشأناكم من العدم ، فلم ال تصدِّ

، وال  عز وجلواألمر بالنسبة له ! هذا عىل اإليامن بأن نشأة اآلخرة هي أهون عليه؟ َهنيِّ

 ﴾ۅ ۅ ﴿: ، وهو يف قوله[204: األنبياء] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ﴿خيتلف، 

لناس ، ولكن عىل سبيل احلساب والنظر العقيل أن اإلعادة يف العادة وعند ا[220: البقرة]

 .أهون من االبتداء

 : ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿ *

وهم يعرفون أن اإلنسان ختلَّق بسبب تالقح ماء الرجل وماء املرأة، وهم كذل  

أنتم الذين ختلقون هل : ُخلقوا من ذل ، ُخلقوا من هذا املاء وعرفوه، فهو يسأهلم

ا؟   ؟﴾چ چ چ  ﴿هذا املاء؟ ثم ختلقون منه إنساًنا سويًّ

، وهم أدوات ه وتعاىلسبحانهم يعرفون أنه ال يد هلم يف ذل ، وإنام هي قدرة اهلل 

بيد القدرة الباهرة التي ختتار من مئات املاليني من احليوانات املندفعة وادًدا يفوز 

ح البُويضة، د بْق ويلقِّ تى دني يكون املرء غافاًل، أو جاهاًل أو جمنوًنا، فالعمل بالسَّ

 . يتم وفق آلية إهلية دقيقة حمكمة

                                                                                                                                                    

، (4/135)للنحاس « معاين القرآن»، و(1/200)« جماز القرآن»، و(0/970)« العني»: ينظر( 1)

 (.1/42)« بصائر ذوي التمييز»، و«ن ز ل»( 22/715)« لسان العرب»و

« التحرير والتنوير»، و(1/975)« تفسري الثعالبي»، و(1/140)« املحرر الوجيز»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(10/922)

تفسري ابن »، و(4/190)للواددي « التفسري الوسيط»، و(11/941)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (.3/211)« تفسري القاسمي»، و(0/137)« البحر املديد»، و(0/193)« كثري
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ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ﴿ *

 : ﴾ک

رنا احلياة واخللق، ومل يقل رنا عليكم»: كام قدَّ ع بني الناس، «قدَّ ؛ ألن املوت موزَّ

رناه بينكم يف وق ر بني الناس كلٌّ له منه نصيبه، فنحن قدَّ ت معني، وكام أنه مقسوم مقدَّ

لكل وادد منهم أجله الذي ال يتخطَّاه إىل غريه، بل يتخطَّى غريه إليه، فهو الفاصل 

ق  واحلاجز الذي حيول بني بعضهم وبعض، ويمنع األدفاد من رؤية األجداد، ويفرِّ

ات  . األدبة، فهو هاذم اللَّذَّ

، ونأيت بأجيال بعدكم ختلفكم يف هذه نحن قادرون عىل أن نميتكم :واملقصود

: أي ﴾ژ ڑ ڑ ک ﴿أنتم أهيا املخاطبون  ﴾ژ﴿، (1)األرض وتعيش كام عشتم

َزخ ثم القيامة ثم احلرش ثم اجلنة أو النار، فهذه مرادل  يف دياة أخرى بعد املوت يف الرَبْ

ڑ ڑ  ﴿، ووصفه بـ﴾يب جت حت ﴿ال تعلموهنا، وهلذا مجع سبحانه بني وصفه بـ

و معلوم إمجااًل من ديث رضورة الوقوع، وغري معلوم من ديث املاهية؛ ، فه﴾ک

معلوم إمجااًل لدى املؤمنني الذين ُأوتوا العلم، وغري ألنكم مل تروه ومل تعيشوه، وهو 

بني املجادلني  . معلوم لدى أولئ  املكذِّ

 : ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿ *

: املرسالت] ﴾ٻ ٻ ﴿لقد علمتم أن نشأتكم األوىل كانت من العدم، ثم من 

رتم، فحملكم ذل  عىل االعتبار بأن الذي خلقكم أول مرة قادر عىل [10 ، فهالَّ تذكَّ

روا أن اليشء الذي ُخلقتم منه ال يصلح أن يكون  إعادة خلقكم وبعثكم، عىل أن تتذكَّ

سببًا يف التعاظم والكِرْب والُعجب، وإنام كامل اإلنسان يف إيامنه وأخالقه وسلوكه؛ 

                                                           

تفسري »، و(4/190)ددي للوا« التفسري الوسيط»، و(11/947)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.10/920)« التحرير والتنوير»، و(1/255)« فتح القدير»، و(1/20)« البغوي
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: ، وملا ذكر أصحاب املشأمة قال﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿: ها مدح السابقني بقولوهلذ

، فالعربة بفعل ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿

 .اإلنسان ال بأصله

ًرا قديًرا علياًم  وعلمكم بالنشأة األوىل يرشدكم إىل أن وراء األمر خالًقا مدبِّ

م يف نفسه أو دكياًم ردياًم، فليس لإلنسان استقالل بذاته، وال قوة وال حت فيام دوله، كُّ

بل هو مربوب مدبَّر خملوق ضعيف، فإذا اتَّصل بربه وَعَبده وأدبَّه استمد منه القوة 

 .والعزة والسعادة واألمل

 : ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ *

فهم يضعون احلَب يف األرض، لكن اهلل هو الذي خلق يف احلَبِّ احلياة، وجعل 

نها الزروع والشجر، ُسنَّة وضعها تعاىل يف نسان، تتخلَّق ماحلبة مثل احليوان املنوي لإل

الزرع كام وضعها يف اإلنسان، والزارع احلقيقي يف احلالني هو اهلل تعاىل، وإن كان هذا 

ًدا أو زارًعا، كام قال سبحانه: ال يمنع أن يسمى اإلنسان : الفتح] ﴾چ ڇ ﴿: فالَّ

ر هلذه األشياء زارع ، واملقصود اإلشارة إىل أنه تعاىل هو ال[13 احلقيقي الذي قدَّ

 .مقاديرها

 : ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ *

أرسلنا عليه رحًيا أو مطًرا أو َبَرًدا فحطَّم هذا الزرع قبل أوان االنتفاع به : أي

فون  ﴾ۀ ﴿، ولو ددث هذا وُجعل الزرع (1)ودصاده فامذا تستطيعون وكيف تترصَّ

هون، : أي ﴾ۀ ہ ﴿ اليشء الذي يتمتع به : هو هالتفكُّ  وأصلبقيتم تفكَّ

                                                           

 (.10/911)« التحرير والتنوير»، و(0/140)« تفسري ابن كثري»: ينظر( 1)
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لو جعلناه َهِشياًم يابًسا : واملعنى، ومنه الفكاهة املضحكة، ومنه الفاكهة، (1)اإلنسان

لون إىل حملِّلني ومتكلِّمني تبحثون عن أعذار ملا جرى، وتتفنَّنون يف  وُدطاًما فإنكم تتحوَّ

دزن عىل فوات ما ، واملقام مقام غم وهم و(2)والعبارات واألسبابترصيف الكلامت 

ه، إما عىل معنى التفنُّن يف القول  لوا من الرزق والثمرة، ولكنه عربَّ بالتفكُّ عولوا عليه وأم 

 . ومذاهبه، أو عىل معنى الندم، كام ذكر بعض أهل اللغة

 . ، واهلل أعلم(3)تتناولون الفاكهة بدل احلَب: ﴾ہ ﴿: وقيل

 : ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴿ *

بون، : أي ﴾ہ﴿ ، يرصفون الرأي ﴾ھ ھ ھ﴿، (4)العذاب :الَغراموملعذَّ

 .(5)غري حمظوظني: أي ﴾ھ ھ﴿: عن ادتامل الَغرام، ويقولون

وهذا تقريع هلم عىل صدودهم عن معرفة األسباب الصحيحة ملا وقع هلم، كام 

سورة »، وكام جرى لصادب اجلنتني يف «القلمسورة »جرى ألصحاب اجلنة يف 

كم ورصفكم عن معرفة السبب األكرب، وهو اجلحود ، فام الذي ذهب بعقول«الكهف

 ودبس دقوق الفقراء وكفر النعمة؟

                                                           

« تفسري القرطبي»، و(5/1141)« شمس العلوم»، و«ف ك هـ»( 4/447)« مقاييس اللغة»: ينظر( 1)

 (.24/245)« روح املعاين»، و«ف ك هـ»( 29/114)« ربالع لسان»، و(20/123)

 (.0/140)« تفسري ابن كثري»: ينظر( 2)

التفسري »، و(24/005)« التفسري القرآين للقرآن»، و(3/203)« التفسري املظهري»: ينظر( 3)

 (.5/499)« املوسوعة القرآنية»، و(9/702)« الواضح

 .«غ ر م»( 99/200)« روسالع تاج»، و(21/497)« لسان العرب»: ينظر( 4)

، (1/25)« تفسري البغوي»، و(3/127)« تفسري الثعلبي»، و(11/911)« تفسري الطربي»: ينظر( 5)

، (20/53)« البحر املحيط يف التفسري»، و(20/123)« تفسري القرطبي»، و(1/143)« املحرر الوجيز»و

 (.3/203)« التفسري املظهري»و
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ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ﴿ *

 : ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

وهو دليل ثالث عىل البعث مثل احلياة والنبات، وكثرًيا ما يأيت االستدالل عىل 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  ﴿: البعث بإدياء األرض

ا ذكر تعاىل نبات األرض وخروج الثمر فيها قرن ذل  بمسألة ، ومل[1: احلج] ﴾ڳ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ﴿: البعث، كام يف قوله

، [0 -7: ق] ﴾ڳ ڳ ڳڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ  ﴿: وقوله

 .، وهنا انتقل إىل نزول املاء ودياة الناس واألرض به[3: فاطر] ﴾ۈ ٴۇ

، [90: األنبياء] ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ﴿: ل احلياة، قال تعاىلواملاء أص

حاب: هو املُْزن، و﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿: وهلذا امتن به تعاىل فقال السَّ
(1)، 

حاب، فتمطر الغيث الذي به دياة ﴾ۆ ۆ ۈ ﴿ ، فاهلل تعاىل هو الذي جيري السَّ

 .األرض

فلو شاء سبحانه جلعل املاء العذب احللو : ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿

رهم به ووجوب الشكر هلل عليهالذي يرش  .بونه ُأجاًجا، وهلذا ذكَّ

 :وقال يف املاء ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ﴿: ملاذا قال يف الزرع: وهنا سؤال

 بدون الالم، والالم للتوكيد؟  ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿

                                                           

« تفسري القرطبي»، و(1/224)للزجاج « معاين القرآن»، و(11/919)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.10/914)« التحرير والتنوير»، و(0/142)« تفسري ابن كثري»، و(20/110)
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وقد قرأُت يف كتب التفسري، ومل أهتد إىل يشء واضح يف الفرق بينهام، وخطر يف 

ألول جاء بالالم يف شأن الزرع؛ ألنه أمر كثري بال معنى حمتمل، وهو أنه بالنسبة ل

ر أن  املزارع إذا اكتمل زرعه أنزل اهلل تعاىل عليه َبْرًدا أو مطًرا أو رحًيا احلدوث متكرِّ

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ﴿: «سورة القلم»فحطَّمته، ومن ذل  ما ذكره تعاىل يف 

باملاء  ، يف دني ملا كان األمر يتعلَّق[25 -20:القلم] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

لقدرة واإلمكانية مع قلة املرشوب مل يذكر الم التوكيد؛ ألن املقصود اإلشارة إىل ا

ددوث ذل  أو ندرته، واهلل أعلم؛ ألن املاء من رضوريات احلياة اإلنسانية خاصة ماء 

 . الرشب العذب

ولذا يموت َمن يتيه يف الصحراء عطًشا أكثر مما يموت جوًعا، فكان من فضل اهلل 

ب الفرات ته مع قدرته عىل ذل ، ومع عدم شكركم، أن َمنَّ عليكم باملاء العذورمح

السائغ الذي ال لون له وال طعم وال رائحة، ومع هذا فهو للعطشان ولغريه ألذ رشاب 

 .وأطيبه وأسوغه

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ﴿: املر أو املالح، قال سبحانه: هو األُجاجو 

 . (1)امللح شديد امللودة: ، فاألُجاج هو[19: الفرقان] ﴾ۉ ې ې

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿ *

 : ﴾ۈئۆئ ۈئ 

وهذا دليل رابع عىل البعث من وجه لطيف؛ فهو مل يرش إىل النار كلها، بل أشار 

، فثمة أنواع من (1)تستخرجوهنا بالَقْدح من الشجر: أي ﴾ې ې ې ﴿إىل 

                                                           

« تفسري السمرقندي»، و(11/914)« تفسري الطربي»، و(4/119)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

 (.1/230)« فتح القدير»، و(20/112)« تفسري القرطبي»، و(9/937)
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ل، فهذه النار الكامنة الشجر له خاصية االشتعال إذا ُقدح غصن منها باآلخر اشتع

ھ ے ے ۓ ﴿: داخل الغصن األخرض من آيات اهلل العظيمة، كام قال تعاىل

 . [50:يس] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

هل أنتم خلقتم هذا الشجر؟ هل أنتم وضعتم النار يف جوف  :وهنا يسأهلم

 .؟ بل هو املنشئ سبحانه﴾ەئ ەئ وئ ﴿؟ الغصن األخرض

وجودها يف جسد اإلنسان، مثل وجود ولعل يف ذل  إشارة إىل قضية الروح، و

النار الكامنة يف الغصن، فإذا قددته ظهرت النار فيه، فكذل  جسد اإلنسان امليت هو 

وينادي خاٍو ثاٍو، ليس فيه روح، ولكن يأيت يوم وُيؤمر املََل  فيصيح تل  الصيحة 

ناد واست خراج املنادي فتذهب األرواح إىل أجسادها، فيكون ذل  بمثابة قدح الزِّ

 .الروح من داخل هذا اجلسد

ر بنار اآلخرة : ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ﴿ُتذكِّ

كرى من أي [90: ق] ﴾ڤ ، فإن اإلنسان الذي يكون يف قلبه بعض احلياة يلتقط الذِّ

يعظ بنار الدنيا للتخويف من نار اآلخرة،   اهلل عليه وسلمصىليشء؛ ولذل  كان النبيُّ 

ُد ابُن آدَم جزء  من سبعنَي جزًءا من َحرِّ جهنمَ ناُركم هذه ا»: فيقول
: قالوا. «لتي ُيوقِ

َلْت عليها بتسعة وستِّنَي جزًءا، »: قال. واهلل، إن كانت لكافيًة يا رسوَل اهلل فإهنا ُفضِّ

ها )«كلُّها مثُل َحرِّ
2) . 

                                                                                                                                                    

« تفسري السمرقندي»، و(1/221)للزجاج « معاين القرآن»، و(11/911)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

، (4/110)« زاد املسري»، و(1/25)« تفسري البغوي»، و(1/472)« تفسري املاوردي»، و(9/937)

 (.0/142)« تفسري ابن كثري»و

 .ريض اهلل عنهة هريرمن دديث أيب ( 1549)، ومسلم (9171)أخرجه البخاري ( 2)
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ى(1)املسافر: هو واملُْقِوي ا؛: ؛ ألنه دخل يف الَقَواء، وهو الرَب، ُيسمَّ ألنه فارغ،  قوًّ

 .(2)َأْقَوِت الدار، إذا ردل عنها أهلها: تقول

 :(3)وقال كعب بن ُزهري

اِر أْقَوْت ِسنِينا  َبَكيَْت فَظْلَت كئيبًا دزينًا***  أِمْن ِدْمنِة الدَّ

ت الريُح   فلم ُتْبِق من رسِمها ُمْسَتبينًا***  أذياهَلاهبا جرَّ

ملقيم، فهو يوقد النار ليستدفئ هبا، ديث وذكر املسافر؛ ألنه حيتاج النار أكثر من ا

ال جيد ما ُيكِنُّه وُيظِلُّه، وهيتدي هبا يف الطريق، أو يتعرف عىل ما دوله، أو لرياه أدد 

 .من الفوائد فيأيت إليه، أو ليطرد عنه اهلوام، إىل غري ذل 

يِّ احلضارة ويف دياة 
الناس ويف اآلية الكريمة إهلام البحث عن فوائد النار يف ُرقِ

: عليه السالماملاء واهلواء والنار، كام تلهم آية موسى : اآلن، وهي ضلع املثلث املشهور

، البحث عن فوائد العصا، وقد كتب يف ذل  طائفة من [25: طه] ﴾...ڇ ڇ ڍ ﴿

 .(4)العلامء

 .(5)كل َمن ادتاج إىل النار من مسافر ومقيم: املراد باملُْقِوين: وقيل

 : ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ﴿ *

                                                           

« معاين القرآن»، و(11/917)« تفسري الطربي»، و(412ص)البن قتيبة « غريب القرآن»: ينظر( 1)

« تفسري القرطبي»، و(1/910)« تفسري السمعاين»، و(1/472)« تفسري املاوردي»، و(1/221)للزجاج 

 (.0/141)« تفسري ابن كثري»، و(111 -20/112)

« تاج العروس»، و(21/122)« لسان العرب»، و(412ص)سجستاين لل« غريب القرآن»: ينظر( 2)

 . «ق و ي»( 93/971)

 (.39ص)« ديوان كعب بن زهري»: ينظر( 3)

ألسامة بن « العصا»، و(253 -22/250)« تفسري القرطبي»، و(9/47)« البيان والتبيني»: ينظر( 4)

 (.121-2/201)لعبد السالم هارون « نوادر املخطوطات»منقذ، كام يف 

 . ، واملصادر السابقة(4/195)للواددي « التفسري الوسيط»: ينظر( 5)
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ذي هذا َخْلُقه، وهذا كونه، وهذه خملوقاته، وهذا وعده، وهذا وعيده، وهذا ال

 . كالمه

ه اهللَ عن كل ما ال يليق به، من العبث أن خيلق اخللق : فسبِّح باسمه تعاىل، أي نزِّ

، أو أن خيلق اخللق [91:الطور] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿: من غري يشء

 .يوعدهم ثم ال يكون هذا الذي وعدهم بهوال يعيد بعثهم إليه، أو أن يعد عباده و

هه سبحانه عن األوثان التي عبدوها من  وا هلا أسامًء من أسامئه؛ ونزِّ دونه، واشتقُّ

ى وَمنَاة الثالثة األخرى ت والعزَّ لني؛ الالَّ  .تشبيًها وتلبيًسا عىل اجلاهلني واملغفَّ

ح ربَّ  سبِّ : هنا قد تكون للتوكيد والتفخيم، أي« اسم»و: ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ﴿

 .(1)انطق باسمه: العظيم، وسبِّح باسمه، يعني

سبحان ريب »: من أسامئه تعاىل؛ ولذل  جعل هذا التسبيح للركوع ﴾ىئ﴿و

، ومتهيًدا للسجود الذي هو قمة العبادة وهناية عز وجل؛ تعظياًم وإجالاًل هلل «العظيم

ريض بة بن عامر ، وقد روى أمحد، وأبو داود، من دديث عق(2)اخلضوع وِذروة النُّس 

اجعلوها يف »: اهلل عليه وسلم صىلقال  ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ﴿ملا نزلت : قال اهلل عنه

)«اجعلوها يف سجودكم»: قال ﴾ں ڻ ڻ ڻ﴿: وملا نزلت. «ركوعكم
3) . 

                                                           

« التحرير والتنوير»، و(110ص)« التفسري القيم»، و(13/414)« تفسري الرازي»: ينظر( 1)

(10/915.) 

 ڻ ڻ ں﴿: «سورة األعىل»و. ﴾ڭ ڭ ۓ ۓ ے ﴿: «سورة احلاقة»ينظر ما سيأيت يف ( 2)

 .﴾ڻ ڻ

، وابن (550)، وابن ماجه (573)، وأبو داود (20424)، وأمحد (2039)الطياليس أخرجه ( 3)

، (2/111)، واحلاكم (154)« الدعاء»، والطرباين يف (2535)، وابن دبان (700، 700)خزيمة 

للمؤلِّف « فقه العبادة»، و(994)« إرواء الغليل»: وينظر(. 5/10)« تفسريه»، والبغوي يف (1/400)

(1/250.) 
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يف صالته، ديث كان يفعل  صىل اهلل عليه وسلمويشهد للحديث فعل النبي 

 .(1)، وغريهريض اهلل عنهذل ، كام يف دديث ُدذيفة 

، ولذل  «سبحان ريب األعىل»: ليس ثمة عبادة أعظم من أن تسجد هلل، وتقول

، فأكثروا »: صىل اهلل عليه وسلمقال النبيُّ  أقرُب ما يكوُن العبُد من ربِّه وهو ساجد 

)«الدعاءَ 
2) . 

ل كلمة   :اقرهنا باآلية اآلمرة بالتسبيح، ثم ضم إليها قوله« أقرُب »وتأمَّ

إذا قرَأ ابُن آدَم »ود ُقرب من اهلل؛ ولذل  فالسج، ﴾مج ۆ ۆ  ۈئڭ ۇ﴿

ُأِمَر ابُن  -يا َوْييل: ويف رواية -يا َوْيَلهُ : السجدَة فسجَد، اعتزَل الشيطاُن يبكي، يقوُل 

 . (3)«آدَم بالسجود فسجَد فلُه اجلنُة، وُأمرُت بالسجود فأَبيُت فيل النارُ 

و كامل العبودية، التواضع هوالسجود اخلاشع هو رس التواضع هلل، وكامل 

لِّ هلل والتواضع لعظمته واخلضوع بني يديه  .والسابقون هم الفائزون يف سباق الذُّ

إن املؤمن املصيلِّ دني ينخرط يف تسبيح واٍع صادق يشاركه الكون كله يف 

، فإذا سجد فثَمَّ هناية اخلضوع دينها [7:الرمحن] ﴾ڎ ڎ ڈ ﴿: السجود

 .عز وجلة إىل كامل العلو هلل ؛ إشار«ىلسبحان ريب األع»: يقول

 : ﴾ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب ﴿ *

                                                           

 (.001)أخرجه مسلم ( 1)

 .ريض اهلل عنهمن دديث أيب هريرة ( 451)أخرجه مسلم ( 2)

 .ريض اهلل عنهمن دديث أيب هريرة ( 52)أخرجه مسلم ( 3)
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، كام يف نظائره يف مواضع عديدة يف الكتاب (1)هذا َقَسم، وإن كان ظاهره النفي

أن هذا  واألقرب؛ (3)األمر ال حيتاج إىل قسم: ال أقسم أي: ، وبعضهم قال(2)الكريم

ال أقسم عىل هذا اليشء، يعني : همَقَسم، وأصله عند العرب أنه كان يقول الوادد من

إن األمر أظهر من أن حيتاج إىل َقَسم، ثم جرت وأصبحت هذه كلمة دارجة : كأنه يقول

: فهو دلف ويمني، ولذل  قال« ال أقسم»: عىل ألسنتهم عىل معنى الَقَسم، فإذا قال

هنا « ال»َسم، وإن كان لفظه النفي؛ ألن ، فأثبت أنه قَ ﴾حئ مئ ىئ يئ جب ﴿

 .(4)تكون بالتوكيد، أو بأهنا جارية جمرى اإلثبات أشبه ما

 . (5)أماكن مغيبها: مساقط النجوم، أي: هي ومواقع النجوم

، وهو َقَسم أيًضا، فيكون َقَسَمه [2: النجم] ﴾ٱ ٻ ٻ ﴿: وقد ذكر تعاىل

أقسم بأماكن النجوم التي ختتفي : ، أيَهَوىبالنجم إذا مثل قسمه  بمواقع النجوم

 ،[27 -21:التكوير] ﴾ۓک ک ۀژ ژ ڑ ﴿: الفيها، وكام ق

ْبي، فكذل  النَّجم كأن : هي ﴾ک ﴿و باء التي ختتفي يف الكِناس، وهو بيت الظَّ الظِّ

ْبي خيتفي فيه، ُيقسم تعاىل بالنجم إذا َهَوى، أي  .(6)إذا غاب: له بيتًا مثل الظَّ

                                                           

تفسري »، و(4/110)« زاد املسري»، و(1/110)« املحرر الوجيز»، و(4/475)« الكشاف»: ينظر( 1)

 (.10/990)« تنويرالتحرير وال»، و(0/149)« تفسري ابن كثري»، و(20/119)« القرطبي

 .﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿: ، وقوله﴾ک ڑ ڑ ژ ژ ﴿: كام يف قوله تعاىل( 2)

 (.10/990)« التحرير والتنوير»: ينظر( 3)

« تفسري ابن جزي»، و(4/475)« الكشاف»، و(1/221)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 4)

 (.10/990)« والتنويرالتحرير »، و(1/231)« فتح القدير»، و(1/995)

« تفسري السمعاين»، و(1/221)للزجاج « معاين القرآن»، و(11/970)« تفسري الطربي»: ينظر (5)

 (.20/119)« تفسري القرطبي»، و(1/23)« تفسري البغوي»، و(1/915)

« تفسري القرطبي»، و(14/211)« تفسري الطربي»، و(4/701)« تفسري مقاتل»: ينظر( 6)

 .«سورة التكوير»ا سيأيت يف ، وم«سورة النجم»قدم يف ، وما ت(23/190)
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هاب الذي يسقط، أو الَقَسم بمحل : أو يكون املقصود النجوم، الَقَسم بالشِّ

 . سواء كان ظاهًرا أو غري ظاهر

وقد اكتشف علامء الفضاء أن ثمة نجوًما ُخلقت وال نراها؛ ألن ضوءها ال يزال 

يف طريقه إلينا، وأن ثمة نجوًما ادرتقت منذ آماد طويلة ونحن ال نزال نرى ضوءها 

ف ة طويلة قطعها بني مصدر الضوء الذي قد ادرتق، وسوالذي وصل إلينا بعد مساف

 .يتوقف الضوء عنا بعد آماد طويلة اهلل تعاىل أعلم هبا

إشارة إىل أن عامل الكواكب والفضاء والنجوم : ﴾حئ مئ ىئ يئ جب﴿

واسع ال حييط به البرش، وكل الذي نراه أو نقرؤه ليس إال شيئًا يسرًيا بالقياس إىل ما مل 

ات التي مل يكتشفها علم اإلنسان تره، واألفالك و أكثر مما اكتشفه الكواكب واملجرَّ

ا  .بكثري، فال زال العلم قارًصا جدًّ

، وهو أن السابقني من هذه األمة ربام كانت معلوماهتم عن وَثمَّ معنى لطيف

ا، والقدر املحدود من  ات حمدودة، ولكن كان إيامهنم قويًّ الفضاء والكواكب واملجرَّ

 !اليوم هم يقينًا وصدًقا وإخالًصا، بخالف دال أكثر الناسعلمهم أورث

مواقع نزول اآليات : ﴾ی ی ﴿أن املقصود  ريض اهلل عنهاموُروي عن ابن عباس 

؛ فإن القرآن نزل ُمنََجاًم عىل ثالث وعرشين سنة، بحسب الوقائع (1)من القرآن الكريم

 ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿: واألسباب، كام قال سبحانه

 .، ولكن القول األول أقوى[207:اإلرساء]

 : ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ *

                                                           

للواددي « التفسري الوسيط»، و(11/913)« تفسري الطربي»، و(741ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 1)

، (0/144)« تفسري ابن كثري»، و(20/114)« تفسري القرطبي»، و(1/23)« تفسري البغوي»، و(4/193)

 (. 24/123)« الدر املنثور»و
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هذا الذي تقرؤونه وتسمعونه وختاطبون به هو قرآن مقروء ُيتلو باأللسن، وهو 

 ،[1: البقرة] ﴾ٻ ٻ ٻ پپ پپ ﴿: مكتوب مسطور، ولذل  سامه كتاًبا

 .عظيم من اهلل سبحانه ﴾ٻ ﴿و

وهذه من اآليات التي َأْشَكلت عىل بعض املفرسين، هل : ﴾ٻ پ پ﴿

ملصحف الذي ُكتب فيه القرآن، ومل يكن موجوًدا آنذاك؛ ا: ﴾پ پ ﴿بـ املقصود

مات والقرآن مل جُيمع يف كتاب وادد، ولكن اإلشارة  صىل اهلل عليه وسلمألن النبي 

 . (1)إليه باعتبار علم اهلل سبحانه بأن ذل  سيحدث

: يف كتاب حمفوظ من الزيادة والنقصان، كام قال سبحانه :فعىل هذا يكون املعنى

 ﴾پ ڀ ڀ ڀ﴿: ، وعليه يكون قوله[3:احلجر] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱڳ ڳ ڳ ﴿

ر من احلدثني األصغر  دليل عىل أنه ال جيوز أن يلمس املصحف إال إنسان متطهِّ

 .واألكرب

، وذكر (2)هذا القول يف تفسري اآلية من عرشة أوجه رمحه اهللوقد ضعَّف ابن القيم 

كة، ومل يكن القرآن جمموًعا يف أن اآلية مكية، مل يكن ينزل كثري من تفصيل األدكام بم

 .كتاب آنذاك، ثم إن املصحف قد يلمسه غري املسلم

وئ ﴿: (1)فهو إنه اللَّوح املحفوظ: ﴾پ پ ﴿بـ: أما القول الثاين يف املقصود

 سبحانه وتعاىل، املحفوظ عند اهلل [11 -12:الربوج] ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۈئ ۈئ

 .(2)يف السامء السابعة

                                                           

« زاد املسري»، و(4/193)للواددي « التفسري الوسيط»، و(1/479)« تفسري املاوردي»: ينظر( 1)

 (.1/239)« فتح القدير»، و(0/141)« تفسري ابن كثري»، و(20/111)« تفسري القرطبي»، و(4/115)

 (.2/470)« فقه العبادة»: وينظر أيًضا(. 113 -117ص)« التبيان يف أقسام القرآن»: ينظر( 2)
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أدسن »: ؛ ولذل  قال مال (3)لذي بأيدي املالئكةأنه الكتاب ا: والقول الثالث

إنام هي بمنزلة هذه اآلية التي يف  ﴾پ ڀ ڀ ڀ ﴿: ما سمعُت يف هذه اآلية

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ﴿: ، قول اهلل تبارك وتعاىل﴾ٱ ٻ﴿

)[27 -22: عبس] ﴾ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک
فأصح ما ُتفرسَّ به . (4

 .﴾ژ ژ ڑ ڑ ک﴿: قوله تعاىل: اآلية

كتاب يف أيدي املالئكة، وعليه يكون املقصود : هذا يدل عىل أن املقصودف

رين  . املالئكة: باملطهَّ

رهم مثلام وصفهم بأهنم ٹ ﴿: وهذا القول فيه وجاهة، فاهلل تعاىل طهَّ

، واملؤمن طاهر، وقد قال النبيُّ ﴾ژ ڑ ڑ ک﴿، وأهنم [17: األنبياء] ﴾ڤ

)«نُْجُس إن املؤمَن ال يَ »: صىل اهلل عليه وسلم
5). 

 : ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿ *

، وأنه أنزل «سبحان ريب األعىل»: فيه إثبات علو اهلل سبحانه، وهلذا نقول

 . صىل اهلل عليه وسلمالكتاب عىل نبيِّه 

 : ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿ *

 .[19: الزمر] ﴾ٹ ڤ ڤ ﴿دديثًا؛ ألنه كالم اهلل الذي : سامه

                                                                                                                                                    

« تفسري السمرقندي»، و(1/221)للزجاج « معاين القرآن»، و(4/114)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

 (.20/114)« تفسري القرطبي»، و(1/479)« تفسري املاوردي»، و(9/935)

 .«سورة الربوج»ينظر ما سيأيت يف ( 2)

صد فتح البيان يف مقا»، و(1/993)« تفسري ابن جزي»، و(1/913)« تفسري السمعاين»: ينظر( 3)

 .ملصادر السابقة، وا(29/954)« القرآن

 (.751( )1/103)« موطأ مال »: ينظر( 4)

 .ريض اهلل عنهمن دديث أيب هريرة ( 902)، ومسلم (151)أخرجه البخاري ( 5)
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ون: أي ﴾ٹ﴿و  .شاكُّ

 . (1)أنكم جماملون لغريكم، أو مداهنون هلم: آخر، وهو وحتتمل اآلية معنى

وكأن السياق عتاب لبعض املرشكني الذين كان يف قلوهبم ميل إىل اإليامن، 

ولكنهم جياملون كرباءهم وجلساءهم، فال يظهرون إيامهنم، بل يكتمونه، ويتظاهرون 

أو شعر أو كهانة، بالكفر، وهم بذل  كفار قطًعا، فيوافقون مجاعتهم عىل أن هذا سحر 

أنتم أمام دديث واضح البيان : عاىل يعاتبهم ويقولوربام يف داخلهم اعتقاد آخر، فاهلل ت

، وجتاملون غريكم بالباطل؟   قوي احلجة، فلامذا تكتمون احلقَّ

؛ ألن «العقل اجلمعي»وفيه دعوة إىل أن ينف َّ املسلم عن التفكري عىل طريقة 

مدرسة أو مجاعة أو طائفة بينه وبينهم عالقة، فهو  اإلنسان دني يكون منتظاًم يف

قهم عىل ما يقولون وينتحلون وخيتارون من اآلراء واالجتهادات واألقوال الفقهية يواف

وه أو انتقدوه أو نفوه  والسياسية؛ ألنه لو خالفهم ربام سبُّوه أو آذوه أو اهتموه أو عريَّ

عشريته، دتى أوالده وبناته ينظر إليهم  من بينهم، فأصبح خليًعا منبوًذا من مجاعته أو

الناس لئال ُيقال عنهم ما ُيقال، والفرد عادة دريص عىل التواصل مع  بريبة وحياذرهم

ض لتأثيم أو تعيري أو عيب  . نظرائه، وأال يتعرَّ

وهذا مدعاة أن هيز رأسه باملوافقة عىل اخلطأ املشهور، واإلعراض عن احلق 

دون بأهنم يشقون طريًقا خمتلًفااملهجور، وهبذا يتميز امل ، صلحون والقادة واملجدِّ

ويصربون ويتحملون، ويكون لدهيم من سعة املعرفة وقوة احلجة، وسالمة املنطق 

واللسان، وعظمة األخالق ما حيفرون به جمرى جديًدا وتصحيًحا وتصويًبا، حياربه 

                                                           

« تفسري ابن جزي»، و(20/110)« تفسري القرطبي»، و(9/935)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 1)

 (.993 -10/995)« رالتحرير والتنوي»، و(1/901)« الثعالبيتفسري »، و(1/940)
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بون له عىل غري و د آخر الناس أول األمر، ثم يتقبَّلونه، ثم يتعصَّ عي، فيحتاجون إىل جمدِّ

 .املستعان يزيل عنهم الغشاوة، واهلل

ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿: ولذل  قال سبحانه

، فإذا عزلَت إنساًنا عن جمموعته املؤثِّرة وجعلته [47: سبأ] ﴾ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

ر باستقالله بعيًدا عن املؤثرات اخلارجية، فيستخدم  عقله يف جو انفرادي، بدأ يفكِّ

ع إىل اهلل سبحانه، فيصل إىل نتائج خمتلفة فيها كثري وخربا ته ونفسيته ورودانيته ويترضَّ

د، وهلذا قال هنا : واملعنى، ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿: من التجرُّ

بون هبذا احلديث، وُتداهنون من أجل احلفاظ عىل مصاحلكم، وتظنون أن  أنكم تكذِّ

دوله عىل ما يقولون؛ ألنه لو خالفهم  يوافق َمن رزقكم ال يتم إال هبذا، كمثل موظف

خيرس وظيفته، فيكذب من أجل الوظيفة أو املنزلة أو املكانة أو العطاء، فهذا عتاب ملَن 

 . يفعل هذا

 .وهذا قول ليس باملشهور، لكن له وجاهة وسالسة وترابط مع السياق

كم أن شكركم لرب أنكم جتعلون بداًل من: والقول املشهور عند مجاهري املفرسين

بوا ال  -ريض اهلل عنه، فتقابلون نعمه التي ال حُتىص بالتكذيب؛ ولذل  قال عيل (1)تكذِّ

                                                           

« تفسري البغوي»، و(1/227)للزجاج « معاين القرآن»، و(11/975)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

، (0/141)« تفسري ابن كثري»، و(20/115)« تفسري القرطبي»، و(4/113)« زاد املسري»، و(1/12)

 (.1/234)« فتح القدير»و
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بون»: -عىل سبيل القراءة ولكن عىل سبيل التفسري )«وجتعلون شكركم أنكم تكذِّ
1) .

 . (2)أيًضا ريض اهلل عنهاموُروي ذل  عن ابن عباس 

ريض يث عن زيد بِن خالد اجلُهني ، ويف احلد(3)الشكر: يأيت يف اللغة بمعنى الرزق

صالَة الصبح باحلَُدْيبَِية عىل إِْثِر  صىل اهلل عليه وسلمَصىلَّ لنا رسوُل اهلل : ، أنه قالاهلل عنه

: أقبَل عىل الناس فقال صىل اهلل عليه وسلمسامء كانت من الليلة، فلام انرصَف النبيُّ 

أصبَح من عبادي مؤمن  »: قال. ورسوُله أعلمُ  اهللُ: قالوا. «هل تدروَن ماذا قال َربُُّكْم؟»

، فأما َمن قال ُمطرنا بفضل اهلل ورحته؛ فذلك مؤمن  يب كافر  بالكوكب، وأما : يب وكافر 

)«بنوء كذا وكذا؛ فذلك كافر  يب مؤمن  بالكوكب: َمن قال
ألن العرب يف  وذل . (4

َهرة هلام تأثري اجلاهلية كانوا يعتقدون أن النجوم تأيت باملطر ويعتقدون  ْعرى أو الزُّ أن الشِّ

ون  يف األَْنواء ونزول األمطار، فنفى تعاىل ذل  وبنيَّ أن األمر من عنده فكيف تشكُّ

النجم أو ؟ وتنسبونه إىل ﴾ڤ ڤ﴿وجتعلون شكركم لنعمة اهلل تعاىل باملطر أو غريه 

 .الوثن، فهذا هو املعنى

، وقال الشافعي  اهلل عنهمريضوقد جاء هذا احلديث عن مجاعة من الصحابة 

، وهو يقصد أن النجم هو الذي «ُمطرنا بنَْوء كذا»: إن من قال: وغريه من العلامء

، ومن قاهلا وهو يقصد أن هذا هو سبحانه وتعاىلحُيدث املطر، أن ذل  من الرشك باهلل 

                                                           

 (.3/111)« تفسريه»يف  ، والثعلبي(11/902)« تفسريه»لطربي يف أخرجه ا( 1)

« الكشاف»، و(1/471)« تفسري املاوردي»، و(4/113)للنحاس « إعراب القرآن»: وينظر

 .، واملصادر السابقة(1/111)« املحرر الوجيز»، و(4/473)

م « فضائل القرآن»: ينظر( 2)  (. 11/900)« تفسري الطربي»، و(124ص)للقاسم بن سالَّ

 (.1/920)« املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات»، و(7/171)« احلجة للقراء السبعة»: وينظر

 .«ر ز ق»( 1/955)« مقاييس اللغة»، و(1/000)« مجهرة اللغة»: ينظر( 3)

 (.02)، ومسلم (2095)أخرجه البخاري ( 4)
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 ُمطرنا يف شهر كذا، أو يوم كذا،: سمه ودينه املعتاد فال بأس بذل ، وهو كقولهمو

 . (1)وإن كان جتنبه أفضل

يا عباُس، »: ، وقال عمر للعباسريض اهلل عنهولذل  ملا استسقوا يف عهد عمر 

ا؟  الثَُّريَّ
ِ
هبا العلامء »: ريض اهلل عنهفقال العباُس . «يا عمَّ رسول اهلل، كم بقي من َنْوء

ى فام مضت سابعٌة دت: قال. «يزعمون أهنا تعرتض بعد سقوطها يف األُفق سبًعا

 . (2)ُمطرنا

ا وقت ُيرجى فيه املطر، ولذا سأل  ريض اهلل عنهفعىل هذا فقد علم عمر  أن َنْوء الثَُّريَّ

ا : -العلمكام ذكر ابن عبد الرب والبيهقي وابن دجر وغريهم من أهل  -العباس، والثَُّريَّ

 .نجم يطلع صباًدا يف أول فصل الصيف عند اشتداد احلر يف بالد احلجاز

 : ﴾ڦ ڦ ڤ ڦ ڦ ﴿ *

وح إذا بلغت  إذا كان األمر عندكم عىل هذا التكذيب واإلرصار، فهال أعدتم الرُّ

احلُلقوم عند النزع واالدتضار؟
(3) . 

ومل يذكر ما هي التي بلغت احلُلقوم؛ ألن أمرها معلوم، واملعلوم قد ُيستغنى عن 

ذكرها، اق ومل يذكره عند العلم به، وخاصة أن الروح أمر خفي، فأخفاها تعاىل يف السي

، ولإلشارة إىل عظمة األمر، وفيه حتد  مناسب [51: اإلرساء] ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿

                                                           

تيسري »، و(72 -1/70) للنووي« رشح صحيح مسلم»، و(495 -1/490)« االستذكار»: ينظر( 1)

 (.1/92)« القول املفيد عىل كتاب التوديد»، و(931 -934ص)« العزيز احلميد

« سنن البيهقي»، و(902 -11/900)« تفسري الطربي»، و(2003)« مسند احلميدي»: ينظر( 2)

 (. 1/491)« االستذكار»، و(9/100-102)

تفسري ابن »، و(20/192)« تفسري القرطبي»، و(4/142)للواددي « التفسري الوسيط»: ينظر( 3)

 (.1/234)« فتح القدير»، و(145 -0/140)« تفسري ابن كثري»، و(1/942) «جزي
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وح، فإذا كان الناس ال يعرفون ماهية الروح وال أين : للمقام؛ ألنه سيقول أعيدوا الرُّ

 !تسكن، وال شيًئا من نواميسها، فكيف هلم أن يعيدوها إىل اجلسد؟

 : ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ *

حترَض الذي بلغت روده احلُلقوم، ليس بيدكم يشء غري النظر تنظرون إىل امل

ًدا، تنظرون إىل  بعيونكم، جتعلوهنا يمنة ويرسة، ومل يذكر متعل ق النظر؛ ليبقى متعدِّ

املحترَض مشفقني دزينني، وينظر بعُضكم إىل بعض نظر املتحريِّ العاجز، وينظرون إىل 

 .(1)الصغار الطبيب، وينظرون إىل األطفال

 : ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿ *

فيه تضخيم وتفخيم وتعظيم، وأنتم أقرب الناس إليه يف رأي العني، : ﴾ڃ﴿

 ولكن اهلل تعاىل بسلطانه وبعلمه وقدرته وبمالئكته الذين نزلوا لقبض الروح

 .(2)أهيا األقربون ﴾ڃ ڃ ڃ ﴿

ل كيف قال يف اآلية األوىل: ﴾چ چ چ ﴿ چ ﴿: ، وهنا قال﴾ڄ ﴿: تأمَّ

جيب؛ فهم ينظرون وعيوهنم مفتودة يشاهدون هذا املحترَض؛ لكن ال ، وهذا ع﴾چ

وح وال املالئكة  .يبرصون الرُّ

 : ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ﴿ *

                                                           

« معاين القرآن»، و(11/909)« تفسري الطربي»، و(9/290)للفراء « معاين القرآن»: ينظر( 1)

« الوجيز»، و(3/119)« تفسري الثعلبي»، و(9/935)« تفسري السمرقندي»، و(1/227)للزجاج 

 «تفسري القرطبي»، و(1/11)« تفسري البغوي»، و(1/972)« معاينتفسري الس»، و(2074ص)للواددي 

 (.0/145)« تفسري ابن كثري»، و(20/192)

« تفسري السمعاين»، و(3/119)« تفسري الثعلبي»، و(11/909)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(10/944)« التحرير والتنوير»، و(1/972)
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ي، أعادها مرة أخرى بسبب طول الفاصل، فأعاد االقرتاح عليهم : أي والتحدِّ

 ال موت، وال بعث، وال جزاء، وال دساب، وتزعمون أنكم: فإذا كنتم تقولون

ين، (1)غري جمزيني: أي ﴾ڇ ڍ ﴿ ين عىل الكفر (2)اجلزاء: هو فالدِّ ، وإذا كنتم مرصِّ

 .وهو عامَل ليس هلم عليه سلطان! والتكذيب بالبعث، فارجعوا الروح إىل اجلسد

ي أقوى  وأوضح يف عرص تقدمت فيه علوم الطب والعمليات وهذا التحدِّ

دة وزراعة القلب ومراكز األبحاث املتقدِّ  مة التي ال سقف هلا يف نظر القائمني املعقَّ

عليها، ومع هذا كله يظل الطب عاجًزا عن رد املوت إذا دان دينه، أو تأخري وقوعه 

 .ولو حلظة

 : ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿ *

له يف أوهلا بإمجال واختصار، كام هي العادة يف سائر يف هناية  السورة أعاد ما فصَّ

 .سور القرآن الكريم

: والروح: ﴾ک ک ک گ ڑ ڑ﴿هذا املحترَض  ﴾ڈ ژ ژ ﴿

اح  منه»: صىل اهلل عليه وسلم، ولذل  قال (3)الرادة ، وُمْسََتَ يح 
يا : قالوا. «ُمْسََتِ

اُح منه؟ قالرسوَل اهلل، ما  يُح واملُْسرَتَ
العبُد املؤمُن يسَتيُح من نصب الدنيا »: املُْسرَتِ

وابُّ وأذاها إىل رحة اهلل، والعبُد الفاجُر يسَتي )«ُح منه العباُد والبالُد َوالشجُر والدَّ
4). 

                                                           

« طالتفسري البسي»، و(11/909)« تفسري الطربي»، و(1/199)ألخفش ل« معاين القرآن»: ينظر( 1)

« فتح القدير»، و(25/444)« اللباب»، و(20/192)« تفسري القرطبي»، و(12/170)للواددي 

 (.10/941)« التحرير والتنوير»، و(1/234)

 .﴾ ېئ ېئ ۈئ ۈئ﴿: «سورة الذاريات»ينظر ما تقدم يف ( 2)

تفسري ابن »، و(22/0135)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(11/907)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (.10/940)« التحرير والتنوير»، و(24/140)« الدر املنثور»، و(0/145)« كثري

 .ريض اهلل عنهمن دديث أيب قتادة ( 310)، ومسلم (7121)أخرجه البخاري ( 4)
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يح، وقوله ، اإليامن هبذا جيعل (1)رادة بعد املوت: أي ﴾ک﴿: فهنا مسرَتِ

للحياة معنى مضاعًفا، ودتى املوت يستقبله املؤمن بُطمأنينة ورضا، وإن كان يكره 

 تعاىل وَرْوح وَرحْيان ، ولكن إذا ُبرشِّ برضوان اهللريض اهلل عنهااملوت، كام قالت عائشة 

أدبَّ لقاَء اهلل وأدبَّ اهللُ لقاءه
(2). 

حْيان يح الطيبة، ومنه: هي والرَّ  .(3)الورد املعروف ذو الرائحة الزكية: الرِّ

 .تنتظره عند اهلل تعاىل ﴾ک گ ﴿

ڱ ڱ ڱ ں ں  ﴿وهم الفئة الثانية : ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿ *

ه أ: أي ﴾ڻ ڳ  ﴿أي سالم ل  فأنت  ﴾ڳ ڳ ڳ  ﴿نه تسلِّم عليه املالئكة وتبرشِّ

 .(4)﴾ڳ ڳ

يسلِّمون عىل املحترَض الذي  ﴾ڳ ڳ ﴿وحيتمل السياق معنى آخر، وهو أن 

ل  سالم نبلِّغه إلي  : واملالئكة تقول له. سالم ل : هو من إخواهنم، ويقولون له

                                                           

« تفسري السمرقندي»، و(1/220)للزجاج « معاين القرآن»، و(11/907)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

« تفسري القشريي»، و(1/477)« تفسري املاوردي»، و(3/111)« تفسري الثعلبي»، و(9/933)

« تفسري البغوي»، و(1/971)« تفسري السمعاين»، و(2074ص)للواددي « الوجيز»، و(9/110)

(1/11.) 

 (.1754)« صحيح مسلم»: ينظر( 2)

« تفسري القرطبي»، و(1/11)« تفسري البغوي»، و(11/900)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

« التحرير والتنوير»، و(1/231)« فتح القدير»، و(1/942)« فسري ابن جزيت»، و(20/199)

(10/945.) 

« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(3/120)« تفسري املاتريدي»، و(11/950)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

 (.0/110)« تفسري ابن كثري»و ،(4/192)« زاد املسري»، و(22/0900)
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، كام قال ربنا (1)يف اجلنة الذين يستبرشون بمقدم  عليهم ﴾ڳ ڳ ﴿من إخوان  

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿: حانهسب

 .[200:آل عمران] ﴾ڭ ڭۓ ڭ ڭ 

 :﴾ے ھ ھ  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿ *

 ۀ ﴿وأما إن كان املحترَض : أي ﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿

 .عن اهلُدى ﴾ہ ﴿باحلق  ﴾ۀ

م هنا وصف  م يف قوله﴾ہ ﴿عىل وصف  ﴾ۀ  ﴿وقدَّ  ﴿: ، عكس ما تقدَّ

هلم من العذاب، وهو التكذيب؛ ملراعاة سبب ما نا؛ ﴾ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

الكالم هنا عىل عذاب قد دان دينه، وفات وقت احلذر منه، فبنيَّ سبب عذاهبم، ألن 

م روا بالذي أوقعهم فيه؛ ليحصل هلم أمل التندُّ  .وُذكِّ

م للضيف من الِقَرى: هوالنُُّزل : ﴾ھ  ہ ہ ﴿  .الضيافة التي تقدَّ

م قريًبا  م، كام تقدَّ  .﴾ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿: يف هذه السورةوإطالقه هنا هتكُّ

ه، فإذا ُسُقوه غلت منه بطوهنم، كام : هو واحَلِميم املاء الذي ُأغيل دتى انتهى درُّ

 .[41: حممد] ﴾ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ﴿: قال تعاىل

ْوي، ُيقال :التَّْصلِية ﴾ ھ ھ﴿  .َصىَل اللحم، إذا شواه: اإلدراق والشَّ

جة، ويُ  واجلحيم  .طلق عىل جهنم، دار العذاب يف اآلخرةُيطلق عىل النار املؤجَّ

 : ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿* 

                                                           

« تفسري الرازي»، و(1/979)« تفسري السمعاين»، و(9/933)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 1)

 (.10/943)« التحرير والتنوير»، و(1/231)« فتح القدير»، و(13/495)
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؛ (1)الذي ال مرية فيه وال جدل ﴾ڭ ڭ ﴿فحسب، بل هو  ﴾ڭ ﴿ليس هو 

 .ألنه علم رضوري قطعي ال ريب فيه

 : ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿ *

 .فسبحان ربنا العظيم وبحمده، ونسأله أن يلهمنا ذكره وشكره ودسن عبادته

   

                                                           

« تفسري املاتريدي»، و(11/951)« تفسري الطربي»، و(4/117)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

 (.4/144)« تفسري اخلازن»، و(0/112)« تفسري ابن كثري»، و(3/120)
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*  

، وال ُيعرف هلا اسم إال هذا، وهكذا جاءت يف عدد من «سورة احلديد»: اسمها

األداديث النبوية، واآلثار عن الصحابة، وهو اسمها يف كتب التفسري، ويف 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ﴿: ، وذل  لقوله فيها(1)املصحف، ويف كتب احلديث

 .[17: احلديد] ﴾

 .(2)ثامن وعرشون: قيلتسع وعرشون آية، و  *

 .يف قول اجلمهور، وُدكي إمجاًعا وهي مدنية *

إهنا : وفيها يشء من الطول، خالًفا للسور التي قبلها وبعدها، ولذل  قيل

 .(3)مدنيَّة

                                                           

« تفسري عبد الرزاق»، و(4/110)« تفسري مقاتل»، و(740ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 1)

« تفسري الطربي»، و(20/155)للنسائي « السنن الكربى»، و(1/409)« جامع الرتمذي»، و(9/157)

، (24/274)« روح املعاين»، وو(20/191)« رطبيتفسري الق»، و(1/405)« املستدرك»، و(11/954)

 (.10/919)« نويرالتحرير والت»و

البيان »: ينظر. [77: احلديد]﴾ ژ ژ ﴿: ﴾، وقولهڇ ڍ ڍ ڌ﴿: وقد اختلفوا يف قوله( 2)

مجال القراء وكامل »، و(929ص)« فنون األفنان يف عيون علوم القرآن»، و(142ص)« القرآن يف عدِّ آي

 .، واملصادر السابقة(2/419)« بصائر ذوي التمييز»، و(1/143)« اإلقراء

« املحرر الوجيز»، و(1/974)« تفسري السمعاين»، و(1/475)« تفسري املاوردي»: ينظر( 3)

 (. 10/919)« التحرير والتنوير»، و(2/10)« اإلتقان»، و(4/191)« زاد املسري»، و(1/117)
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أن غالبها مدين، وفيها بعض اآليات املكية، ومطلع السورة مكيٌّ يف  والصواب

 .بضع آيات من أوهلا

آن املكي من احلديث عن البعث واأللوهية وما وموضوعها هو موضوع القر

 . يتعلق بقضايا العقيدة الكربى

ويف أثناء السورة دديث عن اإلنفاق ودديث عن الشهادة ومناظرة مع أهل 

 .ودديث عن املنافقني، وهذه كلها من موضوعات القرآن املدينالكتاب، 

قد حيجب صدًرا من  سبحانه وتعاىلولكن نظام السورة وادد مما يبنيَّ أن اهلل 

بموضعه  صىل اهلل عليه وسلمالسورة أو جزًءا منها ثم ينزله وقتام يشاء، فيلحقه النبيُّ 

 .من السورة

 :﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ﴿ *

 . ، وإثبات صفات الكامل له سبحانه، ونفي صفات النقص(1)التنزيه: هو التسبيح

ىوقد ورد االستفتاح بالتسبيح يف صدر العديد من ال : سور التي تسمَّ

، كام ورد يف طي «سورة األعىل»، و«سورة التغابن»، و«سورة اجلمعة»، كـ«املسبِّحات»

ڱ ڱ ڱ ڱ  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ﴿: كثري من السور، كقوله تعاىل

 . [44: اإلرساء] ﴾ں ں

ويف بعض السور استفتح بالتسبيح بلفظ املايض، ومنه هذه السورة، وهي أول 

 . ، فهو خرب عن املايض﴾ۈ ۈ﴿ :املسبِّحات، ديث قال

                                                           

« املحرر الوجيز»، و(9/190)«  القشرييتفسري»، و(3/122)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 1)

 (. 1/900)« تفسري الثعالبي»، و(20/200)« البحر املحيط يف التفسري»، و(1/117)

، وما «س ب ح»( 7/440)« تاج العروس»، و(931ص)« املفردات يف غريب القرآن»: وينظر أيًضا

 .«سورة التغابن»، وأول «سورة احلرش»سيأيت يف أول 
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، ويف مواضع ذكر [2: اجلمعة] ﴾ۈ ٱ﴿: ويف بعضها استفتحه باملضارع، فقال

 ،﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿: «سورة األعىل»التسبيح بلفظ األمر للمستقبل، كام يف 

واملقصود التنويع، ثم اإلشارة إىل أن التسبيح هلل كان منذ األزل، فكل هذه املخلوقات 

ي تسبِّح، فهي قد سبَّحت يف املايض، واآلن تسبِّح، فليس تسبيًحا منذ أن ُخلقت وه

وانتهى، وإنام هو تسبيح دائم مستمر، واألمر يدل عىل التسبيح يف املستقبل، كام مىض 

يدل عىل التسبيح االختياري التعبدي الذي ُكلِّف به اإلنسان خاصة، ديث ُأمر بذل  

ا، بخالف املخلوقا اأمًرا رشعيًّا تعبديًّ ت األخرى التي ُأمرت به أمًرا تكوينيًّا قدريًّ
(1). 

ل كيف قال ۆ ﴿: ، ومل يقل﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ﴿: هنا وتأمَّ

لكان املقصود به البرش العقالء، فلام عرب  ﴾ۆ  ﴿: ؛ ألنه لو قال[42:النور] ﴾ۆ ۈ ۈ

دلَّ عىل أن املقصود املخلوقات كلها، ال سيام من غري البرش، فيشمل  ﴾ٴۇ  ﴿بـ

 .(2)حليوانات والنباتات وغريها، كام يشمل اجلامد؛ ألهنا خملوقات كغريهاذل  ا

إن تسبيحها هو كوهنا خملوقة له : أما ُكنْه تسبيح هذه املخلوقات، فقد قال بعضهم 

 : (4)، كام قال الشاعر(3)سبحانه، فهو الذي خلقها، فهي تدل عليه وترشد إليه

 ُه َأم َكيَف جَيَحُدُه اجلاِدُد؟ـ***  َفيا َعَجبًا َكيَف ُيعىص اإِلَلـ

                                                           

« تفسري اخلازن»، و(1/251)« تفسري البيضاوي»، و(441 -13/442)«  الرازيتفسري»: ينظر( 1)

 (.3/250)« التفسري املظهري»، و(941 -3/944)« روح البيان»، و(4/141)

« تفسري ابن كثري»، و(1/475)« تفسري املاوردي»، و(9/400) «تفسري السمرقندي»: ينظر( 2)

، (24/271)« روح املعاين»، و(1/235)« القدير فتح»، و(5/109)« تفسري أيب السعود»، و(5/1)

 (.10/910)« التحرير والتنوير»و

« تفسري ابن جزي»، و(20/191)« تفسري القرطبي»، و(3/122)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 3)

 .، واملصادر السابقة(4/141)« تفسري اخلازن»، و(1/949)

أدسن ما »، و(100ص)البن املعتز « عراءطبقات الش»، و(211ص)« ديوان أيب العتاهية»: ينظر( 4)

 (.29/419)« تاريخ دمشق»، و(201، 204)« شعب اإليامن»، و(5ص)للثعالبي « سمعت
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 ٍة أبًدا شاِهدُ وَتسكينَ ***  وهلل يف ُكلِّ حَتريَكةٍ 

 َلُه آَيةٌ 
ٍ
ُه واِددُ ***  َويف ُكلِّ يَشء  َتُدلُّ َعىل َأنَّ

 .تسبيحها هو إشارهتا باالعرتاف والتعظيم هلل اخلالق الوادد سبحانه: فقالوا

نن والنواميس التي وضعها اهلل انضباطها بمقتىض ال: تسبيحها: وقال آخرون سُّ

، فقالوا هذا احلسبان هو [1:الرمحن] ﴾ڍ ڍ ڌ﴿: ، كام قال(1)سبحانه

 .التسبيح، أهنا منضبطة مأمورة يف مجيع دركاهتا وسكناهتا

گ گ گ ﴿: ؛ بدليل قوله سبحانه(2)التسبيح يشمل هذا وغريه: وقال آخرون

: اإلرساء] ﴾گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

44] . 

إًذا ثمة تسبيح نفقهه، وهو إشارهتا إىل خالقها، أو انضباطها بأوامره وسننه 

 سبحانه وتعاىلونواميسه، وثمة تسبيح ال نفقهه، وهو نوع من التسبيح والعبودية هلل 

هبذه الكائنات، ال نستطيع أن نحيط به علاًم، فنقر أن الكون كله منخرط يف دالة من 

نسجم مع هذا الكون، يشعر بأن الكون صديق له، وهلذا ملا ن مالتسبيح هلل تعاىل، واملؤم

)«ُأُحد  جبل  حُيِبُّنا وُنِحبُّهُ »: عىل جبل ُأُدٍد قال صىل اهلل عليه وسلمرقى النبيُّ 
3). 

الذي عزَّ فغلب : ﴾ۉ ﴿فهذا اسامن من أسامئه سبحانه، و :﴾ۉ ۉ ې ﴿

 . [5: املنافقون] ﴾گ گ ڳ ڳ﴿وقهر، 

                                                           

 .، واملصادر السابقة(4/141)« زنتفسري اخلا»، و(449 -13/441)« تفسري الرازي»: ينظر( 1)

« تفسري السمرقندي»، و(1/212)للزجاج « معاين القرآن»، و(11/954)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.197 -20/191)« تفسري القرطبي»، و(1/974)« تفسري السمعاين»، و(9/400)

 .عنه ريض اهللمن دديث أيب مُحيد ( 2931)، ومسلم (4411، 2452)أخرجه البخاري ( 3)

ريض اهلل من دديث أنس ( 2939، 2971)، ومسلم (4059، 1539، 1553)وأخرجه البخاري 

 .عنه
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 .(1)ذي حيكم ما يريدالاحلاكم : ﴾ې ﴿و

الذي له احلكمة، فهو يضع األشياء مواضعها، ويأمر بحكمة، : ومن معانيها

نن والنواميس َوْفق دكمة ال خُتطئ وينهى بحكمة، ويضع السُّ
پ پ ڀ ڀ  ﴿ (2)

 .[11: طه] ﴾ڀ

 :﴾ې ې ى ىائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿ *

ب ببيان ملكية املخلوقات له تعاىل ، فهو مالكها، استفتح بالتسبيح، ثم عقَّ

أنه خالق الساموات واألرض، ورب الساموات : معناه -بضم امليم -واملُلك

ر الساموات واألرض ، فهي له ومنه وإليه، أما ِمل  الناس إنام (3)واألرض، ومدبِّ

ثها البنه، « ِملًكا»: يسمى بكرس امليم، وهو ِمل  طارئ عابر ورثها من أبيه، وسوف يورِّ

يعها، وقد ُتؤخذ منه بحق أو بباطل، أو ُينزع منها باملوت، فهو أو اشرتاها وسوف يب

 . تسلُّط عابر حمدود

ياء، وهم ال يستطيعون أن يدفعوا عنهم وكذل  امللوك ملكهم عىل أشياء دون أش

 .العجز وال الضعف وال املوت

                                                           

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿: «سورة احلرش»، وما سيأيت يف (230، 54، 59ص)« مع اهلل»: ينظر( 1)

 .﴾گ گ گ ڳ گک ک

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ھ ﴿: «سورة احلرش»ينظر ما سيأيت يف ( 2)

 پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿: «سورة التغابن»، و﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ٴۇۈ ۈ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿: «سورة املل »، و﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٺڀ ڀ ڀ ڀ

 .﴾ڀ  پ پ

 (.590ص)« تفسري السعدي»، و(5/1)« تفسري ابن كثري»: ينظر( 3)
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اإلدياء واإلماتة،  فكام أنه خالق الساموات واألرض، كذل  له: ﴾ائەئ﴿

الذي منحه احلياة، وهو الذي يسلبه املوت متى شاء، فهو ديٌّ ال  فكل دي  فااهلل

 .سبحانه وتعاىليموت، وال ينام، وال يغفل وال خيطئ وال يضل وال ينسى 

ليست مقصورة عىل احلياة  سبحانه وتعاىلفقدرته : ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿

 . واملوت فحسب، وإنام له القدرة التامة يف كل يشء

 ﴾ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿: بحانهويشبه هذا املعنى قوله س

 .[13:الرمحن]

 :﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ﴿ *

بَّاين  ﴾ۈئ﴿ يف األصل ُتطلق عىل اليشء الذي يأيت أواًل، لكن يف السياق الرَّ

يقول يف  صىل اهلل عليه وسلمالسابق، الذي ليس له ابتداء، كام كان النبيُّ : يعني

فهو األول أولية أزليَّة بال ابتداء، . (1)«َك يشء  اللهمَّ أنت األوُل، فليس قبل»: دعائه

والعقل البرشي غري قادر عىل أن يستوعب هذا املعنى بجامله، لكنه قادر عىل أن يؤمن 

به وَأالَّ َيُزجُّ بنفسه يف مضايق يعلم أنه إن دخلها لن خيرج منها، فأمجل وأدسن ما يكون 

ا اه اإلنسان ببصرية ويتلقَّ األصيل الذي هو كتاب اهلل ه من مصدره اإليامن أن يتلقَّ

 . الكريم

صىل اهلل عليه أي بعد كل يشء، فهو اآلخر بال انتهاء، وهلذا قال  ﴾ېئ ﴿

)«وأنت اآلخُر، فليَس بعدَك يشء  »: وسلم
وهو الذي يمنح اخللود األبدي ملَن شاء . (2

ر سبحانه خلود املالئكة بعد القي اًل ومنًّا، كام قدَّ امة، وأهل اجلنة واجلنة من عباده، تفضُّ

                                                           

 .ريض اهلل عنهمن دديث أيب هريرة ( 1029)أخرجه مسلم ( 1)

 .هو جزء من احلديث السابق( 2)
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َمدي، فهذه هلا آخرية، ولكنها ليست  واألشياء التي أذن اهلل تعاىل أن يكون هلا بقاء رَسْ

وام من ذاهتا، وإنام هي منٌّ منه سبحانه، فهو الذي  .منحها اخللود والبقاء والدَّ

اسامن متقابالن من أسامئه تعاىل، ومها متعلِّقان بالزمان،  :﴾ۈئ ېئ ﴿و

 .(1)أوىل ﴾ۈئ﴿، و«األزل»أو  «القديم»يعربِّ بـوبعضهم 

، وهذا قد ُيْطَلق عىل (القديم: )اسم سبحانه وتعاىلوالبعض قد ُيطلقون عىل اهلل 

صىل اهلل سبيل اخلرب، لكنه ليس من أسامء اهلل تعاىل احلسنى، وإن كان جاء يف دعاء النبي 

صىل ، أن النبيَّ  اهلل عنهامريض، كام يف دديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص عليه وسلم

ظيم، وبوجهه الكريم، أعوُذ باهلل الع»: كان إذا دخل املسجَد قال اهلل عليه وسلم

 .«وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم

لكن هذا من باب اخلرب عن اهلل تعاىل، واستخداُم اللفظ القرآينِّ الرباينِّ الثابت يف 

 . أفضلأوىل و« األول»النصوص الكثرية وهو 

 . اسامن متقابالن متعلِّقان باملكان: ﴾ېئ ېئ ﴿

ک  ﴿: الذي ليس فوقه يشء، وهو يدل عىل العلو؛ وهلذا قال: هو فالظاهر

، فله علو الذات وعلو [4: الشورى] ﴾ٹ ٹ ڤ ﴿، [14: األعراف] ﴾ک ک گ

 . الصفات وعلو القهر والغلبة

: ، أي[24: الصف] ﴾مص مخ جس حس خس مس حص﴿: القوي الغالب أيًضا: ومن معاين الظاهر

 .النرص والقوة والغلبة والعاقبة ملَن يشاء، فهو الغالب الذي يعطي (2)منترصين

                                                           

للزجاجي « اشتقاق أسامء اهلل»، و(70 -13ص)للزجاج « تفسري أسامء اهلل احلسنى»: ينظر( 1)

 (.119ص)ف للمؤلِّ « مع اهلل»، و(104ص)

« التحرير والتنوير»، و(25/30)« تفسري القرطبي»، و(9/441)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 2)

(15/109.) 
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الَبنيِّ الواضح الذي تقوم احلجج والبينات عليه؛ فإن احلجج : ومن معاين الظاهر

 .(1)شديدة الظهور عىل وجوده وألوهيته وربوبيته

ه : ﴾ېئ ﴿ نت الباطُن، فليس ُدونَك وأ»: بقوله صىل اهلل عليه وسلمفرسَّ

«يشء  
ال خيفى عليه يشء، وليس دونه يشء، وكل يشء فهو يف فهو العليم الذي . (2)

 .علمه وسمعه وبرصه وسلطانه

ى ائ ﴿: اخلفي من ديث أن البرش ال حييطون به علاًم : ومن معاين الباطن

، وأن العقول ال تستطيع أن تصل إىل ُكنْه [111: البقرة] ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

 :(4)، ويف هذا يقول األول(3)وال صفاته اتهذ

ِّ إرشاكُ ***  العجُز عن َدَرِك اإلدراِك إدراكُ   والبحُث عن رِسِّ ذاِت الرسِّ

 :(5)فهو اإلله الذي تتأله فيه العقول وتتحري، كام قيل

 ِن غدا الِفْكُر كليال***  في  يا أعجوبَة الَكوْ 

بْـ َت ذوي اللُّ ْ  العقوال ـِب وبلبلَت ***  أنت دريَّ

 شرًبا فرَّ ميالفي  ***  كلام َأْقَدَم فكري

 ـياَء ال هُيَْدى السبيال***  ناكًصا خيبط يف َعْمـ

                                                           

 (.113ص)« هللمع ا»: ينظر( 1)

 .جزء من احلديث املتقدم( 2)

، (105ص)للزجاجي « اشتقاق أسامء اهلل»، و(70ص)للزجاج « تفسري أسامء اهلل احلسنى»: ينظر( 3)

 (.171 -113ص)« مع اهلل»و

 (.241ص)« ديوانه»: ينظر. ريض اهلل عنهُنسب إىل عيل بن أيب طالب ( 4)

روض األخبار املنتخب من ربيع »، كام يف ريض اهلل عنهوُنسب أول هذا البيت إىل أيب بكر الصديق 

وع جمم»: ينظر. ، وقد ضعَّف ابن تيمية نسبته إليه(1/109)« األشباه والنظائر»، و(957ص)« األبرار

 (.1/127)« الفتاوى

 (.29 -20ص)للمؤلِّف « مع اهلل»، و(29/12)« رشح هنج البالغة»: ينظر (5)
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 .وهو اخلفي الذي ال تدركه األبصار، وهو يدرك األبصار، وهو اللَّطيف اخلبري

تأكيد ملا سبق، ومتهيد ملا يلحق؛ ألن املقصود من : ﴾ىئ ىئ ی ی ﴿

اخللق والتدبري واملُل ، فات التأكيد عىل الربوبية التي هي إظهار هذه األسامء والص

 .ثم اإللزام باأللوهية والطاعة والعبادة هلل ودده ال رشي  له

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ  ﴿ *

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ 

 :﴾ڄ ڃ ڃ ڃ

د انتقل السياق هنا إىل شأن ألصق باإلنسان؛ ألن ذكر الساموات  واألرض يمهِّ

ام الستة هي من أيام اهلل، وليست من أيام الدنيا؛ ألنه قبل خلق لذكر ساكنيها، واألي

الساموات واألرض مل يكن ثمة شمس وال قمر وال ليل وال هنار، وإنام هي أيام اهلل 

 .تعاىل أعلم بطوهلا

صفة : واالستواء، سبحانه وتعاىلإشارة إىل علوه  :﴾پ ڀ ڀ ڀڀ﴿

ام أخرب سبحانه، ونمرها كام جاءت، ونقرها من غري تأويل، نؤمن بأنه نؤمن هبا ك

تعاىل له عرش، ال ُنْدرك كيفيته، وال ينبغي أن نقول بغري علم، وإنام َنَدُع اللفظ عىل 

ملا سأله سائٌل عن  رمحه اهللجاللته وهيبته وعظمته، كام قال إمام دار اهلجرة مال  

ل، والكيُف غري معقول، واإليامُن به واجب، ستواُء غري جمهواال»: ذل ، فقال

 . ؛ ألنه دخول يف مضايق ال تزيد اإلنسان إال درية(1)«والسؤاُل عنه بدعة

                                                           

، (1/124)أليب الشيخ « طبقات املحدثني بأصبهان»، و(204)للدارمي « الرد عىل اجلهمية»: ينظر( 1)

َلكائي « رشح أصول اعتقاد أهل السنة»، و(2009)« معجم ابن املقرئ»و « دلية األولياء»، و(774)لالَّ

« ترتيب املدارك»، و(227ص)للبيهقي « االعتقاد»، و(570)للبيهقي « األسامء والصفات»، و(7/917)

 (.5/200)« سري أعالم النبالء»، و(2/211)للذهبي « احلفاظ تذكرة»، و(1/93)
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واألجدر باملؤمن دني يقرأ هذا النص اإلهلي أن ينشغل بتدبره تدبًرا يورث احلب 

اخليال  والتعظيم واهليبة والوقار للوادد القهار، دون تقبل أي صورة يف الذهن يمليها

 . املحدود، ودون تشاغل بالتأويل ورصف النص عن سياقه

كل  عموٌم يشمل ﴾ٺ ﴿ما يدخل يف باطنها، و: أي ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿

 .يشء يدخل يف األرض من املياه أو البذور أو البرش، مما يعلم الناس ومما ال يعلمون

يعلمه قبل أن خيرج يوم كان يف باطن األرض، ويعلمه بعد  ﴾ٿ ٿ ٿ ﴿ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ﴿روجه، مثل خروج النبات واملعادن والبرش دني خ

والرباكني وما كان وجهه الرمحة، أو ما كان ، واملاء واهلواء [49: املعارج] ﴾ڄ ڄ ڄ

 .(1)وجهه العذاب

من الودي، ومن املالئكة، ومن املطر، وغري ذل  مما : أي ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿

 .حييط علمه تعاىل به

 . (2)السامء، كاملالئكة واألرواح واألعامل يصعد إىل: أي ﴾ڤ ڤ ڤڤ  ﴿

أنه ال مفرَّ منه إال إليه، واملقصود التأكيد عىل عظمة علم اهلل وإداطته بخلقه، و

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿: وهو علٌم يمأل قلب املؤمن شعوًرا برقابة اهلل له

 .[20:الرعد] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

                                                           

« نيتفسري ابن أيب زمن»، و(1/971)« تفسري السمعاين»، و(9/402)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 1)

 (.1/233)« فتح القدير»، و(5/3)« تفسري ابن كثري»، و(20/190)« تفسري القرطبي»، و(4/945)

« تفسري القرطبي»، و(1/971)« تفسري السمعاين»، و(9/402)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 2)

« روح البيان»، و(5/3)« تفسري ابن كثري»، و(20/202)« البحر املحيط يف التفسري»، و(20/190)

(3/912.) 
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، كام (1)بعلمه وهذه أيًضا آية عظيمة، فهو معكم: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ﴿

 . [23:غافر] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿: يقتضيه السياق، فال ختفى عليه خافية

، فإن اإلنسان ال خيرج من سلطانه تعاىل (2)بسلطانه ﴾ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڦ ﴿

 . [99: الرمحن] ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿

ڻ ڻ  ﴿: ، كام قال سبحانه(3)بحفظه وَكالءته ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ﴿

ْوا بينه ، فإ[22: الرعد] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ  ذا جاء القدر َخلَّ

وبني األمر الذي ينزل به، فإذا كانت عني اهلل تراقبكم وترعاكم، وعلمه معكم 

ا  وسلطانه عليكم ودفظه وَكالءته لكم، أفيجرؤا أدد أن يكون غافاًل عن ذل  صادًّ

معرًضا عنه؟ وهو مع املؤمنني برمحته وعطفه ولطفه ونرصته ومحايته، خاصة دني 

َذى والعدوان، والظلم والطغيان، وال يقدرون عىل دفعه عن أنفسهم وال ن األَ يواجهو

ر الصديق،  عن غريهم، فيقاسون الغربة والسجن والترشيد والفقر واالضطهاد وتنكُّ

وال يكون لدهيم ملجأ إال كنف اهلل اللطيف اخلبري احلفيظ الذي يسكب يف قلوهبم 

 . آليات الكريامتذه االصرب والرضا واليقني، ويطمئنهم بمثل ه

فأثبت هلل تعاىل صفة البرص، وفيه إشعار  ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿: وهلذا قال

 .بمراقبته سبحانه ملا يبدر من املرء من قول أو عمل

 :﴾ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿ *

                                                           

« تفسري ابن جزي»، و(4/191)« زاد املسري»، و(4/141)للواددي « التفسري الوسيط»: ينظر( 1)

 (.20/202)« املحيط يف التفسريالبحر »، و(1/949)

 (.1/233)« فتح القدير»، و(3/124)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 2)

 .(4/147)« تفسري اخلازن»، و(13/443)« تفسري الرازي»: ينظر( 3)
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أعاد التذكري بأن له مل  الساموات واألرض؛ من أجل أن يبني عليها دقيقة 

ين، فاخل أمر، وأول ما : مجع ﴾ڇ  ﴿لق منه وإليه، وأخرى، هي الرجوع إليه يوم الدِّ

، وكام [5:العلق] ﴾ڱ ں ں ڻ ﴿: يشمله ذل  البرش أن رجوعهم إليه تعاىل، كام قال

ق أن الرجوع إىل اهلل فأثبت . [21: املل ] ﴾ڦ ڄ﴿: قال البعث بعد املوت، ودقَّ

 .ال إىل غريه، فهو احلقيق بأن حيب وخياف وُيرجى

 :﴾ک کک ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ﴿ *

 .ُيدخل الليَل يف النهار، وُيدخل النهاَر يف الليل: أي

أن الليل يأخذ من النهار، والنهار يأخذ من الليل، فهذا يطول  :وحيتمل املعنى

وهذا يقرص بتعاقب الفصول األربعة، ويف كل يوم يتغري الليل عن النهار بالزيادة 

 .والنقصان، يأخذ هذا من ذاك وذاك من هذا

، (1)أن النهار حيل حمل الليل، والليل حيل حمل النهار: أن يكون املعنى هوأجود من

د ظلمة الليل شيًئا فشيًئا، ثم غسق الليل دني تغيب  وذاك دني نرى اإلسفار يبدِّ

 .الشمس، فتغطِّي ظلمة الليل ضوء النهار شيًئا فشيًئا

بام  تأكيد عىل العلم، وإشارة إىل أن علمه باملكنون كعلمه: ﴾ڑ ڑ ک ک﴿

لصدور، ظهر وجهر به اخللق، ال َيْعُزب عن علمه يشء؛ فعلمه شامل دتى لذات ا

ث به ألدد: وهي ه املرء يف صدره مما مل يتحدَّ ، بل ربام يوجد يف قلب  رسٌّ (2)ما يرسُّ

وعي، مما يؤثِّر عىل سلوكه : كنَت يف غفلة منه، وهو ما ُيسمى العقل الباطن، أو الالَّ

 .ته وأداسيسه، وهو يف غفلة منها، فاهلل يعلم ذل  كلهوترصفاته وانطباعا

                                                           

املحرر »، و(1/211)للزجاج « معاين القرآن»، و(955 -11/950)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.5/20)« تفسري ابن كثري»، و(4/17)« لقرطبيتفسري ا»، و(1/115)« الوجيز

 . ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ﴿: «سورة املل »ينظر ما سيأيت يف ( 2)
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ها ؛ ألهنا ال زالت مالزمة للصدر مل خترج منه بعد، ومل يعلم «دورذات الص»: وسامَّ

 .هبا أقرب الناس إىل صادبها، وربام كان صادبها عنها يف غفلة

نزل بمكة، نحو ست آيات، وعدَّ فيه  -واهلل أعلم -وهذا القدر من السورة

 ، اخلالق، اهلل، العزيز، احلَكِيم، املَلِ : هم ستة عرش اساًم من أسامء اهلل احلسنىبعض

بُّوح،  الَقِدير، األول، اآلخر، الظاهر، الباطن، العليم، الَبِصري، املُْحيي، املُميت، السُّ

الَعيل، وفيها ما ال يثبت كونه من األسامء احلسنى، ومنها ما يقع الرتدد يف وجود داللته 

 .اآلياتيف 

ن ابن ورد ذل  ع. «سورة احلديد»إن اسم اهلل األعظم يف صدر : ولذل  قيل

 . (1)، وسعيد بن ُجبري، وغريمهاريض اهلل عنهامعباس 

وجعله آخرون صباًدا ومساًء من الورد الذي يقرؤه املسلم؛ ألنه جامع، بل إن 

 .املوضعمل ترد يف القرآن إال يف هذا  ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئىئ  ﴿كـبعض املعاين فيه، 

  :﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿ *

هنا بداية ما نزل باملدينة من السورة، وفيه الدعوة إىل اإليامن باهلل ورسوله، ملَن مل 

بع الرسول  صىل اهلل عليه يؤمن بعد، ودعوة لتجديد اإليامن وتفقده ملَن آمن واتَّ

نفاق يف سبيل اهلل، فاإلنفاق هو ، كام يعني ترمجة اإليامن إىل أفعال تصدقه باإلوسلم

 .(2)«الصدقُة برهان  »: الربهان عليه، ويف احلديث

                                                           

« تفسري الثعالبي»، و(1/111)« الوجيز املحرر»، و(1/974)« تفسري السمعاين»: ينظر( 1)

 .، واملصادر السابقة واآلتية(10/970)« التحرير والتنوير»، و(1/900)

 .ريض اهلل عنهمن دديث أيب مال  األَْشعري ( 119)أخرجه مسلم ( 2)
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، والذي عز وجلاملبلِّغ عن ربِّه  صىل اهلل عليه وسلمدعاهم إىل اإليامن بالرسول 

 .(1)أودي إليه القرآن

، ويف بعض املواضع يذكر اهلل ﴾گ گ ڳ ڳ ڳڳ  ﴿: وعربَّ عن املال بقوله

، [23:الذاريات] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿: سبه إىل اإلنسان، كام يف قولهتعاىل املال وين

 .[99: النور] ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿: ومرة ينسبه لنفسه سبحانه، كام يف قوله

 عىل بذهلم، نسب املال إليهم فقال والذي يظهر
ٍ
: أنه إذا كان املقام مقام مدٍح وثناء

ا للسائل واملَ : أي ﴾ڳ ڳ ڳ ﴿ ْحروم؛ إشادة هم يعتقدون أن يف أمواهلم دقًّ

 . بكرمهم

حِّ يف  ويف نسبة املال هلم ثناٌء عليهم؛ لسعيهم يف كسبه باحلالل، ولتخلُّصهم من الشُّ

 . مللكية الرشعيةمتلكه مع كونه هلم من ديث ا

، فإنه ينسب املال إىل اهلل، كام  أما إذا كان املقام مقام دعوٍة إىل اإلنفاق وَدْفٍز وَدث 

ثه نفسه بالبخل بأنه يبخل عن نفسه، ويبخل بام ليس له، هنا؛ تذكرًيا ملَن ي بخل، أو حتدِّ

يقوُل »: عليه وسلمصىل اهلل ، ولذل  قال (2)وإنام دقيقته هلل، وهو صائر عنه إىل غريه

وهل لك يا ابَن آَدَم من مالَك إاِلَّ ما أكلَت فَأْفنَْيَت، أو َلبِْسَت : قال. مايل مايل: ابُن آدمَ 

ْقَت فأْمَضيَْت؟فأْبَليَْت،  )«أو َتصدَّ
 .وما سوى ذل  فذاهب وتاركه للناس. (3

 .عىل إنفاقهم ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿

                                                           

للواددي « الوجيز»، و(9/401)« تفسري السمرقندي»، و(11/953)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.5/22)« تفسري ابن كثري»، و(4/140)« لباب التأويل»، و(4/191)« اد املسريز»، و(2070ص)

 (.10/975)« التحرير والتنوير»: ظرين. إن اخلطاب هنا للمرشكني :وقيل

 (.10/973)« التحرير والتنوير»: ينظر( 2)

ري ( 1315)أخرجه مسلم ( 3) خِّ  .ريض اهلل عنهمن دديث عبد اهلل بن الشِّ
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ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ﴿ *

 :﴾ڭ

دارض بني أظهركم ويدعوكم لإليامن وأنتم  صىل اهلل عليه وسلمفهذا رسول اهلل 

حيول بينكم وبني اإليامن؟  ، ودجج اهلل جتري عىل يديه، فام الذي(1)ترونه وتسمعونه

َأْدَرى  صىل اهلل عليه وسلموال ش  أن َمن عارص الرسالة ورأى شخص الرسول 

 .بالتصديق واإليامن

، (2)سبحانه وتعاىل، والذي أخذ ميثاقكم هو اهلل ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ﴿: وهذا إشارة إىل قوله

الة إىل ما يعلمه اإلنسان يف نفسه من أن ، وهي إد[201: األعراف] ﴾ڄ ڃڃ ڃ

الفطرة تدل عىل اهلل تعاىل، وأن اإلنسان لو استسلم لفطرته ومل يعاندها فإهنا تدله عىل 

وكذل   اهلل وهتديه إليه بإذنه تعاىل وفضله؛ فإن اآليات املبثوثة يف الكون ويف النفس،

اهلل وتدل عليه، وكذل  العقل وهو من الفطرة التي فطر اإلنسان عليها ترشد إىل 

ه إال اإليامن باخلالق؛ وهلذا قال  النفس فإن فيها فقًرا وعطًشا وجوًعا واضطراًرا ال يسدُّ

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿: سبحانه

ق إنسانية اإلنسان إال باإليامن باهلل اخلالق [92: احلج] ﴾ٿ ٹ ، عز وجل، فال تتحقَّ

دي واإلعجاز والدالئل الباهرات القاهرات عىل ثم إن الرسل واألنبياء جاؤوا بالو

 .وجود اهلل وكامل أسامئه وصفاته وألوهيته وربوبيته واستحقاقه للعبادة

                                                           

 .، واملصادر اآلتية(10/274)« تفسري املراغي»، و(5/22)« ري ابن كثريتفس»: ينظر( 1)

« تفسري البغوي»، و(9/401)« فسري السمرقنديت»، و(11/930)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

« تفسري أيب السعود»، و(20/195)« تفسري القرطبي»، و(1/115)« املحرر الوجيز»، و(1/10)

 (.10/900)« التحرير والتنوير»، و(5/101)
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ان لو عاش منذ أن اإلنس: ومغزاهاوالعرب يتداولون قصة دي بن يقظان، 

طفولته بني هبائم وديوانات أو يف غابة، فإنه هيتدي إىل اإليامن باهلل اخلالق املبدع 

، ولذل  تاه الفالسفة (1)فطرته، ولكنه ال يستطيع أن هيتدي إىل تفاصيل صفات اهللب

الذين دخلوا يف أبواب الصفات واألسامء، وخبطوا خبط عشواء، وذهب جهدهم يف 

 :(2)وقال قائلهمغري طائل، 

 وأكثُر سعي العاملنَي ضالُل ***  هنايُة إقدام الُعقول ِعقاُل 

 وداصُل ُدنيانا أًذى وَوبال***  ومناوأرواُدنا يف َوْدشة من جس

 قيل وقالوا: سوى أن مجعنا فيه***  ومل نستفْد من بحثنا طوَل عمرنا

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ  ﴿ *

 :﴾ۉ ې ې ې 

رمحته سبحانه أنه مل يكل الناس إىل أنفسهم، وإنام أنزل عىل رسله فهذا من 

 .إىل النوراآليات البينات التي خترج الناس من الظلامت 

ر يف سياقات الودي﴾ڇ ﴿: وسامه  ﴾ې ې ى ى ﴿: ، والعبودية تتكرَّ

، فهي اصطفاء وتكريم، [2: الفرقان] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿، [19: البقرة]

وعالمة التواضع له سبحانه؛ ولذل  منع اهللُ رمحته وفضله الذين يستكربون، واهلل 

                                                           

 (.131 -3/132)« املوسوعة العربية العاملية»: ينظر( 1)

وفيات »، و(475ص)« ألنباء يف طبقات األطباءعيون ا»، و(7/1130)« معجم األدباء»: ينظر( 2)

منسوًبا إىل الفخر ( 20/29)« البداية والنهاية»، و(49/120)« تاريخ اإلسالم»، و(4/110)« األعيان

 .الرازي
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هني عن الُعجب والغرور،  الكِْبياُء ردائي، : عز وجلال اهللُ ق»حيب املتواضعني املتنزِّ

 .(1)«والعظمُة إزاري، فَمن نازعني واحًدا منهام قذفتُُه يف النار

، وهو ليس أي عبد، وإنام هو سيِّد صىل اهلل عليه وسلمالرسول : هو هناوالعبد 

وثناٌء عليه بالعبودية؛ فإن  صىل اهلل عليه وسلمالعابدين، ويف ذل  ترشيف ملقام النبي 

إىل اهلل تعاىل هي أرشف نسبة، وملا ُخريِّ بني أن يكون َملًِكا  صىل اهلل عليه وسلمبته نس

، فمقام العبودية أرشف (2)، اختار أن يكون عبًدا رسواًل رسواًل أو عبًدا رسواًل 

 .(3)صىل اهلل عليه وسلماملقامات التي وصف اهلل تعاىل هبا نبيَّه حممًدا 

احلسنى، والفرق بينهام أن  وهذه من أسامئه: ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې﴿

ديم»صفة يف دفع املرضة عن العباد، و: «الرؤوف» صفة يف حتصيل املصلحة « الرَّ

 ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿: ، وهلذا قال(4)هلم

أفة هي يف منع الرضر، فال يرتك تعذيبهم وجلدهم رأفة هبم[1: النور]  . ، فالرَّ

ديم»واجلود إليهم؛ ولذا فـوالرمحة تقتيض إيصال الرب واخلري  أعم وأوسع، « الرَّ

 .واهلل تعاىل أعلم

                                                           

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿: «سورة احلرش»جيه يف سيأيت ختر( 1)

 . ﴾ۈ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

، وابن دبان (7201)، وأبو يعىل (0270)أخرجه أمحد . ريض اهلل عنهكام يف دديث أيب هريرة ( 2)

 (.2001)« السلسلة الصحيحة»: ، وينظر(7971)

« حر املحيط يف التفسريالب»، و(14/199)« تفسري الطربي»، و(093ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 3)

، وما سيأيت ﴾ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿: «سورة النجم»، واملصادر السابقة، وما تقدم يف (20/105)

 :«سورة العلق»، و﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿: «سورة اجلن»يف 

 .﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿

، (57ص)للزجاجي « اشتقاق أسامء اهلل»، و(71ص)للزجاج « تفسري أسامء اهلل احلسنى»: ينظر( 4)

 (.159ص)للمؤلِّف « مع اهلل»و
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ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿ *

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب خب 

 :﴾مب ىب يبجت حت خت مت ىت يت

دعاهم إىل اإليامن، ثم دعاهم إىل اإلنفاق، ثم عاتبهم عل التباطؤ يف االستجابة 

، ثم عاتبهم عىل التباطؤ يف اإلنفاق يف سبيل اهلل لإليامن مع توفر أدلته وقيام براهينه

، ﴾ائ ەئ ەئ﴿وهو هلم يف عاقبته، فهو قرض دسن مضاعف، ولذا وصفه بأنه 

ب بأن  ، فأنتم رادلون وتاركوا ما هو هلل، وليس لكم ﴾وئ ۇئ ۇئ ﴿وعقَّ

رتم، ولو فقهتم هذا  متم ومال وارثكم ما أخَّ وراءكم لغريكم، وإنام مالكم ما قدَّ

 .باإلنفاق؛ ألنكم تنفقون ألنفسكم ال لغريكملبادرتم 

: ، كام قال سبحانه﴾وئ ۇئ ۇئ ﴿ويف اآلية التذكري بغنى اهلل عنكم إذ له 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿: ، وقال[0: الزمر] ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ﴿

 .[95: حممد] ﴾ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ

ی ی ی ی ﴿: وفيها اإلشعار بأنه سبحانه خيلف عىل املنفقني، كام قال

 .[93: سبأ] ﴾حئمئ ىئ يئ جب جئ 

فيه دليل رصيح عىل أن اآلية : ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی  ﴿

رة النزول إذن(1)فتح مكة: مدنية؛ ألن املقصود  . ، فهي متأخِّ

دليل عىل أن املؤمنني يتفاوتون يف إيامهنم ويف أعامهلم  ﴾ۆئ ۈئ ۈئ﴿: وقوله

ل  بعضهم عىل بعض، الصاحلة، وهذا تأصيل مهم؛ فاهلل خلق الناس متفاوتني وفضَّ

ل بعضهم عىل بعض، وليست العربة باألشياء التي ال يد لإلنسان  دتى الرسل فضَّ

                                                           

 .عىل خالف يف ذل ، كام سيأيت( 1)
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التسابق يف اخلري، فيها، وإنام بالعمل واإلنجاز والفعل، فهي دعوة إىل التنافس و

واملبادرة واغتنام الفرص التي تسنح ثم تذهب، ويكون الفضل ملغتنميها، ويبقى 

 . احلرسة عىل الفواتلغريهم األسف والندم و

ريض اهلل فتح مكة، عند مجهور املفرسين، ومنهم ابن عباس : املذكور هو ﴾ىئ﴿و

 .(1)عنهام

ٱ ٻ ﴿: هو صلح احلَُدْيبَِية، وهو فتح بحق، وقد سامه تعاىل فتًحا، فقال: وقيل

حه الطربي ومجاعة[2:الفتح] ﴾ٻ ٻ ٻ ، وُنقل هذا عن أيب سعيد اخلُْدري، ورجَّ
(2) ،

 .واسع واألمر

واآلية تفضيل يف املقام واألجر ألولئ  الذين أنفقوا من قبل فتح مكة وأيام 

َغبة، وكانوا ينفقون من قوهتم وقوت أوالدهم، وأهنم ال َشَظف العيش والفقر واملَْس 

كت مهمهم لإلنفاق بعدما َرَأْوا بوادر الفتح والنرص، ال يستوي  يستوون مع الذين حترَّ

م الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا؛ ألهنم  سبحانه وتعاىل هؤالء وأولئ ، فاهلل قدَّ

 .السابقون املبادرون، األصلح نية، واألكثر عطاء، واألقدم إسالًما

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب  ﴿

لدفع التوهم أن يكون هؤالء الذين أنفقوا من بعد مل ُيقبل منهم، فاهلل تعاىل : ﴾يبجت

 .وعدهم مجيًعا باحلسنى

                                                           

« زاد املسري»، و(11/931)« تفسري الطربي»، و(9/157)« زاقتفسري عبد الر»: ينظر( 1)

 (.1/102)« فتح القدير»، و(5/21)« تفسري ابن كثري»، و(20/193)« تفسري القرطبي»، و(4/199)

« املحرر الوجيز»، و(3/191)« تفسري الثعلبي»، و(11/931)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(20/209)« البحر املحيط يف التفسري»، و(1/113)
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 : عىل املبادرة واملسارعة واملسابقة يف اخلريتشجيع للمسلمني وهذا

واإلنجاز، والتغيري ، املبادرة يف البذل، [22 -20:الواقعة] ﴾حسۆ ۆ يتڭ ۇ﴿

اإلجيايب، دتى دينام يكون الناس مستودشني منه، هذا له مزية، واهلل تعاىل أشاد 

 . بأصحاهبا

ل أسبابه، وتذلِّل واملبادرة هي السنة احلسنة التي تفتح ذرائع ا خلري، وتسهِّ

 صعابه، وأكثر الناس َأْتباع ال قادة؛ ولذا حيتاجون إىل َمن يشق هلم الطريق، ويبدأ

 .التجربة، فيكتشفون من بعده قدراهتم الشخصية، ويعرفون مواطن اخلري والبذل

فكأن هؤالء مجيًعا من املحسنني السابقني : ﴾خب مب ىب يبجت﴿

دقني، ويف ذل  إشاد ، صىل اهلل عليه وسلمة باجليل األول، أصحاب النبي والالَّ

ين منهم واألنصار، سواء الذين أسلموا وجاهدوا وأنفقوا قبل الفتح أو بعده، املهاجر

 .والذين أسلموا قبل فتح مكة، والذين أسلموا بعده

ويف بعض كتب التاريخ وبعض ما ُيطرح اليوم يف اإلعالم انتقاص وازدراء 

وهمللذين أسلموا بعد   صىل اهلل عليه وسلم؛ ألن النبيَّ «الطلقاء»: فتح مكة ممن يسمُّ

فالن كان من الطَُّلقاء، يف معرض : فحني يقولون، (1)«اذهبوا فأنتم الطَُّلقاءُ »: قال هلم

اللَّْمز والطعن، واهلل تعاىل وعدهم احلسنى؛ مما يدل عىل أهنم حمسنون يف اجلملة، نعم 

ولكن يف اجلملة كانوا مسلمني صادقي اإلسالم، مل يوجد آداد فيهم ضعف ونقص، 

ٍع، وكانوا أهل صالبة يف شخصياهتم،  ولو أرادوا النفاق لعرفوا يكن فيهم منافق وال ُمدَّ

سبيله، بل فيهم َمن قاتل يف صفِّ الباطل والرشك املمثَّل يف كيان سيايس واجتامعي له 

                                                           

« األموال»، و(219 -1/211)لألزرقي « أخبار مكة»، و(1/422)« سرية ابن هشام»: ينظر( 1)

تاريخ »، و(7740)« أيب يعىلمسند »، و(22135)« سنن النسائي الكربى»، و(2/124)البن زنجويه 

« زاد املعاد»، و(3/233)« سنن البيهقي»، و(9/911)« رشح معاين اآلثار»، و(72 -9/70)« الطربي

 (.213)« هذا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم»، و(175 -7/170)« البداية والنهاية»، و(903 -9/900)
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ر، ودانت فرصة أن ينترصوا عىل جذور تارخيية، ودني هتاوى البناء انكشف هلم األم

ْكب ولو متأخرين  .أنفسهم ويلحقوا بالرَّ

 :﴾جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس﴿ *

دة إىل اإلنفاق،  أن تعطي إنساًنا مااًل لريد إلي  بدله : هو واإلقراضدعوة مؤك 

، فهو من غري ربا وال زيادة؛ ألن ﴾مج جح﴿: ، وهلذا قال هنا(1)بعد دني من غري زيادة

: هنا إرفاق هبذا املحتاج، فاهلل سبحانه عربَّ عام يبذله املؤمن يف سبيله بأنهالقرض 

 .املؤمن يقرضه ربَّه، كأنَّ «قرض دسن»

أنه لوجه اهلل، ال رياء وال ُسمعة، وباذله ال يتبع قرضه  :﴾مج جح﴿ومعنى كونه 

دنيا، وهو وإنفاقه منًّا وال أًذى، وال يطلب منه مصلحة أو زيادة أو غرًضا من أغراض ال

آل ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿: سبحانه وتعاىليبذله من طيب ماله، كام قال 

 .[170: البقرة] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڳ ﴿، [31: عمران

ْدداح  -(2)كام ذكر ابن كثري، وغريه -ولذل  ملا نزلت هذه اآلية قال أبو الدَّ

نعم، يا أبا »: ليا رسوَل اهلل، وإن اهللَ لرييُد منا القرَض؟ قا: ريض اهلل عنهاألنصاريُّ 

ْحداح . قد أقرضُت ريب دائطيفإين : فناوله يَده، قال. َأِرين يدَك يا رسوَل اهلل: قال. «الدَّ

                                                           

بصائر »، و(451ص)« القرآن الكريمالنكت يف »، و(2/151)للجصاص « أدكام القرآن»: ينظر( 1)

 (.1/451)« التحرير والتنوير»، و(4/115)« ذوي التمييز

 .«ق ر ض»( 0/120)« لسان العرب»، و(9/2201)« الصحاح»: اوينظر أيًض 

 (.21 -5/24) «تفسري ابن كثري»، و(9/404)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 2)
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ْدداح فنادهامئوله دائٌط فيه ِست ْدداح فيه وعياهُلا، فجاء أبو الدَّ يا أم : ة نخلة، وأم الدَّ

ْدداح  .(1)عز وجلاخرجي؛ فقد أقرضُته ريب : قال. لبي : قالت. الدَّ

ْدداح: ويف رواية أهنا قالت له ونقلت منه متاعها وصبياهنا، . َربح بيُع  يا أبا الدَّ

ْحداِح يف »: قال صىل اهلل عليه وسلمأن رسوَل اهلل و كم من ِعْذق  َرداح  أليب الدَّ

)«اجلنة
2). 

إن االرتباط باحلقل ليس جمرد دب مادي، بل هو اتصال عاطفي، فتحت كل 

بقعة تاريخ؛ هذه الشجرة ُزرعت يوم ميالد فالن، وتل  يوم شجرة ذكرى، ويف كل 

عالقة محيمية إنسانية متثِّل مجال احلياة .. َأْثَغر، وهذا اجلدول ُدفر يوم زواج فالنة

ينفصل عنها، كام ريض املؤمنون املهاجرون أن  ورودها، يرىض املؤمن طائًعا خمتاًرا أن

 . ىل أرض مل يعرفوها وبالد مل يألفوهاخيرجوا من ديارهم وبيوهتم يف سبيل اهلل إ

هذا الوعد اإلهلي يبنيِّ أن لفظ القرض استعري لتشجيع النفوس عىل : ﴾مح جخ ﴿

ع  البذل، وإال فاملال كله هلل، واهلل هو الغني، ال حيتاج ألدد، ولذا ذكر معنى آخر يشجِّ

فة عىل البذل واإلنفاق، وهو خالف ما جيب يف أمر القرض الدنيوي وهو مضاع

، فاألجر ﴾حخ مخ جس ﴿ ، ومع هذا[141: البقرة] ﴾ەئ ەئ﴿القرض الذي دفعه، 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿: عطاء من اهلل وقد يكون هو املغفرة؛ كام قال سبحانه

                                                           

« مسند أيب يعىل»، و(1099)« مسند البزار»و، (تفسري -420)« سنن سعيد بن منصور»: ينظر( 1)

للطرباين « املعجم الكبري»، و(1/470)« تمتفسري ابن أيب دا»، و(4/490)« تفسري الطربي»، و(4357)

 (.9205)« شعب اإليامن»، و(074( )11/902)

املعجم »، والطرباين يف (0213)، وابن دبان (2994)، وعبد بن محيد (21451)أخرجه أمحد ( 2)

ريض اهلل من دديث أنس ( 2703( )1/13)، والضياء (1/10)، واحلاكم (079( )11/900)« بريالك

 .كر سبب النزول، بدون ذعنه

 (.1374)« السلسلة الصحيحة»: ، وينظر(371)« صحيح مسلم»وأصل احلديث يف 
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، فَثمَّ ترابط بني املغفرة والصدقة واإلنفاق، ولذل  [20: التغابن] ﴾ۅ ۅ ۉۉ

 ﴾ڭۓ ڭ ڭ ﴿فاملبتىَل بذنب أو عيب عليه أن يكثر من الصدقة؛ فـ

 [.224: هود]

، ولكن اهلل أكرم ﴾جس  ﴿وألن القرض كرم من املُْقِرض وصف األجر املوعود بأنه 

 .﴾ەئ ەئ﴿منه، ديث ضاعف له 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿ *

 :﴾ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

فت النفوس ملعرفة وقت الوفاء والرد،  داد واملضاعفة تشوَّ ملا ذكر القرض والسَّ

ولكل أدد  صىل اهلل عليه وسلمهنا هي للنبي  ﴾ٻ ﴿لكريمة، وفجاءت هذه اآلية ا

يصلح له اخلطاب يوم القيامة، ويف ذل  تأكيد عىل أن املرأة كالرجل يف األعامل 

و أصل العبوديات كلها، ويف اإلنفاق، كام يف الصاحلة، هي كالرجل يف اإليامن الذي ه

ز الرجل عىل ال ْدداح؛ ديث املرأة حتفِّ ه حتجًجا باحلاجة قصة أم الدَّ بذل أو تصدَّ

 .واخلوف من الَعَوز والتذكري بالصبية وخطر اجلوع والفقر

هو يوم وهنار، ولكن : ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿

، (1)الئق، دتى يلجمهم العرق إجلاًمااجلو ظالم، والشمس يوم القيامة تدنو من اخل

م دامس، ال يشء فهذا وقت وهذا وقت، فيأيت عليهم وقت يكون الناس فيه يف ظال

                                                           

َل سمعُت رسو: قال ريض اهلل عنهمن دديث املقداد بن األسود ( 1574)« صحيح مسلم»كام يف ( 1)

فيكوُن ، كمقدار ِميل  ُتْدَنى الشمُس يوَم القيامة من اخللق، حتى تكوَن منهم »: اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول

الناُس عىل قدر أعامهلم يف العرق، فمنهم َمن يكوُن إىل كعبيه، ومنهم َمن يكوُن إىل ركبتيه، ومنهم َمن يكوُن 

وينظر ما . وأشار رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم بيده إىل فِيهِ . «إجِْلاًماإىل َحْقَوْيِه، ومنهم َمن ُيْلِجُمُه العرُق 

 .﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿: «الرمحنسورة »تقدم يف 
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دوهلم وال يرون شيًئا، هذا جزء من مشاهد ذل  اليوم، وهذا منصوص عن مجاعة من 

 . (1)السلف يف معنى اآلية

ث عن دالة خاصة يسري فيها الناس َصْوب يشء أمامهم، ولذا عربَّ  واآلية تتحدَّ

عي، وهو امليش الشديد بالسَّ
مردلة  فهي! انتظرونا: ، ويقول املنافقون للمؤمنني(2)

 .، الذي هو يوم القيامة﴾ڀ ﴿اجتياز ملكان مظلم، وإن كانت ضمن أدداث ذل  

 :واملنافق يف بداية األمر فاهلل تعاىل يعطي كل أحد نوًرا، املؤمن

، وقد يكون النور الذي بأيامهنم هو ﴾ٻ پ پ پ پ﴿فـ أما املؤمنون 

 .[23: احلاقة] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿نور الكتاب، 

باعتبار أن املؤمنني واملؤمنات قسامن؛ منهم َمن يسعى نوره ويمكن أن يكون هذا 

 .بيمينه، وهم أصحاب اليمنيبني يديه، وهم السابقون، ومنهم َمن يكون نوره يسعى 

نور بني يديه، ونور عن يمينه، فهم يمشون  :ويمكن أن يكون للمؤمن نوران

 .والنور يميش معهم ييضء هلم الطريق

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ﴿: يف قوله سبحانه« التحريم سورة»وهذا املعنى ورد يف 

ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ  ﴿: ، ويقال هلم وهم كذل ﴾ڭڇ

ون باجلنة ﴾ٿ ٹ ٹ ٿ فيُبرشَّ
(3). 

                                                           

تفسري »، و(4/145)للواددي « التفسري الوسيط»، و(1/404)« تفسري املاوردي»:ينظر( 1)

 .(24/173)« الدر املنثور»، و(5/27)« تفسري ابن كثري»، و(20/141)« القرطبي

لسان »، و(422ص)« املفردات يف غريب القرآن»، و(990ص)البن قتيبة « غريب القرآن»: ينظر( 2)

 (.9/111)« بصائر ذوي التمييز»، و«س ع ا»( 24/951)« العرب

 .«سورة التحريم»ينظر ما سيأيت يف ( 3)
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عي؛ داللة عىل رسعة امليش هناك، كام كانوا رساًعا إىل اخلري يف الدنيا،  وعربَّ بالسَّ

 .ذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواوفيه إشادة خفية بال

 .قريب منهم غري بعيدوكونه بني أيدهيم، يعني أنه أمامهم، ولكنه 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ﴿ *

 :﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 املنافقون واملنافقات كان معهم نور ثم انطفأ يف وسط الطريق، فالتفتوا

، اصربوا قلياًل، انتظرونا :أي ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿: يقولون هلم ﴾ڤ ڦ ﴿

 . وال ترسعوا دتى نصحبكم ونقتبس من نوركم، ونتعرف به عىل الطريق

ِظُرونَا﴿: هبمزة الوصل، وإما أن تكون ﴾ڦ﴿: وإما أن تكون القراءة  ﴾أَن 

 .(2)انتظرونا: واملعنى واحد، (1)هبمزة القطع، من اإلنظار، وهذه قراءة سبعية

رونا بعيونكم، وإن كان الفعل هو نفسه، لكن إذا انظ: وال يصح أن يكون املعنى

ى بحرف اجلر  ، وإنام «انظرين»: ولذا ال يصح أن تقول« إىل»كان النظر بالعني فإنه ُيعدَّ

انتظرونا : فمعناه ﴾ڦ ﴿، وأما [33: األنعام] ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿، «انظر إل»تقول 

 .(4)لنانأخذ من نوركم قبًسا ييضء : أي ﴾ڦ ڦ ڄ﴿؛ (3)توقَّفوا قلياًل 

                                                           

القراءات  التيسري يف»، و(711ص)« السبعة يف القراءات»، و(11/400)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.3/994)« معجم القراءات»، و(1/954)« النرش يف القراءات العرش»، و(105ص)« السبع

دجة »، و(7/173)« احلجة للقراء السبعة»، و(941ص)« احلجة يف القراءات السبع»: ينظر( 2)

 (. 002 -733ص)« القراءات

تفسري »، و(4/145)ددي للوا« التفسري الوسيط»، و(1/214)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 3)

 . ، واملصادر السابقة واآلتية(1/104)« فتح القدير»، و(20/141)« القرطبي

« تفسري البغوي»، و(1/900)« تفسري السمعاين»، و(2075ص)للواددي « الوجيز»: ينظر( 4)

 (.10/951)« التحرير والتنوير»، و(1/171)« املحرر الوجيز»، و(4/401)« الكشاف»، و(1/13)
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أنه  واألرجحاملؤمنني، : حيتمل أن يكون قائل هذا: ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿

 .(1)ابحثوا عن نور هناك خلفكم: من قول املالئكة، أي

تعريض بحاهلم يف الدنيا، وأن النور كان معهم، فربام  ﴾ڄ ڄ ﴿: وقوله 

ى أو صام تظاهًرا من دون إيامن، وربام  قاربت محل أددهم املصحف، وربام صىلَّ أو زكَّ

 :قلوهبم أن تيضء، ولكنهم أعرضوا عنها، فهذا يشبه قوله تعاىل

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

 .[20:البقرة]

يرجع املنافقون : ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڃ ﴿

َب بينهم بُسور،  واملنافقات إىل املكان الذي كانوا فيه يلتمسون النور، فإذا رجعوا رُضِ

إنه ُسور بيت املقدس، وجاء يف : ، بعضهم يقول(2)اهلل من الغيب جدار مما يعلم: أي

التفسري أنه ُسور  ذل  روايات وأساطري ال تثبت عن كعب األدبار امتألت هبا كتب

وادي جهنم، ويظنون هذا : باب الرمحة، وعندهم واٍد اسمه: ، والباب(3)بيت املقدس

 ..الفاصل ما بني الرمحة وما بني العذاب

                                                           

« تفسري البغوي»، و(12/155)للواددي « التفسري البسيط»، و(4/193)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

، (20/147)« تفسري القرطبي»، و(4/194)« زاد املسري»، و(1/171)« املحرر الوجيز»، و(1/13)

 (.10/951)« التحرير والتنوير»، و(29/400)« فتح البيان»، و(1/941)« تفسري ابن جزي»و

« تفسري ابن كثري»، و(20/147)« تفسري القرطبي»، و(13/415)« تفسري الرازي»: ينظر( 2)

 (.593ص)« سعديتفسري ال»، و(5/20)

اهلداية إىل بلوغ »، و(3/195)« تفسري الثعلبي»، و(409 -11/401)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 .صادر السابقة، وامل(4/194)« زاد املسري»، و(1/13)« تفسري البغوي»، و(22/0920)« النهاية
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مما ينبغي تنزيه كتاب اهلل عنه، فالشأن شأن الدار اآلخرة، وال عالقة له وهذا كله 

بام يف بيت املقدس من هذه املسميات التي سامها الناس؛ اعتامًدا عىل دكايات إرسائيلية 

 .(1)ال تثبت

ور، يعني ب بالسُّ وضعه، فُأقيم بينهم وبني املؤمنني ُسور داجز، وهو يدل : والرضَّ

ور مرضوًبا أمامهم،  املنافقنيعىل أن  أرادوا أن يلحقوا باملؤمنني مرة ثانية ثم وجدوا السُّ

 .ومل يقدروا عىل جتاوزه

ور ُسور فيه املؤمنون، وفيه اجلنة، : يعني، ﴾چ ڇ ڇ ﴿: وهذا السُّ

فيه : يعني ﴾ڇ ڍ ڍ ﴿ الوجه الثاين الذي إىل جهة املنافقني: يعني ﴾ڇ﴿

ع  ﴾ۅ ۉ ۉ ﴿: اية، واملنافقون يف الطرد واإلبعادالعذاب، فاملؤمنون يف العناية والرِّ

 .[17: النبأ]

ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿ *

 :﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

؛ ألهنم كانوا مًعا ﴾ڤ ڤ ڤ ﴿يف خطاهبم األول للمؤمنني عربَّ بـ

، وابتعد بعضهم عن ﴾چ  ﴿بال داجز، أما اآلن فقد ُفصل بينهم بفصل رسمدي  

: ، وهو استفهام تقرير، أي﴾ڌ ڎ ڎ ڈ﴿: النداءبعض، ولذا استخدم لفظ 

كنا معكم يف الدنيا، وكانوا يؤاكلوهنم ويشاربوهنم، ويعيشون معهم، ويصلُّون، 

، فربام ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک﴿: نني واملؤمناتوجياهدون، فيأتيهم الرد من املؤم

وجد أدُدكم يف قلبه مياًل لإليامن أو رغبة يف التوبة فال يستجيب له، بل يكتمه 

                                                           

 (.5/25)« تفسري ابن كثري»: ينظر( 1)
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يميض ُقُدًما ال َيْلوي عىل يشء، طمًعا يف مال أو دنيا أو سلطان أو يشء من هذا و

 . الَقبِيل، وهذه فتنة للنفس

 :سبحانه وتعاىل، كام قال (1)فكانوا يرتبَّصون باملؤمنني الدوائر: ﴾ک﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

، فهم يرتبَّصون باملؤمنني أن يأتيهم عذاٌب أو يرجعوا عن دينهم [242:النساء] ﴾ڃ

هم أو حيصل بينهم شقاق وافرتاق وكانوا ينتظرون غفلة أو .. أو ينترص عليهم عدوُّ

وا إليه وجُيِْهُزوا عىل املؤمنني، ولذا مل يستجيبوا للحقضعًفا أ  .و تكالًبا من عدو، لينضمُّ

: سبحانه وتعاىل، وهلذا قال (2)حتاولوا معاجلتهوقع يف قلوبكم َرْيب مل : ﴾ک﴿

: أي ﴾ک ک گ﴿، [41: التوبة] ﴾ڻ ۀ ۀ ہ﴿

وهنا (3)التمنيات ؛ أهنم كانوا يتمنون أشياء يف الدنيا ويواعدون أنفسهم هبا ويتحرَّ

ويومهون أنفسهم هبا من عاجل احلياة الدنيا ومن سوء مصري املؤمنني، فهذه األماين 

هتم   . (4)املوت: واملقصود هنا ﴾گ گ گ ڳ ﴿غرَّ

                                                           

التفسري »، و(22/0925)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(1/214)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 1)

، (9/497)« تفسري النسفي»، و(20/140)« تفسري القرطبي»، و(12/130)للواددي « البسيط

 (.1/954)« تفسري الثعالبي»، و(25/401)« اللباب»و

« يرالتحرير والتنو»، و(1/250)« تفسري البيضاوي»، و(1/179)« املحرر الوجيز»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(0/141)« أضواء البيان»، و(10/957)

تفسري ابن »، و(22/0923)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(11/407)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (.10/957)« لتنويرالتحرير وا»، و(1/947)« جزي

« تفسري الثعلبي»، و(4/912)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(4/140)« تفسري مقاتل»: ينظر( 4)

« تفسري القرطبي»، و(1/90)« تفسري البغوي»، و(4/143)للواددي « التفسري الوسيط»، و(3/193)

 (. 10/950)« التحرير والتنوير»، و(5/25)« تفسري ابن كثري»، و(20/140)
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جيم: ﴾ڳ ﴿و: ﴾ڳ ڳ ڳ  ﴿ اسم من أسامء الشيطان الرَّ
(1) ، 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہہ ہ ہھ ھ ھ ﴿ *

 :﴾ھ

فيبخلون،  -ولو بالقليل من املال -لقد كانوا ُيسألون يف الدنيا القرض احلسن

سة عندهم مل يبذلوها ومل ُيْقِرضوها، فهل كانو خروهنا ويموتون واألموال مكدَّ ا يدَّ

 لتكون فِْدية تنجيهم من عذاب اهلل يوم القيامة؟ 

ذل اإلنسان وأعطى، فإنه لن ُيقبل، عىل أنه ال يوجد ففي ذل  املوقف مهام ب

 ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ﴿: عنده يشء يمكن أن يفتدي به

كم أهيا ولكن ليس هلم يشء يوم القيامة دتى يفتدوا به، وإذن ال ُيقبل من [97: املائدة]

مصريكم النار، فهي أوىل : أي ﴾ۀ ہہ  ﴿، و﴾ڻ ڻ ڻ ڻۀ ﴿، ﴾ڤ ﴿

؛ بحكم ما كنتم عليه من النفاق والتلون واخلداع والتضليل وسوء الظن (2)بكم وأجدر

 .عز وجلباهلل 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ﴿ *

 :﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ

                                                           

« تفسري املاتريدي»، و(11/407)« تفسري الطربي»، و(745ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 1)

، (13/413)« تفسري الرازي»، و(4/194)« زاد املسري»، و(1/902)« تفسري السمعاين»، و(3/119)

 (.10/950)« التحرير والتنوير»، و(5/25)« تفسري ابن كثري»و

( 29/121)« ج العروستا»، و(1/21)« العرب لسان»، و(111ص)« خمتار الصحاح»: وينظر أيًضا

 .«غ ر ر»

« تفسري املاتريدي»، و(1/211)للزجاج « معاين القرآن»، و(11/405)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

، (20/145)« تفسري القرطبي»، و(4/407)« الكشاف»، و(9/401)« تفسري السمرقندي»، و(3/119)

 (.1/101) «فتح القدير»، و(5/23)« تفسري ابن كثري»و
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: قال ريض اهلل عنهأن عبد اهلل بن مسعود إهنا مكية؛ ديث ورد : هذه اآلية قيل

 .(1)«ما كان بني إسالمنا وبني أن عاَتَبنا اهللُ هبذه اآلية، إِالَّ أربُع سننيَ »

إهنم : أهنم قالوا -منهم ابن عباس -ريض اهلل عنهموجاء عن مجع من الصحابة 

 . (2)ُخوطبوا باآلية بعد ثالث عرشة سنة أو أربع عرشة سنة من إيامهنم

 .  ذل  آثار عديدة؛ فاألقرب أن اآلية مدنية، واهلل أعلم، والسياق مدينويف

ما كان بني إسالمنا وبني أن عاَتَبنا اهللُ هبذه »: ريض اهلل عنهوأما قول ابن مسعود 

ر إسالمهم، . «اآلية إاِلَّ أربُع سننيَ  فلعل هذا حممول عىل مأل من الصحابة ممن تأخَّ

 .يض اهلل عنهروليس عىل خصوص ابن مسعود 

وهو أن اإلنسان يكون خشوع قلبه ودضوره يف أول  ويف القصة معنى لطيف،

عهد باجلاهلية واملعايص، فإذا سمع القرآن أو صىلَّ أو دعا أو  إيامنه أكثر؛ ألنه دديث

ر؛ لطراوة إيامنه ومحاسه ودضور قلبه، فإذا مىض عليه وقت  سمع موعظة، أجهش وتأثَّ

لت  بعض العبادات إىل يشء من املألوف، وعافس األزواج هدأت نفسه، وحتوَّ

ْيعات واألموال، ونيس والبسته غفلة  .واألوالد والضَّ

، وسمعوا القرآن، ريض اهلل عنهل  ُروي أنه ملَّا قدم أهُل اليمن يف زمن أيب بكر ولذ

)«هكذا كنا، ثم قسِت القلوب»: ريض اهلل عنهجعلوا يبكون، فقال أبو بكر 
3). 

 . (1)يف فرتة مضت كان أكثر رقة، وهذا نوع من عتاب النفس يعني إنه

                                                           

 (.9010)مسلم أخرجه ( 1)

، (20/143)« تفسري القرطبي»، و(1/90)« تفسري البغوي»، و(3/140)« تفسري الثعلبي»: ينظر( 2)

فتح »، و(5/105)« تفسري أيب السعود»، و(5/23)« تفسري ابن كثري»، و(1/947)« تفسري ابن جزي»و

 (.10/919)« التحرير والتنوير»، و(1/105)« القدير

، (9/490)« تفسري النسفي»، و(13/470)« تفسري الرازي»، و(4/400)« الكشاف»: ينظر (3)

 (. 24/250)« روح املعاين»، و(7/117)« تفسري النيسابوري»و
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باأللف  «اإلنى»، وهو مأخوذ من ﴾ے ۓ﴿: فلذل  خاطبهم سبحانه وقال

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ﴿: ، كام قال سبحانه(2)املقصورة، وهو الوقت

أمل حين؟ وهذا استفهام : ، أي(3)غري منتظرين وقت نضجه: ، أي[19: األدزاب] ﴾ۀ

قد آن لكم أن ختشع قلوبكم بعد أن : ، أي(4)نه التقرير واالستدعاء والطلباملقصود م

وح ويقظة يف الضمري ل اإليامن إىل دركة يف الرُّ آمنتم وأن يتحوَّ
(5). 

واالنكسار له سبحانه، وأن يكون يف القلب يقظة لآليات  اإلخبات: هو فاخلشوع

كر، وقد دعاهم إىل اخلشوع لذكر اهلل وما نزل م كرن احلق، والذِّ يف األصل شامل  والذِّ

فيكون املقصود  -وهو القرآن -﴾ۆ ۆ ۈ ۈ﴿للقرآن وغريه، أما وقد عطف عليه 

كر  .(6)التسبيح، وعموم الذكر والدعاء ونحوه: بالذِّ

                                                                                                                                                    

دلية »، وأبو نعيم يف (91114)، وابن أيب شيبة (291ص)« فضائل القرآن»أخرجه أبو عبيد يف ( 1)

 (.94-2/99)« األولياء

« الوجيز»، و(11/405)« تفسري الطربي»، و(419ص)البن قتيبة « لقرآنغريب ا»: ينظر( 2)

تفسري ابن »، و(1/174)« املحرر الوجيز»، و(1/901)« تفسري السمعاين»، و(2075ص)للواددي 

 (.10/930)« التحرير والتنوير»، و(1/947)« جزي

« يتفسري القرطب»، و(112ص)« إبراز املعاين من درز األماين»، و(1/701)« إجياز البيان»: ينظر( 3)

 (.0/902)« التفسري املظهري»، و(1/210)« تفسري ابن جزي»، و(24/117)

( 2/249)« مقاييس اللغة»، و(930ص)البن قتيبة « غريب القرآن»، و(5/400)« العني»: ينظر( 4)

 .«أ ن ى»

ابن أيب تفسري »، و(1/211)للزجاج « معاين القرآن»، و(11/405)« تفسري الطربي»: ينظر( 5)

، (0912-22/0910)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(3/114)« تفسري املاتريدي»، و(4/911)« زمنني

 (.10/930)« التحرير والتنوير»، و(1/405)« تفسري املاوردي»و

، (1/255)« تفسري البيضاوي»، و(13/472)« تفسري الرازي»، و(4/400)« الكشاف»: ينظر( 6)

أضواء »، و(10/932)« التحرير والتنوير»، و(1/100)« القديرفتح »، و(9/490)« تفسري النسفي»و

 (.0/140)« البيان
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، فهم ُأوتوا (1)وهم اليهود والنصارى: ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉٴۇ ۋ  ﴿

ل طا: أي ﴾ې ې ې ې ىى  ﴿الكتاَب، ودصل ألوهلم إيامن وخشوع، 

ر املؤمنني أن يكون مصريهم  ﴾ې ىى ائ ائ ەئ﴿، (2)عليهم الزمن حيذِّ

 :كمصريهم، فيطول عليهم الزمن، وتقسو قلوهبم، كام قال لليهود

ڀ  ﴿: ، وقال[04: البقرة] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ﴿

 . [11: الزمر] ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ

ب ضعفه هل طول األََمد يسبِّب قوة اإليامن ورسوخه، أم يسبِّ : وهنا سؤال

 وقسوة قلب العبد؟ 

عىل الصعيد الفردي يعتمد األمر عىل املجاهدة والعمل، فالزمن عنرص حمايد 

يمكن توظيفه يف ترسيخ اإليامن ودشد دالئله، ويف العبادة واخلري وطلب العلم 

 .للقرب من اهللوصحبة الصاحلني، فيكون طول العمر سببًا 

وامليل للشهوات وترك اجِلد واحلزم، فيكون  وحيدث غالبًا أن يقع املََلل والتثاقل

 .الزمن سببًا للغفلة وضعف اإليامن

واآلية تشري إىل ُسنَّة إهلية غالبة، يف أن األمم والدول تبدأ قوية، وفيها اندفاع 

كون إىل الد ل والرُّ نيا والفساد واألََثرة، ثم حتق واهتامم، ثم يدخلها الضعف والرتهُّ

 ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے  ﴿: فعليهم السنة ويعم الضع

 . [13: مريم]

                                                           

تفسري »، و(4/110)للواددي « التفسري الوسيط»، و(3/140)« تفسري الثعلبي»: ينظر( 1)

« تفسري ابن كثري»، و(13/472)« تفسري الرازي»، و(1/90)« تفسري البغوي»، و(1/901)« السمعاين

(5/10.) 

« تفسري البغوي»، و(4/110)للواددي « التفسري الوسيط»، و(3/140)« تفسري الثعلبي»: ينظر( 2)

 (.1/100)« فتح القدير»، و(4/191)« زاد املسري»، و(1/90)
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ويف هذا اخلطاب الربَّاين اللَّطيف دعوة إىل الوعي واليقظة؛ ألن الزمن ليس يف 

صاحل  دائاًم، فإذا مل توظِّف الزمن توظيًفا إجيابيًّا، فستكون رسيع االهنيار، وهكذا 

 . الدول والقوى املختلفة

الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم، الصحابة، ثم : ولذل  كان أفضل هذه األمة

نَّة اإلهلية عىل أن األمة ال ختلو من خري دتى يف آخرها، ولكن وهذا ش اهد عىل السُّ

 . (1)الكالم عن املجموع

وبعض الناس يغلبهم التشاؤم فال يرى الناس إال يف هالك وفساد، وأن العرص 

 . شدة عىل األبوابيتخيل أن دولة اخلالفة الرا -مع هذا -عرص انحالل، وبعضهم

وهذا توقع جماٍف للسياق التارخيي، وليس له ما يسنده من ُسنَّة وال من واقع، 

وط وال تشاؤم، وال تواكل وال غفلة وال واملطلوب االعتدال والتوازن، فال يأس وال قن

 .مبالغة

 :﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴿ *

، فيا َمن تشعرون بقسوة (2)واإليامن يف اخلشوع سبحانه وتعاىلهذا َمثَل رضبه اهلل 

، فكام أن األرض امليتة حتيا ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ  ﴿يف قلوبكم ال تيأسوا، و

، كذل  أنتم [93: فصلت] ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴿: باملطر فتصبح خاشعة

                                                           

أخرجه البخاري . «...خرُي الناس قرين، ثم الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم»: ويف احلديث( 1)

َمَثُل أمتي َمَثُل املطر، »: ، ويف دديث آخر اهلل عنهريضمسعود  من دديث ابن( 1199)، ومسلم (1711)

ُله خري  أم آخُرهُ   :«سورة الواقعة»، وقد تقدم خترجيه، وينظر للتوفيق بينهام ما تقدم يف «ال ُيْدَرى أوَّ

 چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ﴿: «سورة اجلمعة»، و﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿

 .﴾ چ

« تفسري الثعالبي»، و(1/255)« تفسري البيضاوي»و، (1/174)« املحرر الوجيز»: ينظر( 2)

 (.10/934)« التحرير والتنوير»، و(1/950)
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روا  : أي ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ﴿أهيا املؤمنون إن شعرتم بقسوة يف قلوبكم فتذكَّ

 صىل اهلل عليه وسلميا األرض باملطر؛ وهلذا شبَّه النبيُّ فيحيي قلوبكم باإليامن كام أد

َمَثُل ما بعثني اهللُ به من اهُلَدى والعلم، كَمَثل الَغْيث الكثري » :الودي باملطر، فقال

، َقبِلت املاَء، فأنبتت الَكََلَ والُعْشَب الكثرَي، وكانت منها  أصاَب أرًضا، فكان منها َنِقيَّة 

ملاَء، َفنََفَع اهللُ هبا الناَس، فرشبوا وَسَقْوا وزرعوا، وأصابْت منها َأَجاِدُب، أمسكت ا

يَعان  ال ُُتِْسُك ماًء وال ُتنْبُِت َكََلً، فذلك مثُل َمن َفُقَه يف دين اهلل، طائف
ًة أخرى، إنام هي قِ

َم، ومثُل َمن مل َيْرَفْع بذلَك َرْأًسا،  ومل َيْقَبْل ُهدى اهلل وَنَفَعُه ما بعثني اهللُ به فَعلَِم وَعلَّ

)«الذي ُأْرِسْلت به
1). 

 ﴿فالقرآن الكريم يبعث عىل اخلشوع، فهو : ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ﴿

، وهو أهم سبب لإليامن ويقظة القلب؛ ألنه [19: الزمر] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

 ﴾خت مت ىت يت﴿آيات اهلل البينات، ودججه الواضحة، ودديثه وكالمه إىل خلقه 

 ![15: املرسالت]

قصًدا؛ فاخلشوع ليس نقيًضا للعقل، وليس هو دالة  ﴾ىئ﴿: كلمةواختار 

رون به، أو ليس لدهيم قدرات  ج الذين ليس لدهيم عقل يفكِّ ذَّ خاصة البسطاء السُّ

ر، والعقل هو من أعظم  ة تعقل وتتفكَّ ذهنية عىل التحصيل، فاإليامن دعوة إىل عقول نريِّ

ىل أسامئه وصفاته، ومن غري وجوده وع ، عىلسبحانه وتعاىلاألدلة والشواهد عىل اهلل 

عقل ال يوجد تكليف أصاًل، واخلشوع ليس نقيًضا لوجود العقل الرشيد الذي هيتدي 

به املؤمن يف مصالح دنياه وأرسته ووظيفته ودراسته وأمته ومشاريعها يف النهضة 

م، فهام قرينان ال ينفصالن، وإذا انفصال وقع يف األمة انحر ىل اف؛ إما إوالتنمية والتقدُّ

                                                           

 .ريض اهلل عنهمن دديث أيب موسى األشعري ( 1151)، ومسلم (03)أخرجه البخاري ( 1)
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الغلو أو التفريط، فيكون السلوك التعبُّدي منفصاًل عن العقل، ومنفصاًل عن الفقه 

د املغرور لالجتاهات املادية ه العقل املجرَّ  .والرشيعة، أو يتجَّ

إن الضعف دالة إنسانية أصيلة، وأعتى الناس وأطغاهم وأقساهم إذا مرض أو 

ض ألزمة ما ته املخبوءة حتت ستار الوهم كشفت برشيان.. َهِرم أو يئيس أو تعرَّ

 !والتعاظم والكربياء الكاذب

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب ﴿ *

 :﴾مب ىب

، من الصدق، (1)بتخفيف الصاد ،﴾ی ی ی﴿: يف قراءة سبعية

 .فعىل هذه القراءة تكون اآلية ثناًء عىل املؤمنني واملؤمنات

قني، وأدغم  . (2)ت التاء يف الصادويف القراءة األخرى بالتشديد، يعني املتصدِّ

: فيكون اهلل تعاىل أثنى عىل النساء والرجال باإليامن والصدقة، كام قال سبحانه

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ۋۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۆۇ ۇ ۆ ﴿

يئ جب حب خب  ﴿: ، وقال هنا[25 -21:البلد] ﴾ ەئائ ائ ەئ  ى ى

 . ﴾مب

دق وأثنى عىل النساء يف الصدقة كام أثنى عىل الرجال، وفيه إشارة رصحية إىل 

ق من ماهلا، ويف العامل الغريب قبل  ة ومخسني سنة مل مئاملرأة يف التمل ؛ ألهنا إنام تتصدَّ

تكن املرأة قادرة عىل التملُّ ، يف دني جاءت آيات حتثها عىل الصدقة، وهي لن 

                                                           

التيسري يف »، و(717ص)« السبعة يف القراءات»، و(421 -11/422)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (. 1/954)« النرش يف القراءات العرش»، و(105ص)« سبعالقراءات ال

احلجة »، و(941ص)« احلجة يف القراءات السبع»، و(9/17)لألزهري « معاين القراءات»: ينظر( 2)

 (. 002ص)« دجة القراءات»و ،(101 -7/104)« للقراء السبعة
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ق إال من مال ال يت سلط عليه أبوها، كام يفعل بعض اآلباء اجلشعني الذين ال تتصدَّ

سلَّطون عىل رواتب بناهتم، وربام حيرمها من الزواج من أجل ماهلا، أو خيافون اهلل، فيت

ها أو يسبها، وال يتسلط  يسخط عليها إذا مل تعطه، وحيرجها من باب األُبوة، وقد يعريِّ

صىل اهلل عليه غنى ومال، مع أن النبيَّ عليها األزواج الذين يبحثون عن امرأة ذات 

 . (1)«ين، َتِرَبْت يداكَ َفاْظفْر بذاِت الدِّ »: قال وسلم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ  ﴿ *

 :﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 ،﴾پ﴿عىل املؤمنني باهلل والرسل بأهنم  سبحانه وتعاىلأثنى اهلل 

السابقون، أو من السابقني، وقد ذكر سبحانه يف القرآن ألواًنا من : هم ﴾پ﴿و

يقني، كام ذكر عن يوسف  دِّ ، [47: يوسف] ﴾ٹٹ ٹ  ﴿: عليه السالمالصِّ

، ومن هذه األمة أفضلها [01: املائدة] ﴾ٴۇ ۋ﴿: عليها السالموكام قال عن مريم 

يق : بعد نبيها دِّ ، (2)، ولو ُوزن إيامنه باألمة لوزهنا ورجح هباريض اهلل عنهأبو بكر الصِّ

يقية دِّ ليست شيًئا مستحياًل، وهي أعىل درجات اإلدسان، وهي الرتبة الرفيعة  فالصِّ

ادرة التي يصطفي هلا اخلالصة واخلاصة من عباده السابقني، ودني جعل اهلل الن

درجات اإليامن واإلدسان واإلسالم كان ذل  لتحفيز الناس إىل أن يرتقوا يف درجات 

إليها، كام يتسابق أهل الدنيا إىل مقاماهتا  اإليامن واإلدسان، ويتنافسوا فيها، ويتسابقوا

 .ومنازهلا

                                                           

 .عنهريض اهلل من دديث أيب هريرة ( 2477)، ومسلم (1030)أخرجه البخاري ( 1)

ألمحد « فضائل الصحابة»: ينظر. ، وُروي مرفوًعا، وال يصحريض اهلل عنهورد ذل  من قول عمر ( 2)

، (2272)« بانة الكربىاإل»، و(2294)للخالل « السنة»، و(512)لعبد اهلل بن أمحد « السنة»، و(719)

، (5/401)« سري أعالم النبالء»، و(210 -90/217)« تاريخ دمشق»، و(91)« شعب اإليامن»و

 (.7949)« السلسلة الضعيفة»، و(991ص)« الفوائد املجموعة»و
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يقية ت دِّ ي أبو بكر والصِّ يق؛  ريض اهلل عنهعني رسعة التصديق، ولذل  ُسمِّ دِّ بالصِّ

ق، ومل ُيقل له عن الرسول  ق وأرسع َمن صدَّ يف  صىل اهلل عليه وسلمألنه أول َمن صدَّ

 . (1)«صدق صدق»: يشء إال قال

لكن دذار أن يفهم أدٌد أن معنى التصديق أن يكون عقل اإلنسان قاباًل ألن 

ق كل خرب  ق بام هو يصدِّ ا للخرافات واألساطري، وإنام ُيصدِّ ر، مَسَتَقرًّ دون نظر وتفكُّ

الثابت  صىل اهلل عليه وسلمُمتعبَّد بالتصديق به من قول اهلل سبحانه وقول رسوله 

ق ا حلقائق العلمية النافعة يف الدنيا أو يف اآلخرة، أما ما وراء باإلسناد الصحيح، ويصدِّ

 .ه عن تعقل وتثبت ودسن نظرذل  فينبغي أن يكون تصديق

يقية دِّ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿: أن يكون صادًقا :ومن معاين الصِّ

، [12: حممد] ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿، [223:التوبة] ﴾ڃچ

هنا ُخلق عظيم، يشمل الصدق بالكالم فال يكذب مهام كلَّفه األمر، إال فيام  والصدق

توسع يف التأويل، أو وقوع يف جاءت الرخصة فيه مما ُروعيت فيه املصلحة الغالبة، دون 

 .(2)التدليس

                                                           

 . ﴾ھھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿: «سورة النجم»تقدم خترجيه يف ( 1)

من دديث أم كلثوم بنت ( 1701) «صحيح مسلم»، و(1731)« صحيح البخاري»كام جاء يف ( 2)

اُب الذي ُيْصلُِح بني »: أهنا سمعت رسوَل اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول ريض اهلل عنهاعقبة  ليس الَكذَّ

 .«الناس، ويقوُل خرًيا وَينْمي خرًيا

ُص يف ومل أسمْع ُيَرخَّ »: -ريض اهلل عنهاالرواي عن مُحيد بن عبد الرمحن، عن أم كلثوم  -قال ابن ِشهاب

امرَأَتُه، ودديُث  احلرُب، واإلصالُح بني الناس، ودديُث الرجل: يشء مما يقوُل الناُس َكِذٌب إاِلَّ يف ثالٍث 

 . «املرأة زوَجها

« السلسلة الصحيحة»، و(1/900)« فتح الباري»: ينظر. وُرويت الزيادة يف آخره مدرجة يف احلديث

(141.) 
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ًنا يدور ديث تدور به  كام يشمل الصدق يف األفعال واإليامن، فال يكون متلوِّ

 .إىل يشء ويكون أول َمن يسارع إىل خمالفتهمصلحته، وال يدعو 

الصدق يف القلب، صفاء القلب، صفاء النية، دسن : ومن أعظم ألوان الصدق

 تعاىل والدار اآلخرة، أن يسلم اإلنسان يف داخله من الغل املقصد، إرادة وجه اهلل

واحلقد واحلسد عىل الناس، بل يفرح هلم، وأن جياهد نفسه يف دفع الغل واحلسد 

)«احِللم بالتحلُّم، والعلم بالتعلُّم»والغرية، فإن 
، ومن أسباب حتقيق (1 ، والصرب بالتصربُّ

ثني أدًدا، فيدعو لنفسه ووالديه وزوجه ذل  أن يدعو للناس بخري يف سجوده وال يست

وذريته واملسلمني واملسلامت واملؤمنني واملؤمنات، واملؤمن يف كل داالته يتمثَّل قوله 

، وإن البَّ هَيدي إىل »: ليه وسلمصىل اهلل ع دَق هَيدي إىل البِّ دق؛ فإن الصِّ عليكم بالصِّ

د ى الصِّ يًقااجلنة، وما يزاُل الرجُل يصُدُق ويَتَحرَّ )«َق حتى ُيْكتََب عند اهلل صدِّ
2) . 

هداء عىل ﴾ڀ ڀ﴿شهداء : ثم وصفهم بأهنم ، وهذه األمة هي باجلملة أمة الشُّ

ي والنزاهة،  الناس، وهم شهداء عىل أنفسهم قبل ذل ، بالعدل واإلنصاف والتحرِّ

هداء عند اهلل، و لو ماتوا فمؤمنو هذه األمة مثل شهداء األمم السابقة، وهم بمنزلة الشُّ

                                                           

ْرداء ( 1) « الزهد»، وهناد يف (224)« العلم»أخرجه أبو خيثمة يف .  عنهريض اهللكام قال أبو الدَّ

، والبيهقي يف (120ص)« روضة العقالء»، وابن دبان يف (40) «احللم»، وابن أيب الدنيا يف (2134)

 (.309، 720)« جامع بيان العلم وفضله»، وابن عبد الرب يف (20114)« شعب اإليامن»

« العلل املتناهية»، و(110 -125/ 7)علل الدارقطني : ينظر. وُروي مرفوًعا، واملوقوف أصح

 (.941)« السلسلة الصحيحة»، و(119 -1/111)، (2/07)

 .ريض اهلل عنهمن دديث عبد اهلل بن مسعود ( 1700)، ومسلم (7034)أخرجه البخاري ( 2)
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يقية، وهلم ا﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ  ﴿عىل فرشهم،  دِّ لنور ، فلهم أجر الصِّ

 .(1)الذي يسعى بني أيدهيم وبأيامهنم

استئناًفا لكالم جديد، فتكون الواو  ﴾پ ڀ ڀ ﴿: وحيتمل أن يكون قوله

أن الشهداء الذين بذلوا أروادهم وُقتلوا يف سبيل اهلل هلم أجر : لالستئناف، أي

 . (2)عظيم

هيد ستُّ خصال»: وقد ورد ه من اجلنة، ُيغفُر له يف أول َدْفعة، وَيَرى مقعَد : للشَّ

وُُيار من عذاب القب، ويأمن من الفزع األكب، وُيوضع عىل رأسه تاُج الوقار، الياقوتة 

ج اثنتني وسبعنَي زوجًة من احُلور العني، ويشفع يف  منها خري من الدنيا وما فيها، ويزوَّ

)«أقاربهسبعنَي من 
3). 

ها اهللُ للمجاهديَن يف سبيل اهلل، ما بني مئإن يف اجلنة »: ويف احلديث َة درجة، أَعدَّ

)«الدرجتني كام بني السامء واألرض
4). 

عادة القرآن يف املقابلة بني هؤالء وهؤالء؛ : ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿

 .ليكون العبد بني اخلوف والرجاء

                                                           

، (210 -1/217)للزجاج « معاين القرآن»، و(429 -11/421)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

« التحرير والتنوير»، و(20/119)« تفسري القرطبي»، و(22/0919)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»و

(10/930- 935.) 

 .، واملصادر السابقة(5/11)« تفسري ابن كثري»، و(1/177)« املحرر الوجيز»: ينظر( 2)

دام بن من دديث املق( 1033)، وابن ماجه (2779)، والرتمذي (20251)أخرجه أمحد ( 3)

 (. 9129)« السلسلة الصحيحة»: ينظر. ريض اهلل عنهمعديكرب 

 .ريض اهلل عنهأيب هريرة  من دديث( 0419، 1030)أخرجه البخاري ( 4)

سورة »، بنحوه، وينظر ما سيأيت يف ريض اهلل عنهمن دديث أيب سعيد ( 2554)وأخرجه مسلم 

 .﴾ ک ک ک ک ﴿: «الغاشية
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ڃ ڃ ڃ ڃ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ﴿ *

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ 

 :﴾ڑ ک ک ک ک گ

، كام قال ﴾ٹ﴿: إذا وجدت اآلية ُتستفتح هبذا األمر ، فثمة أمر َجَلٌل مهمٌّ

، وهي دعوة إىل التيقظ واملعرفة القلبية [23: حممد] ﴾يب جت حت خت مت ىت﴿: تعاىل

ىل مالمسة القلب التي تتجاوز الكالم اللساين، والنظر العقيل، والقناعة اجلافة، إ

 . والوجدان وصبغ الشخصية اإلنسانية بصبغة الربانية الصادقة

ليس عىل سبيل الذم املطلق للحياة الدنيا، ولكنه وصف  واحلديث عن الدنيا

هييِّئ املسلم إىل أن يقف موقف االعتدال واالتزان، فيأخذ منها نصيبًا ال يشغله عن 

ليس كله دراًما وال كله مذموًما،  عبواللَّ ، ﴾ڤ ﴿طلب اآلخرة، ووصفها بأهنا 

، وإنام (1)بيان ويامزدهمكان يالعب أهله، ويالعب الص صىل اهلل عليه وسلموالنبيُّ 

ى إىل أن ينقلب أذى لآلخرين أو عدواًنا عىل املمتلكات، أو انشغااًل عن  املذموم ما تعدَّ

 .الفرائض

 .ء فيهن ميل للهويكون عادة للمراهقني والشباب، وكذل  النسا واللَّهو

)«األنصاُر يعجبهم اللَّهو»وليس كل اللَّهو مذموًما، و
، وُيْثنَى عليه يف األفراح (2

ى احلدود، أو خالف األمر، أو كان  واألعياد واملناسبات املرشوعة، واملذموم منه ما تعدَّ

 . سبًبا يف تفويت فريضة، أو أشغل عن ذكر اهلل

                                                           

ريض من دديث أنس بن مال  ( 1210)« صحيح مسلم»، و(7213)« صحيح البخاري»كام يف ( 1)

يا أبا ُعمري، ما فعل »: يخالُطنا، دتى يقوَل ألٍخ ل صغريإن كان النبيُّ صىل اهلل عليه وسلم ل: قال اهلل عنه

 .«النُّغري

 .ريض اهلل عنهامن دديث عائشة ( 1271)« صحيح البخاري»كام جاء يف ( 2)
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ينة لق النجوم ِزينة، واملال ِزينة، واخلرضة ِزينة، وما عىل مطلوبة، واهلل تعاىل خ والزِّ

يوانات ِزينة، فهذا من بديع دكمته وصنعه، واملذموم منها ما بلغ األرض ِزينة، واحل

َف، مثل أن يتزيَّن اإلنسان بالذهب أو باحلرير، أو تتزيَّن املرأة بام ال  ف والرتَّ َ دد الرسَّ

: صىل اهلل عليه وسلمإلثارة واإلغراء، كام قال جيوز، أو يكون املقصود به الفتنة وا

ونساء  كاسيات  عارَيات  مُمِياَلت  »: وذكر منهام. «رمهاِصنفاِن من أهل النار مل أ»

، ُرُءوُسُهنَّ َكَأْسنَِمِة الُبْخِت املائلة، ال يدخلَن اجلنَة، وال ُيدَن رحيها، وإن رحَيها  مائاَلت 

)«َلُيوجُد من مسرية كذا وكذا
فهذه زينة مبذولة لغري الزوج، بل للفتنة واإلثارة . (1

ينة، فإنام النهي واإلغراء، ومعظم ما ور دت فيه النصوص من النهي عن ألوان من الزِّ

ا  عنها ألهنا تفيض إىل ما ال حيل، أو كانت ذريعة موصلة للمنكر واملفسدة، أو كانت غشًّ

 .وخداًعا وتلبيًسا

، فهم عادًة يتفاخرون (2)لكهول وَمن هم أكرب منهم، وهو غالًبا لثم ذكر التفاخر

 .ل وافر، وولد دارضبام هو هلم جمد زاهر، وما

يف الغالب للكهول وَمن فوقهم يف العمر، كام قال  والتكاُثر يف األموال واألوالد

ا يف اثنتني»: صىل اهلل عليه وسلمالنبيُّ  يف ُحبِّ الدنيا، وطول : ال يزاُل قلُب الكبري شابًّ

)«األمل
ژ ﴿: فهذا الشيخ اهلَِرم حيب التكاثر يف األموال واألوالد، كام قال سبحانه. (3

 :هنا يشمل معنيني ﴾ڑ ﴿، و[2:التكاثر] ﴾ڑ

 .منافسة اآلخرين: األول

                                                           

 .ريض اهلل عنهن دديث أيب هريرة م( 1215)أخرجه مسلم ( 1)

 (.10/409)« التحرير والتنوير»: ينظر( 2)

 .ريض اهلل عنهمن دديث أيب هريرة ( 2047)م ، ومسل(7410)أخرجه البخاري ( 3)
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 . (1)احلرص عىل الكثرة: والثاين

واملذموم منه هو املبالغة، وأن يكون مصدره دراًما، أو أن يتحول إىل مفاخرة 

  .احلق عن املستحقنيأو دجب ومباهاة، 

اع،  :﴾ڃ ڃ ڃ چ ڃ ﴿ رَّ مثَّل تعاىل الدنيا باملطر الذي يعجب نباته الزُّ

ارع يسمى َكْفًرا، وتشتهر هذه التسمية يف مرص، ويف : كافًرا، والقرية تسمى: والزَّ

هتم احلياة الدنيا،  ﴾ڃ ﴿اختيار لفظ  تعريض بالكفار الذين كفروا باهلل ورسله وغرَّ

 .(2) الَغرورهم باهللوغرَّ 

فهذا هياج يمثِّل مردلة الشباب والُكهولة؛ ألن الزرع هنا : ﴾چ چ چ ڇ ﴿

بول عان ما يصفر ويبدأ يف الذُّ وهو : ﴾ڇ ڇ ڇڍ ﴿، (3)قد اكتمل ونضج، ثم رَسْ

تعبري عن النهاية واملوت، فانظر إىل تناسب مرادل احلياة الدنيا مع مرادل الزرع يف 

 .العظيمهذا املثل القرآين 

 .فاحلياة الدنيا هي مزرعة اآلخرة: ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ﴿

 .(4)أهنا تغر صادبها: أي ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿

                                                           

 .«سورة التكاثر»، وما سيأيت يف (10/409)« التحرير والتنوير»: ينظر( 1)

« تفسري القرطبي»، و(1/901)« تفسري السمعاين»و، (3/144)« تفسري الثعلبي»: ينظر( 2)

 (.10/404)« التحرير والتنوير»، و(5/14)« تفسري ابن كثري»، و(20/111)

« تفسري أيب السعود»، و(1/901)« تفسري السمعاين»، و(1/210)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 3)

 (.10/401)« التحرير والتنوير»، و(1/120)« فتح القدير»، و(5/120)

تفسري »، و(12/901)للواددي « التفسري البسيط»، و(4/914)« تفسري ابن أيب زمنني»: ينظر( 4)

« تفسري ابن كثري»، و(20/117)« تفسري القرطبي»، و(1/170)« ر الوجيزاملحر»، و(1/91)« البغوي

 (.5/122)« تفسري أيب السعود»، و(5/14-11)
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گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ  ﴿ *

 :﴾ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے

: ليس املقصود بالَعْرض هنا الَعْرض املقابل للطول، وإنام املقصود بعرضها

صيص العرض دون الطول، فاملقصود سعتها وهذا ؛ إذ ال معنى من خت(1)سعتها

 :(2)معروف عند العرب، كام قال قائلهم

اِج من أن َتناَلني  َبساٌط ألَْيدي الناعجات َعريُض ***  ودوَن يِد احلجَّ

تشبيه يقصد به أهنا شديدة السعة، ولذل  ال  ﴾ڱ ڱ ڱ ﴿: ويف قوله

األرض، فأين النار؟ وال يقول يقال كام يقول بعضهم إذا كانت اجلنة عرضها السامء و

 .هذا إال جاهل يظن أن الكون ليس فيه إال ما يعرفه من الساموات واألرض

ار واجلنة والن»: فيه دليل عىل أن اجلنة خملوقة اآلن، كام قال الطحاوي: ﴾ڱ ﴿

فاجلنة موجودة، واألدلة عىل ذل  عديدة، . (3)«خملوقتان، ال تفنيان أبًدا وال تبيدان

 .(4)اآلية منها هذه

                                                           

تفسري »، و(22/0910)« هلداية إىل بلوغ النهايةا»، و(3/190)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 1)

 (.10/405)« التحرير والتنوير»، و(1/907)« السمعاين

« رشح ديوان احلامسة»، و(2/402)« الشعر والشعراء»، و(2/903)« التبينيالبيان و»: ينظر( 2)

 .منسوًبا إىل الُعديل بن الَفْرخ العجيل( 0/113)« لسان العرب»، و(2/909)

، وما ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿: «سورة الرمحن»، وما تقدم يف (410ص)« رشح الطحاوية»: ينظر( 3)

 . ﴾ڃۓ ڭ ڭ﴿: «سورة النبأ»سيأيت يف 

االقتصاد يف »، و(13ص)ألمحد بن دنبل « أصول السنة»، و(79ص)« الفقه األكرب» :ينظر( 4)

، (410ص)« رشح الطحاوية»، و(210ص)« معامل أصول الدين»، و(207ص)للمقديس « االعتقاد

 (.135-130ص)للهراس « رشح العقيدة الواسطية»، و(02-00ص)« أعالم السنة املنشورة»و
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ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ﴿ *

 :﴾ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

 ما مناسبة الكالم عن املصيبة يف السياق؟  

 .(1)ملا جرى احلديث عن اجلهاد والشهادة ناسب أن يذكر املصيبة :قال بعضهم

أنه ملا ذكر احلياة الدنيا وما فيها واألموال واألوالد، ُعرف أن احلياة  واألقرب

ا مبناها عىل اخلطر، ودال اإلنسان فيها الشقاء واملكابدة، وأهنا ال تسلم من الدني

ماله أو نفسه أو أهله أو ولده، وما  العوارض، فال أدد بمنجاة من مرض أو نكسة يف

ا  من أدد قط إال وداول شيئًا يف الدنيا ثم مل حيصل عليه أو ُدرم من أمر كان يتمنَّاه أيًّ

ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ﴿: ة ال ختلو من مصائب؛ وهلذا قالكان ذل  اليشء، فاحليا

ا أو غامًّ أو كآبة، ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ، وقد تكون املصيبة يف النفس مرًضا أو مهًّ

وبعض الناس قد يسلم من اإلعاقة والعجز البدين؛ ولكن يف داخله من االكتئاب 

 . بهواألدزان والقلق ما يعيقه عن حتقيق سعادته ورادته واستقرار نفسه واطمئنان قل

ب صىل اهلل عليه اع َهْدي الرسول عىل أن ختفيف ذل  أو إزالته ممكن بالقرآن واتِّ

عداء الذين يعيشون التفاؤل، فإن هذا ُيعديوسلم  . ، وأن خيالط الناس السُّ

إشارة إىل نوع آخر من املصائب، وهي املصائب العامة، مثل : ﴾ڭ ڭ ﴿: وقوله

الفقر واجلوع، واألمراض املعدية التي تنترش  الطوفان، والزالزل، والرباكني، وداالت

ونحوها من املصائب العامة التي تقع لألمم، فهذه كلها مكتوبة عند اهلل، .. سبني النا

رها،  ن يف وهذا من معاين الكتابوقد علمها وقدَّ ، فعلمه كتاب سبحانه، والقدر مدوَّ

 .اللَّوح املحفوظ، وهو كتاب عند اهلل ال يضل وال يتغريَّ 

                                                           

التحرير »، و(25/439)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(20/115)« تفسري القرطبي»: ينظر( 1)

 (.10/403)« والتنوير
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ٺ ٺ ٿ ٿ  ٺ ٺ﴿: إذن اهلل بوقوعها، وهلذا قال: ومن معاين الكتاب

)[22: التغابن] ﴾ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
1). 

ال  -خريها ورشها، كبريها وصغريها -ونصَّ عىل املصيبة، مع أن احلوادث كلها

د أن االدتجاج بالقدر يف املصائب ال يف  تقع إال بَقَدر، لكنه خصَّ املصيبة؛ ليؤكِّ

الدتجاج بالقدر هنا يعطي  قوة ويمنح  إيامًنا، فبداًل من أن تذهب ، وا(2)املعايب

)«َقَدُر اهلل، وما شاَء فعل»: ه تركن إىل تقدير اهللنفس  درسات يف أمر ال يد ل  في
3) ،

فيكون األمر َبْرًدا وسالًما عىل قلب ، ويذهب ما جتد من اإلدساس باألمل أو الفقد أو 

 .هيَّأ الروح للبدء من جديداخلسارة أو ضياع األدالم، وتت

فاملصائب العامة هي بام كسبت : وَثمَّ فرق  ما بني املصيبة الفردية، واملصيبة اجلامعية

، وال يتعنيَّ أن [42: الروم] ﴾ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب﴿: أيدي الناس

تكون مسؤولية فرد، وينزل البالء عليهم مجيًعا؛ ألنه ال يمكن إال هذا، ثم ُيبعثون عىل 

 . منياهت

ا، وال حيسن دينئذ أن نقول عن كارثة ما إهنا مسؤولية قبيلة بعينها، أو أرسة بعينه

 . أو بلد بعينه؛ بحيث إذا نزل البالء يف بلد نتَّهم ذل  البلد هتمة عامة

هذا ليس بسائغ رشًعا وال عقاًل، فإذا وقع يف بلد أمطار وأصيب الفقراء 

فهذا .. أنتم يا أهل البلد أهل معاٍص وفجور :واملساكني والضعفاء، مل حيسن أن نقول

                                                           

« التفسري الوسيط»، و(21/0105)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(19/21)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.10/420)« التحرير والتنوير»، و(5/295)« تفسري ابن كثري»، و(4/905)للواددي 

 .﴾حت خت مت ىت يت جث ﴿: «سورة القمر» ينظر ما تقدم يف( 2)

: وإن أصاَبَك يشء  فال تقْل »: ريض اهلل عنهمن دديث أيب هريرة ( 1774)« صحيح مسلم»كام يف ( 3)

ر اهللُ»: وُتروى. «َقَدُر اهلل، وما شاء فعَل : ُت كان كذا وكذا، ولكن قللو َأينِّ فعل  .«َقدَّ
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م، واملصيبة ال يلزم أن تكو ن عقوبة لألشخاص الذين نزلت هبم خاصة، توبيخ وحتكُّ

 . وإنام هي عقاب عام، ودعوة إىل االعتبار والتصحيح

وكون املصيبة بسبب ذنب ال يمنع أن يكون ثمة آيات ُترسل للناس عىل سبيل 

ها »: ريض اهلل عنهعود الرمحة، كام قال ابن مس وَن اآليات عذاًبا، وإنَّا كنا َنُعدُّ إنكم َتُعدُّ

)«َبَرَكةً  صىل اهلل عليه وسلمعىل عهد رسول اهلل 
1). 

إىل معنى االعتبار، فاهلل تعاىل قد يعاقب ُأناًسا  ريض اهلل عنهونظر ابن مسعود 

 ک ک ک﴿: ويرتك َمن هم أشد منهم، دتى يذرهم يف طغياهنم يعمهون

، وقد تكون [259،251: األعراف] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ گ گگگ ڳڳ

، فتكون [15: اإلرساء] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿: املصيبة ختويًفا وتنبيًها؛ لقوله تعاىل

خرًيا من جهة أهنا لو تأخرت لكانت أهول وأطول وأعظم، ومن علم أن التدبري بيد 

، وكيف در البالءاحلكيم اخلبري ريض وآمن وسلَّم، وأدار البحث الرشيد يف معرفة مص

 .يمكن للمكلَّف تداركه أو تالفيه

الضمري هنا يعود عىل املصيبة، أو يعود عىل : ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ  ﴿

: أي ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿: النفس، أو يعود عىل األرض، وكلها مما سبق يف اآلية

 .(2)ضبط ذل  ودفظه

                                                           

« صحيح ابن خزيمة»، و(9799)« مذيجامع الرت»، و(9103)« صحيح البخاري»: ينظر( 1)

 (.101ص)للبيهقي « االعتقاد»، و(1514)« صحيح ابن دبان»، و(104)

تفسري »، و(1/2253)« التفسري وعجائب التأويلغرائب »، و(3/141)« تفسري الثعلبي»: ينظر( 2)

حيط يف البحر امل»، و(20/110)« تفسري القرطبي»و ،(13/470)« تفسري الرازي»، و(1/91)« البغوي

 (.10/422)« التحرير والتنوير»، و(5/17)« تفسري ابن كثري»، و(20/222)« التفسري
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ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿ *

 :﴾ېئ ېئ

ەئ  ﴿ا عليها؛ ألن فواهتا قدر مكتوب، من مصالح ُدرمتم منها، ال حتزنو

، فرًدا طاغيًا خيرجكم عن التوازن واالعتدال إىل األرََش ﴾ەئ وئ وئۇئ

 . والبََطر والطغيان الذي يكون سببًا يف زوال النعمة ودلول النقمة

تدمُع »: عليه وسلمصىل اهلل كال؛ فقد قال  وهل يلومنا اهلل تعاىل إذا َحِزنَّا؟

نَاالعنُي، وحَيَزُن ال احلزن : بل املقصود باألََسى هنا. (1)«قلُب، وال نقوُل إاِلَّ ما َيْريَض ربُّ

ط عىل القضاء والقدر،  املفرط الذي ُيقعد اإلنسان عن العمل، أو حيمله عىل التسخُّ

ونا َأالَّ نستسلم والكالم بام ال جيوز من هجر القول وفحشه والكفر باهلل، فالقرآن يدع

 . للحزن واليأس

آداب وأخالق من شأهنا أن تريبِّ املسلم عىل مدافعة احلزن، ويف املجتمعات  وثمة

ثقافة عامة تقوم عىل تكريس احلزن وتعظيم مناسباته، كام يقيم الرافضة منادات 

ب النفس  د احلزن وتعذِّ دِّ ت عليها مئات السنني، وبطريقة جُتَ لذكرى وفيات مرَّ

يقاوم احلزن ويسارع إىل تناسيه ومعاجلته باإلقبال  اجلسد، وإنام ُيثنَى عىل املرء إذا كانو

إىل جتديد دياته والتخطيط ملستقبله، اعتباًرا بام وقع له وحترًزا من أسبابه؛ ولذا مدح 

أرسُع الناس إفاقًة بعد »: الروَم، وأثنى عليهم بأهنم ريض اهلل عنهعمرو بن العاص 

)«مصيبة
2) . 

ر من أغالله، وال جيعل نفسه  هذا أمر دسن أن يقاوم اإلنسان احلزن ويتحرَّ

 . مأسورة له، أن حياول جتاوز األزمة العارضة

                                                           

 .يض اهلل عنهرمن دديث أنس ( 1921)، ومسلم (2909)أخرجه البخاري ( 1)

 (.1535)أخرجه مسلم ( 2)
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املصيبة العامة، كاهلزيمة العسكرية أو النكبة  ريض اهلل عنهولعل مقصود عمرو 

أو احلرب األهلية، وهذا مشاهد مقروء يف التاريخ األوريب احلديث والقديم، وكذل  

ر أن األوالد عارية، كام األزمة اخلاصة من مرض أو فقد ق ريب عىل املؤمن أن يتذكَّ

 :قال َلبيد

 (1)دَّ يوًما أن ُتَردَّ الَودائعُ وال بُ ***  وما املاُل واألَهلوَن إِالَّ َوديَعةٌ 

فام أعطاك اهلل تعاىل يف هذه الدنيا فهو عارية مسرتجعة، وهي رادلة عن  أو 

 .أنت رادل عنها

ن الفرح؛ فالفرح مباح يف وهذا ليس هنيًا ع: ﴾ەئ ەئ وئ وئۇئ ﴿

، واهلل [15: يونس] ﴾ک گ گ گ گ ڳ ﴿: األصل، وقد يكون مستحبًّا

، ومن [30: النحل] ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ﴿: تعاىل قال

احلياة الطيبة الرسور والرضا وقرة العني، لكن املنهي عنه فرح الَبَطر واألرََش، وهلذا 

الذي يؤدِّي إىل أذى الناس، فاملذموم الفرح  ،﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿: قال

والعدوان، والطغيان، والَبَطر، وجتاوز احلدود، والنسيان وكفر النعمة ونسيان 

ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې  ﴿: الشكر، كام ددث لقارون، إذ قال له قومه

أما ما دون ذل  من الفرح فهو مأذون فيه، وهو من طبيعة  ،[77: القصص] ﴾ې

منني باإلنفاق وبالصدقة؛ مما يدل عىل أهنم رضبوا يف هذه اجِلبِلَّة، واهلل قد أثنى عىل املؤ

لوا مصالح، وبقدر مكانة اإلنسان يكون تأثريه، فإذا  روا ودصَّ األرض وكسبوا واجتَّ

أو جاه، كان أكثر تأثرًيا وأقدر عىل  كان له وظيفة كبرية أو صوت مسموع أو مال

ل الرسور عىل الناس، أو إيصال النفع واخلري للخلق، وهذا مما ُيفرح به أن ُيدخ

                                                           

 (.53ص)« ديوان َلبِيد بن َربِيعة»: ينظر( 1)
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ا أو يدعو  يساعدهم يف دل مشكلة، أو يكون مستشاًرا هلم يف خري، أو يدفع عنهم رضًّ

 .هلم

 :﴾ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ﴿ *

ملا ذكر تعاىل الدنيا ودعا إىل اإلنفاق وجعل يف الدنيا ميزاًنا معتداًل ال يزيد وال 

تكون يف املال، فهؤالء يبخلون ؛ ألن املصيبة قد ﴾ېئ ىئ ﴿ينقص، ختم بذم 

، ويريدون أن يكون ﴾ىئ ىئ یی ﴿بأمواهلم، فال ينفقوهنا يف سبيل اهلل، 

إىل أدد، وإنام  واهلل ليس بحاجة ﴾ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ ﴿الناس مثلهم، 

 :(1)تشمل معنيني ﴾يئ ﴿املقصود ابتالؤهم، و

 .امه وعطاياههو املحمود عىل إفضاله وإنع سبحانه وتعاىلاملحمود، فاهلل : األول

موا : الثاين احلامد، فإن اهلل تعاىل حيمد عباده عىل اخلري والرب واإليامن، وعىل ما قدَّ

 .(2)من خري، فهو دامد وحممود

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ  ﴿ *

 :﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

نبياء هم القرآن، وورثة الرسل واأل: ، ومنها(1)احلجج الظاهرة: فهي أما البينات

حون هذه البيِّنات، وُيِقيُمون احلُجج عىل العباد، مما يدل عىل أن أصل  العلامء يوضِّ

 .املهمة الرسالية هو البيان وإقامة احلجة، ودعوة الناس إىل اخلري

                                                           

، (211ص)للزجاجي « اشتقاق أسامء اهلل»، و(11ص)للزجاج « تفسري أسامء اهلل احلسنى»: ينظر( 1)

 (.110ص)« مع اهلل»و

« ر والتنويرالتحري»، و(13/110)« تفسري الرازي»، و(3/729)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 2)

(10/424.) 
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 صىل اهلل، وإن كان ثمة دديث مروي عن النبي «بعثنا رسَلنا بالسيف»: ومل يقل

ْيف، حتى ُيعبَد اهللُ وحَده ال رشيَك له، وُجعل ُبعثُت بني َيَدي ا»: عليه وسلم لساعة بالسَّ

)«...رزقي حتت ظِلِّ ُرحمي
2). 

، وهو بظاهره يتعارض (3)ويف بعض ألفاظه نكارة، ويف سنده ضعف واضطراب

 ک﴿: مع العديد من نصوص القرآن والسنة، ومنها هذه اآلية الكريمة، وقوله تعاىل

نه، و[200: األنبياء] ﴾گ گ گ گ ک إن كان من العلامء َمن دسَّ
(4). 

 .قضية قطعية داسمة، ومهمة الرسل هي البيان ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: فقوله

 إلقامة احلجة،  ﴾پ ﴿أنزل : ﴾ٻ پ پ پ ﴿

مقولة ابن : ، وبالعدل قامت الساموات واألرض، ومما اشتهر(5)إلقامة العدل ﴾پ﴿

وإن كانت كافرة، وال ينرص اهللُ ينرص الدولة العادلة : ُيروى»: تيمية يف شأن العدل

                                                                                                                                                    

تفسري »، و(4/119)للواددي « التفسري الوسيط»، و(24/190)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

، (20/170)« تفسري القرطبي»، و(4/190)« زاد املسري»، و(4/450)« افالكش»، و(1/99)« البغوي

 .، واملصادر السابقة(5/10)« تفسري ابن كثري»و

ببعضه  معلًَّقا( 4/40)، والبخاري (1770، 1221)، وأمحد (23402)أخرجه ابن أيب شيبة ( 2)

رشح مشكل »وي يف والطحا -ببعضه -(4092)وأبو داود  ،(545)وعبد بن محيد  بصيغة التمريض،

( 29/920)« املعجم الكبري»، والطرباين يف (2204)« معجمه»، وابن األعرايب يف (192)« اآلثار

، وابن عبد (1/241)« الفقيه واملتفقه»، واخلطيب يف (2214)« نشعب اإليام»، والبيهقي يف (24203)

 .ريض اهلل عنهاممن دديث ابن عمر ( 22/07)« التمهيد»الرب يف 

 (.طبعة الرسالة)، «مسند أمحد»ظر تفصيل الضعف يف ختريج ين( 3)

ختريج »، و(21/103)« سري أعالم النبالء»، و(2/173)« اقتضاء الرصاط املستقيم»: ينظر( 4)

إرواء »و ،(447 -9/441)« تغليق التعليق»، و(7/35)« فتح الباري»، و(4/113)« أداديث الكشاف

 (.0/4305)« ريج أداديث فتح الباريأنيس الساري يف خت»، و(2173)« الغليل

« تفسري البغوي»، و(11/414)« تفسري الطربي»، و(9/150)« تفسري عبد الرزاق»: ينظر( 5)

 (.24/150)« الدر املنثور»، و(5/10)« تفسري ابن كثري»، و(20/170)« تفسري القرطبي»، و(1/99)
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العدل واجب لكل أدد، عىل كل »: ويقول أيًضا. «الدولة الظاملة وإن كانت مؤمنة

)«أدد، يف مجيع األدوال، والظلم ال ُيباح يشء منه بحال
1) . 

معنى إنزال احلديد أنه  ذهب بعض املفرسين إىل أن: ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿

 .(2)يدكان يف السامء ونزل يف األرض، وليس هذا ببع

أن اهلل تعاىل أنزل ُسنَّة هذا األمر، فاألمر بخلقه هو من عند اهلل : واملعنى اآلخر

پ ڀ ڀ ڀ  ﴿: تعاىل من السامء، والسنة يف التعامل معه هي من عند اهلل، كام قال

خلقها وترشيع التعامل معها، رعاية : املقصود، فيكون [7: الزمر] ﴾ڀ ٺٺ

 .(3)ومتلًكا وغري ذل 

وصف ديادي يدل عىل القوة التي قد ترض الناس وقد تنفعهم؛ : لشديدوالبأس ا

 ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿: فقال عليه السالموقد امتن اهلل عىل نبيِّه داود 

، فهؤالء األنبياء علَّمهم رهبم صنعة تقيهم بأس املعتدين، وهو القتال [50: األنبياء]

وس، كام يف قوله روع والرتُّ ، فهذه [22: سبأ] ﴾ڳ ڳ ڳگ گ گ ﴿: باحلديد، كالدُّ

روع ُعلِّمها داود  حلامية الناس من البأس؛ مما يدل عىل أن الرشيعة  عليه السالمالدُّ

هم وفاجرهم، واهلل جاءت حلفظ دياة الناس، وهم خلق اهلل  مؤمنهم وكافرهم برِّ

امتحنهم عىل األرض ووضعها هلم، وابتالهم بالدعوة واألمر والنهي والتكليف، 

 .هم من فضلهورزقهم كل

                                                           

 (.90/993)، (15/79)« جمموع الفتاوى»: ينظر( 1)

« تفسري السمعاين»، و(3/147)« تفسري الثعلبي»، و(1/213)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 2)

 . تية، واملصادر اآل(4/190)« زاد املسري»، و(1/905)

« تفسري البغوي»، و(9/141)« تفسري القشريي»، و(3/190)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 3)

، (1/129)« فتح القدير»، و(20/172)« تفسري القرطبي»، و(1/173)« املحرر الوجيز»، و(1/99)

 (.10/427)« التحرير والتنوير»و
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فالبأس الشديد ليس نفًعا حمًضا، بل الغالب عليه الرضر، وكثري من  :﴾ٿ ٿ﴿

احلروب تأيت بمضار عظيمة، وقد يتحقق املقصود بدوهنا، إال أهنا تكون يف داالت 

كثرية ردًعا ودفًعا لعدو مغرور مستكرب خممور بالقوة والسالح، فأشار هنا إىل منافع 

مة الح أو باملنافع الاحلديد بالوقاية من الس تي أصبحنا نراها اليوم، من الصناعات املتقدِّ

ا يف دياة الناس اليوم  .التي صارت جزًءا جوهريًّ

فهذا الذي أنزله اهلل تعاىل من : ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿

الكتب وامليزان واحلديد مقصودها أن يعلم اهلل علم وجود وحتقق يف واقع احلياة َمن 

، وعلمه تعاىل قبل دصول اليشء هو علم (1)ى ويظلموَمن يبغي ويتعدَّ  ينرُصه ورسَله

 آخر، فهو تعاىل يعلم اليشء قبل ددوثه، ويعلم أنه ددث فعاًل،

 .ال ُيغلب ﴾ڦ ﴿ال ُيعِجزه يشء وهو  ﴾ڤ ﴿فهو  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿

 :﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ﴿ *

ڄ ڄ ڃ  ﴿: لذل  قالوخص نوًدا وإبراهيم؛ ألهنام آباء األنبياء، و

چ ﴿، فاألنبياء الذين جاؤوا بعدهم هم من صلبهم ومن ذريتهم، ﴾ڃ ڃ

أن األكثرين من ذرية نوح : أي ﴾چ ڇ ڇ ﴿من ذريتهم مهتد، : أي ﴾چ

 .(2)صىل اهلل عليه وسلموإبراهيم فاسقون، وهذا قبل بعثة النبي 

                                                           

« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(3/190)« تفسري املاتريدي»، و(19/102)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

تفسري »، و(1/173)« املحرر الوجيز»، و(12/929)للواددي « التفسري البسيط»، و(22/0999)

 (. 10/425)« تحرير والتنويرال»، و(1/230)« البيضاوي

تفسري »، و(12/925)للواددي « التفسري البسيط»و ،(3/195)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 2)

 (.24/032)« التفسري القرآين للقرآن»، و(0/913)« البحر املديد»، و(9/441)« النسفي
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ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿ *

ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 :﴾ۀہ ہ ہ ہ ھ 

أتينا من بعدهم برسل، : أي ﴾ڍ ﴿وهو آخر أنبياء بني إرسائيل، ومعنى 

: أرسلنا من بعدهم برسل منهم، ومن هؤالء الرسل: ، أي(1)«القفا»مأخوذة من 

ل عليه، كام نزلت التوراة عىل موسى ﴾ژ ژ ﴿، عليه السالمعيسى  ، وهو كتابه املنزَّ

، وذل  أن عيسى ﴾گ﴿لينًا، : أي ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿، عليه السالم

د، وكان يف ُبعث لُيلطِّف من القسوة والغلظة واملادية التي غلبت عىل اليهو عليه السالم

َمن »: رسالته السامدة والرأفة والرمحة، ولذل  يتداولون يف كتبهم الكلمة املروية عنه

ك األيرس، و ك األيمن، فَأِدْر له خدَّ )«َمن نازعَ  ثوب ، فزده رداَءكرضب  عىل خدِّ
2) .

بالرمحة؛ لُيخفِّف من غلواء اليهود وقسوهتم، ولذل  جعل  عليه السالمفُبعث عيسى 

، ويمكن أن ﴾گ﴿بالناس وتواضًعا وسكينة،  ﴾ڑ ک ک ک ک گ ﴿ تعاىل

 :يكون هذا عطًفا عىل قوله

هبانيَّة ليست مثل الرأفة والرمحة، فالرأفة وا ﴾ک گ﴿ لرمحة مطلوبة عىل أن الرَّ

رت إىل ما ال حُتمد عقباه، ولذا أشار هنا إىل  هبانيَّة ففيها نظر؛ ألهنا تطوَّ مطلًقا، أما الرَّ

 .بدعيتها

                                                           

« األقرآن معرتك»، و(1/100)« املحرر الوجيز»، و(3/195)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 1)

 (.10/410)« التحرير والتنوير»، و(9/295)

، «ق ف ي»( 1/221)« مقاييس اللغة»، و(140ص)للسجستاين « غريب القرآن»: وينظر أيًضا

 .«ق ف ا»( 21/234)« لسان العرب»، و(115ص)« خمتار الصحاح»و

مدارج »، و(15/711)« جمموع الفتاوى»، و(1/25)للشهرستاين « املَِلل والنَِّحل»: ينظر( 2)

 (.9/270)« تفسري ابن كثري»، و(1/415)« السالكني
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مفعواًل لفعل يدل عليه ما بعده، فيكون  ﴾گ﴿: ويف اآلية ادتامل أن يكون قوله

أنشؤوا : أي َرهبانِيَّة، وابتدعوا ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿: تقدير اآلية

أن اهلل تعاىل مل يوجبها : أي ﴾گ ڳ ڳ ﴿ ،(1)ا من ِقبل أنفسهم رهبانيةواخرتعو

 . ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ﴿: عليهم، قال سبحانه

هبانيَّة، لكن : وهذا فيه ادتامل أن يكون املعنى أن اهلل تعاىل مل يكتب عليهم هذه الرَّ

)﴾ڳ ڱ ڱ ﴿هم عملوها 
هبانيَّة، (2 هوا إىل الرَّ هبانيَّ ، فاألولون منهم اجتَّ مأخوذة  ةوالرَّ

ْهب، وهو اخلوف من الرَّ
اخلوف من اهلل، فبسبب اخلوف من : ، والغالب أن املقصود(3)

يارات اهلل كان  مون من ُعبَّاد النصارى يعتزلون الناس ويقيمون يف الصوامع والدِّ املتقدِّ

غون  يف الُقرى والصحراء، وال يدخلون عىل أدد، وال يدخل عليهم أدٌد، ويتفرَّ

 .للعبادة

فوا من وك هبانيَّة أن تركوا الزواج زهًدا وتفرًغا للعبادة، فتخفَّ اء هذه الرَّ ان من جرَّ

هذا إىل دين عندهم، وبسبب العزوف عن الزواج شاعت اخليانات ذل ، دتى حتول 

والتحرش اجلنيس والعدوان، وكم خرج للناس من تسجيالت وثائقية تفضح قساوسة 

                                                           

« التفسري الوسيط»، و(3/140)« تفسري الثعلبي»، و(11/410)« تفسري الطربي»: ظرين( 1)

« تفسري اخلازن»، و(20/179)« تفسري القرطبي»، و(1/99)« تفسري البغوي»، و(4/114)للواددي 

(4/111.) 

اهلداية إىل بلوغ »، و(9/422)« تفسري السمرقندي»، و(11/410)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

« تفسري ابن كثري»، و(20/179)« تفسري القرطبي»، و(4/100)« املحرر الوجيز»، و(22/0991) «النهاية

(5/13.) 

« تفسري القرطبي»، و(1/100)« املحرر الوجيز»، و(1/454)« تفسري املاوردي»: ينظر( 3)

 (.10/411)« التحرير والتنوير»، و(1/230)« اويتفسري البيض»، و(20/179)

« لسان العرب»، و(977ص)« املفردات يف غريب القرآن»، و(2/240)« حالصحا»: وينظر أيًضا

 (.9/200)« بصائر ذوي التمييز»، و«ر هـ ب»( 2/497)
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شون باألطفال أو بالنساء أو  بالراهبات؛ ألن هذا الترشيع معاندة للفطرة البرشية يتحرَّ

 . يف ميل األنثى للذكر والذكر لألنثى

فعلوها خوًفا من اهلل، ويمكن أن يكونوا فعلوها خوًفا من طغيان  فهم يف األصل

ضوا  عليه السالماملتسلِّطني عليهم من اليهود والروم وغريهم، فإن أتباع عيسى  تعرَّ

ڀ  ﴿: «سورة الربوج»وا وُقتلوا وُأوذوا، ومن ذل  ما سيأيت يف حلمالت شديدة وُأدرق

هبانيَّة ﴾ڀ ڀ ٺ ي واالنعزال يف الصوامع، علاًم أن الرَّ ، فآل األمر إىل التخفِّ

صىل اهلل عليه الصحيحة هي أن خُيالط اإلنسان الناس ويصرب عىل أذاهم، كام قال النبيُّ 

 عىل أذاهم، خري  من الذي ال َيالطهم وال املؤمُن الذي َُيالُط الناَس ويصبُ »: وسلم

)«يصُب عىل أذاهم
1). 

اهب : أي. «ليس الناس  ناس  الصومعة، وإنام ناس  املدينة»: وكام قيل أن الرَّ

احلقيقي هو الذي خيتلط بالناس ويصرب عليهم ويدفع بالتي هي أدسن وجيتهد وسعه 

 .ما استطاع

هبانيَّة مل ُتكت ب عليهم، ولكن هم فعلوها ابتغاء رضوان اهلل، فاملعنى هنا أن الرَّ

روها بعد ذل  إىل ما فكأن اهلل تعاىل َقبِ  لها منهم أول األمر وأذن هلم فيها، ولكنهم طوَّ

 .ال جيوز

أن اهلل تعاىل مل يكتب عليهم ذل ، إال أن يريدوا به : ويمكن أن يكون املعنى

 . عز وجلرضوان اهلل 

                                                           

، والرتمذي (955)« األدب املفرد»، والبخاري يف (1011)، وأمحد (2355)أخرجه الطياليس ( 1)

من دديث ( 20/219)لبيهقي ، وا(02)« اعتالل القلوب»، واخلرائطي يف (4091)، وابن ماجه (1100)

 (.393)« السلسلة الصحيحة»: وينظر. ابن عمر ريض اهلل عنهام
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هبانيَّة، ولكن هم فعلوهاأن اهلل تعاىل مل يك واألقرب تب عليهم الرَّ
(1) . 

، وهذا (2)فهم ابتدعوها، وما استطاعوا أن يقوموا بحقوقها: ﴾ڱ ڱ ں ں﴿

 . أصل يف عدم تكليف اإلنسان نفسه ما ال يطيق

هبانيَّة يف بني إرسائيل مثل النذر يف هذه األمة، فالنذر ليس مرشوًعا، وال  وربام الرَّ

امتدح اهللُ ، و(3)وإنام ُيستخرُج به من الَبِخيل - اهلل عليه وسلمصىلكام قال  -يأيت بخري

صىل اهلل النبيَّ  ريض اهلل عنه، وسأل عمُر [0: اإلنسان] ﴾پ ڀ ﴿: املوفون بنذورهم

َأْوِف »: فقال. إين نذرُت يف اجلاهلية أن أعتكف ليلًة يف املسجد احلرام: عليه وسلم

)«بنذركَ 
بينا النبيُّ : يشء مرشوع أو مباح، ويف احلديث يف النذربرشط أن يكون . (4

أبو إرسائيَل، َنَذَر أن : خيطُب، إذا هو برجل قائٌم، فسأل عنه فقالوا صىل اهلل عليه وسلم

، وال يتكلَم، ويصومَ  : صىل اهلل عليه وسلمفقال النبيُّ . يقوَم وال يقعَد، وال يستظلَّ

)«صوَمه مَّ ُمْرُه فليتكلْم وليستظْل وليقعْد، وليت»
ريض ويف احلديث اآلخر عن أنس . (5

. «ما َباُل هذا؟»: رأى شيًخا هُيَاَدى بني ابنيه، فقال صىل اهلل عليه وسلم، أن النبيَّ اهلل عنه

 .(6)وأمره أن يرَكَب . «إن اهللَ عن تعذيب هذا نفَسُه لغنيٌّ »: قال. َنَذَر أن يميَش : قالوا

                                                           

« تفسري السمرقندي»، و(1/290)للزجاج « معاين القرآن»، و(11/410)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

« تفسري املاوردي»، و(3/140)« تفسري الثعلبي»، و(4/917)« ننيتفسري ابن أيب زم»، و(9/422)

تفسري »، و(1/903)« تفسري السمعاين»، و(927 -12/921)للواددي « التفسري البسيط»، و(1/451)

 (.1/99)« البغوي

« تفسري القرطبي»، و(4/193)« زاد املسري»، و(9/422)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 2)

 (.10/411)« التحرير والتنوير»، و(5/13)« ن كثريتفسري اب»، و(20/179)

 (.2793)« صحيح مسلم»، و(7731)« لبخاريصحيح ا»: ينظر( 3)

 .ريض اهلل عنهاممن دديث ابن عمر ( 2717)، ومسلم (1091)أخرجه البخاري ( 4)

 . ريض اهلل عنهاممن دديث ابن عباس ( 7004)أخرجه البخاري ( 5)

 (. 2741)ومسلم ، (2571)أخرجه البخاري ( 6)
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ق اهلل مراده يلزم الوفاء به عند القدرة، فنذر اإلنسان طاعة من الطاعات إن دقَّ 

ق بكذا: كقول أددهم  . هذا جيب عليه الوفاء. نذرُت هلل إن شفى اهللُ مرييض أن أتصدَّ

ى نذر اللَّجاج، وهو أن يريد اإلنسان َتْرَك يشء فريغم نفسه : وَثمَّ نوع آخر يسمَّ

وكذا، فيجب عليه أن  عله ليصومن كذا وكذا أو ليتصدقن بكذاعىل تركه بالنذر لئن ف

ر  يوِف بنذره لو فعل ذل  اليشء الذي علَّق عليه النذر، فإن مل يوِف بنذره فعليه أن يكفِّ

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ  ﴿: كفارة يمني

 .(1)؛ ألنه قصد هبذا النذر ما يقصد باليمني من فعل اليشء أو تركه[53: املائدة] ﴾ەئەئ 

ں  ﴿: دفظوها دقَّ دفظها، وقوله ما: أي ﴾ڱ ڱ ں ں ﴿: وهلذا قال هنا

. [201: آل عمران] ﴾ٹ ڤ﴿: سبحانه وتعاىلأي ما رعوها رعايتها احلقة، كام قال  ﴾ں

 .[474: البقرة] ﴾ڃ ڃ ڃ ﴿: وقال

من بني إرسائيل من أتباع عيسى : أي ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ﴿

ک ﴿: ، مثل الذين قالوا من أتباع عيسى(2)كافرون: أي ﴾ہ ہ ہ﴿، عليه السالم

: التوبة] ﴾ڻ ڻ ۀۀ ﴿: ، أو الذين قالوا[09: املائدة] ﴾ک گگک 

، أو الذين افرتوا عىل اهلل الكذب، فهم يف مقابل الذين آمنوا، والفسق ُيطلق عىل [90

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ﴿: الكفر، كام يف قوله

 . [45 -41: السجدة] ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې

 ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿ *

 :﴾ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

                                                           

 (.49/ 40)« املوسوعة الفقهية الكويتية»: ينظر( 1)

« تفسري السمعاين»، و(3/193)« تفسري املاتريدي»، و(1/292)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 2)

 (.20/171)« تفسري القرطبي»، و(4/195)« زاد املسري»، و(1/903)
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م األمر بالتقوى استدراًكا عىل رهبانية بني إرسائيل، وإلفاًتا للبصائر إىل احلق  قدَّ

هبانيَّة  ، وهو التقوى، وترك املفضول الذي ال يغني من احلق شيئًا، وهو الرَّ املتعنيَّ

 .التي ابتدعها بنوا إرسائيل

عصية، َأالَّ جيدك اهلل دال يف القلب حيمل عىل فعل الطاعة وترك امل: والتقوى

 .(1)ديث هناك وال يفقدك ديث أمرك

 : (2)وكام يقول ابن املعتز

 وكبرَيها ذاك التُّقى***  خلِّ الذنوَب صغرَيها

 ِض الشوِك حيذُر ما يرى***  واصنع كامٍش فوق أر

 احلَىَص إن اجلباَل من ***  ال حتقرَن صغريةً 

 .، وهذا حمتمل وظاهر(3)املسلمون من هذه األمة: ﴾ھ ھ ﴿واملقصود بـ

؛ (4)عليه السالمالذين آمنوا من بني إرسائيل من أتباع عيسى : وقد يكون املقصود

 . ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ﴿: الذين أشار إليهم بقوله

واألوىل شمول اخلطاب هلذه األمة ولبني إرسائيل الذين كانوا مؤمنني بعيسى، 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ﴿ صىل اهلل عليه وسلم ﴾ے ے ۓ ۓ﴿: فقال

                                                           

 (.1/2555)« موسوعة فقه القلوب»: ينظر( 1)

، (1/422)« ات األدباءحمارض»، و(7323)« شعب اإليامن»، و(13ص)« ديوان ابن املعتز»: رينظ( 2)

 (.1/100)« الكشكول»و

« تفسري الثعالبي»، و(1/102)« املحرر الوجيز»، و(9/422)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 3)

 (.10/410)« التحرير والتنوير»، و(549ص)« تفسري السعدي»، و(1/931)

« زاد املسري»و، (4/117)للواددي « التفسري الوسيط»، و(11/494)« فسري الطربيت»: ينظر( 4)

 .، واملصادر السابقة(20/177)« تفسري القرطبي»، و(4/193)
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 والكِفلضعفني، : أي ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿، النبي اخلاتم، [215: األعراف] ﴾ۅ

 . (1)املقدار العظيم: هو

، فقد شهد بمثل هذا شواهد من القرآن، كام يف وإذا كان اخلطاب لبني إِسائيل

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ﴿: قوله تعاىل

 -11:القصص] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

 :الرهبان من بني إرسائيل الذين سمعوا القرآن فآمنوا ، هؤالء[14

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ﴿

صىل ، فجعل هلم األمر ضعفني، وصحَّ عنه [59:املائدة] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

رجل  من أهل الكتاب آمَن بنبِيِّه : ثالثة  ُيْؤَتْوَن أجَرهم مرتني»: أنه قال اهلل عليه وسلم

َقُه، فله أجران، وعبد  مملوك  َأدَّى  هلل عليه وسلمصىل اوأدرَك النبيَّ  َبعُه وصدَّ فآمَن به واتَّ

، َفَغَذاها فأحسَن ِغَذاَءَها، ثم  حقَّ اهلل تعاىل وحقَّ  سيِّده، فله أجران، ورجل  كانت له َأَمة 

جها، فله أجران ا، ثم أعتقها وتَزوَّ هَبا فأحسَن َأَدهَبَ )«َأدَّ
2) . 

، فهو ترشيف هلم أن اهلل تعاىل ُيضاعف ؤمنني من هذه األمةوإذا كان اخلطاب للم

 . هلم األجر أكثر مما كان يعطى َمن كان قبلهم من أهل الكتاب

، أن النبيَّ ريض اهلل عنهاموهذا معنى مستقل صحيح؛ يشهد له دديث ابن عمر 

ُأجراَء،  َمَثُلكم وَمَثُل أهل الكتابني، كَمَثل رجل استأجرَ »: قال صىل اهلل عليه وسلم

َمن : ن يعمُل يل من ُغْدَوَة إىل نصف النهار عىل قرياط؟ فعملت اليهود، ثم قالمَ : فقال

                                                           

البن « غريب القرآن»، و(150ص)للفراء « معاين القرآن»، و«ك ف ل»( 1/909)« العني»: ينظر( 1)

املفردات »، و«ك ف ل»( 1/2520)« الصحاح»، و«ك ف ل»( 1/373)« مجهرة اللغة»، و(411ص)قتيبة 

ك »( 22/153)« لسان العرب»، و«ك ف ل»( 3/1513)« شمس العلوم»، و(020ص)« يف غريب القرآن

 (.10/415)« التحرير والتنوير»، و«ف ل

 .ريض اهلل عنهمن دديث أيب موسى ( 214)، ومسلم (9022)أخرجه البخاري ( 2)
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َمن : يعمُل يل من نصف النهار إىل صالة العرص عىل قرياط؟ فعملت النصارى، ثم قال

يعمُل يل من العرص إىل أن تغيَب الشمُس عىل قرياطني؟ فأنتم هم، فغضبت اليهوُد 

هل نقصُتُكم من حقُِّكم؟ : قال! عماًل، وأقلَّ عطاًء؟ ما لنا أكثرَ : قالواوالنصارى، ف

)«فذلك فضيل ُأوتيه َمن أشاءُ : قال. ال: قالوا
 .فهذا فضل اهلل يؤتيه َمن يشاء. (1

غري النور الذي يف اآلخرة، هذا : ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿

 ﴿له سبحانه، وهذا من فض ﴾ۈ ٴۇ﴿، (2)نوًرا يف الدنيا: نور يف الدنيا؛ أي

، وذكر النور الدنيوي هنا مناسب ملا أخرب عنه يف ثنايا السورة من أن ﴾ۋ ۅ ۅ

 .(3)املؤمنني يسعى نورهم بني أيدهيم وبأيامهنم

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ  ﴿ *

 :﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

َم لِيَْعلَ ): يقرؤها ريض اهلل عنهامليعلم أهل الكتاب، وهكذا كان ابن عباس : أي

تَاِب 
، وهذه قراءة تفسريية ليست ودًيا، وإنام يقرؤها لُيعلِّم طالبه أن هذا (4)(َأْهُل الكِ

 .(5)هنا صلة أو زائدة يف سياق الكالم« ال»هو املقصود، وأن 

                                                           

 (.1175)أخرجه البخاري ( 1)

« تفسري املاتريدي»، و(1/292)للزجاج « معاين القرآن»، و(11/413)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

« تفسري السمعاين»، و(1/457)« تفسري املاوردي»، و(3/110)« تفسري الثعلبي»، و(3/142-141)

 (.5/90)« تفسري ابن كثري»، و(1/950)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ﴿: يف قوله تعاىل( 3)

 .﴾ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٺ 

« الربهان يف علوم القرآن»، و(1/910)« ري ابن جزيتفس»، و(1/102)« املحرر الوجيز»: ينظر( 4)

 . ، واملصادر اآلتية(1/931)« تفسري الثعالبي»، و(9/03)

، (1/97)« تفسري البغوي»، و(1/457)« تفسري املاوردي»، و(3/112)« تفسري الثعلبي»: ينظر( 5)

 (.20/170)« تفسري القرطبي»، و(13/401)« زيتفسري الرا»و
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ليعلم ويدرك من قبلكم من اليهود : دتى يعلَم أهُل الكتاب، أي: واملعنى

وئ  ﴿سبحانه فالفضل هلل  ،﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ  ﴿والنصارى 

 . ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

دوهنم بنبي ُيبعث، فيقتلوهنم به  وكأن أهل الكتاب كانوا يزدرون العرب ويتوعَّ

، فلام وجدوا أن هذا [53: البقرة] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿: (1)قتل عاد وإَِرم

هو من العرب من ذرية إسامعيل منعهم احلسد أن  صىل اهلل عليه وسلمالرسول 

)«هؤالء أبناء َأَمة»: يؤمنوا، وقالوا
هاجَر، واستكربوا عن الرسالة، ونسوا : يعنون. (2

دق  . أن الفضل بيد اهلل، وأن السابق يدرك أدياًنا أكثر مما أدرك الالَّ

ي أن املقصود بقوله سبحانه يف  ے ے ۓ ﴿: «سورة الواقعة»وهذا ُيقوِّ

ا مل ، أنه يف هذه األمة؛ ديث كتب اهللُ هلم من الفضل م﴾ۓڭ ڭ ڭ ڭ

 .، واهلل أعلم(3)يكتبه لسابقيهم

  


                                                           

أليب « دالئل النبوة»، و(1/914)« تاريخ الطربي»، و(413، 2/122)« سرية ابن هشام»: ينظر (1)

، (4/902)، (9/101)« البداية والنهاية»، و(494، 1/07)للبيهقي « دالئل النبوة»، و(135ص)نعيم 

 .﴾ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿: «سورة البينة»وما سيأيت يف 

« تفسري السمرقندي»، و(2/103)« تفسري املاتريدي»، و(1/142)« الطربيتفسري »: ينظر( 2)

 (.2/911)« تفسري ابن كثري»، و(2/241)« تفسري البغوي»، و(2/01)

 .«سورة الواقعة»ينظر ما سيأيت يف ( 3)
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 ............................................................مقدمة

 ..........................................................الفاحتةسورة 

 .......................................................سورة احلجرات

 .........................................................﴾ٱ ﴿سورة 

 .......................................................سورة الذاريات

 ..........................................................سورة الطور

 ..........................................................سورة النجم

 ..........................................................سورة القمر

 ........................................................سورة الرحن

 .........................................................سورة الواقعة

 ........................................................سورة احلديد

 ....................................................فهرس املحتويات 

  


