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ل»  «حزب املَُفصَّ
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 الثالث اجلزء
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*  

ى  .(1)، كام يف املصاحف، وكتب التفسري، واحلديث«سورة اجلن  »: ُتسمَّ

ى أيًضا ، كام يف «﴾ٱ ٻ﴿ سورة»: ، أو«﴾ٱ ٻ ٻ﴿ سورة»: وُتسمَّ

 .(2)وبعض التفاسري، «بخاريصحيح ال»

 .(3)ثامن وعرشون آية، باتفاق علامء العد    *

أهنا نزلت مجلة واحدة، وليست : ، والظاهر(4)بإمجاع أهل العلم  *

أة، كام يدل عىل ذلك سياقها  .جمزَّ

 صىل اهللانطلَق رسوُل اهلل »: قال ريض اهلل عنهامعن ابن عباس  *

يف طائفة من أصحابه عامديَن إىل سوق ُعكاٍظ، وقد ِحيَل بني الشياطني  لمعليه وس

هُب، فرجعت الشياطنُي، فقالوا ما لكم؟ : وبني خرب السامء، وُأرسلت عليهم الشُّ

                                                           

« تفسري الطربي»، و(4/424)« جامع الرتمذي»، و(4/444)« تفسري مقاتل»: ينظر (1)

، (11/1)« تفسري القرطبي»، و(23/441)« تفسري الرازي»، و(2/432)« املستدرك»، و(22/213)

 (.21/214)« التحرير والتنوير»، و(4/242)« فتح القدير»و

« صحيح البخاري»، و(2/241)« الرزاق تفسري عبد»، و(466ص)« تفسري جماهد»: ينظر (2)

 (.14/246)« فتح البيان يف مقاصد القرآن»، و(11/62)« تفسري القرطبي»، و(4/143)
، (216ص)« فنون األفنان يف عيون علوم القرآن»، و(244ص)« البيان يف عد  آي القرآن»: ينظر (3)

 (.21/216)« رالتحرير والتنوي»، و(14/11)« روح املعاين»و

، (11/1)« تفسري القرطبي»، و(4/244)« زاد املسري»، و(4/263)« املحرر الوجيز»: ينظر (4)

 (.21/214)« التحرير والتنوير»و
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هُب : فقالوا بينكم وبني  ما حاَل : قال. ِحيَل بيننا وبني خرب السامء، وُأرسلت علينا الشُّ

ا، فانظروا ما هذا األمُر َث، فارضبوا مشارَق األرض ومغارَب خرب السامء إال ما حد

الذي حدَث؟ فانطلقوا فرضبوا مشارَق األرض ومغارَبا ينظرون ما هذا األمر الذي 

هوا نحو ِِتامَة إىل رسول اهلل : قال. حال بينهم وبني خرب السامء فانطلَق الذين توجَّ

كاٍظ، وهو يصِّل  بأصحابه إىل سوق عُ  ، وهو عامد  (1)بنَْخَلةَ  عليه وسلمصىل اهلل 

عوا له، فقالوا هذا الذي حاَل بينكم وبني خرب : صالَة الفجر، فلام سمعوا القرآَن تسمَّ

 ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿يا قومنا : فهنالك رجعوا إىل قومهم، فقالوا. السامء

عز وأنزل اهلل . ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ٺ

پ ٻ ٻ پ ٱ ٻ ٻ ﴿: عليه وسلمصىل اهلل عىل نبيه  وجل

)«﴾پ
2). 

صىل اهلل عليه وذكر ابن إسحاق أن نزول هذه السورة كان بعد ذهاب رسول اهلل 

يف سنة عرش بعد البعثة، وقبل : إىل الطائف يطلب النرصة من َثِقيف، أي وسلم

ت السورة األربعني يف نزول السور، نزلت بعد . (3)هجرته بثالث سنني وقد ُعدَّ

 .(4)«يس سورة»، وقبل «سورة األعراف»

 صىل اهلل عليه وسلم، أن النبيَّ ريض اهلل عنهوقد ُروي من حديث ابن مسعود 

، فذهب إليهم، وكان معه ابن مسعود علم بوجود ا  .(5)ريض اهلل عنهجلن 

                                                           

 .موضع بني مكة والطائف (1)

 (.22/213)« تفسري الطربي»: وينظر(. 441)، ومسلم (4121، 662)أخرجه البخاري  (2)

 (. 422 -1/421)بن هشام ال« السرية النبوية»: ينظر (3)

، (1/112)« الربهان يف علوم القرآن»، و(22ص)البن الرضيس « فضائل القرآن»: ينظر (4)

 (.21/216)« التحرير والتنوير»و
 .، وغريهم(234)، وابن ماجه (33)، والرتمذي (34)، وأبو داود (2313)أخرجه أمحد  (5)



4 
 

صىل اهلل عليه إن القصة تكررت؛ فمرة مل يعلم النبي : ومن أهل العلم َمن يقول

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿: ه سبحانه، ومرة أخرى َعلِم، وقد جاء يف قولوسلم

، فهؤالء نفر [21: األحقاف] ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ

 .غري أولئك

، وكلهم استمعوا، وكلهم  واألقرب أن القصة واحدة، فكلهم نفر  من اجلن 

بوا مما استمعوه، ولكن يف كل موضع ُحكَِي طرف  من القصة، كشأن القرآن يف  تعجَّ

 .(1)تكرار قصص األنبياء ونحوها، واهلل أعلم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿ *

 :﴾ڀ ٺ

 صىل اهلل عليه وسلم، والنبيُّ (2)أخرب الناَس : أي ﴾ڈ﴿: بقوله استفتح السورة

هي من الوحي،  ﴾ڈ﴿: ينقل النص للناس كام هو، فيُمليه عليهم ويكتبونه، وكلمة

مة التي نزل با جربيل  ها حفظ، فصىل اهلل عليه وسلمعىل النبي  عليه السالموهي املقد 

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿، و﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ :وقاهلا، وأمالها عىل أصحابه، كام يف

                                                                                                                                                    

فه بجميع طرقهطني، والبيهقي، وغريمها، وله طرق أخرى ال يصح منها يشء، كام قال الدارق : وقد ضعَّ

، ونقل النووي (46 -1/42)« الدراية»، وابن حجر يف (244 -1/244)« العلل املتناهية»ابن اجلوزي يف 

ثني عىل ضعفه( 1/244)« فتح الباري»، واحلافظ يف (1/141)« املجموع»يف   .إمجاع املحد 

: ، أنه ُسئلريض اهلل عنهود من حديث ابن مسع( 443)« مصحيح مسل»ومع ضعفه، فهو خمالف ملا يف 

« خمترص صحيح مسلم»: وينظر. ال: هل شهد أحد  منكم مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ليلة اجلن؟ قال

 (.1323)« السلسلة الضعيفة»، و(2114)للمنذري 
« حرر الوجيزامل»، و(4/42)« تفسري السمعاين»، و(13/243)« تفسري املاتريدي»: ينظر (1)

، واملصادر السابقة (1/441)« البحر املحيط يف التفسري»، و(11/4)« تفسري القرطبي»، و(4/134)

 .واآلتية
 (.2/1241)« غرائب التفسري وعجائب التأويل»، و(2/432)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 2)
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، ﴾ڇ ڇ ڍ ڍڌ﴿، و﴾ٹٿ ٿ ٹ ٹ ﴿، و﴾ٻ

وهذا من ضمن إتقان املصحف وضبطه؛ بحيث ال يسقط منه حرف وال يزيد، وهو 

اه عن رب  العزة، ثم ألقاه إىل حممد  صىل اهلل عليه بيان ملصدر الوحي، وأن جربيل تلقَّ

 .(1)وسلم

امععند العرب غري  امعستواال ة اإلنصات : فاالستامع، السَّ د السامع وشدَّ تقصُّ

 .(2)، فهو بغري قصد وال طلبالسامعواالهتامم، فاملستمع قاصد ُمْقبِل، وأما 

، وعكسه يف سامع (3)وبينهام فرق حتى يف ثبوت األجر ومرشوعية السجود

م؛ فال يثبت اإلثم إال عىل املستمع، أما الس  .(4)امع دون قصد، فال إثم عليهاملحرَّ

 .(5)ما بني ثالثة إىل عرشة :والنََّفر

هب، فذهبوا  وكان رسُّ استامعهم أهنم الحظوا تغرًيا يف األفالك والنجوم والشُّ

يف كل واٍد يبحثون عن األمر الذي طرأ، حتى جاءت مجاعة  منهم إىل بطن نخلة، 

هذا الذي بسببه : للقرآن، ثم قالوا صىل اهلل عليه وسلمفاستمعوا إىل قراءة النبي 

هب، ومنعنا من خرب السامء وقد كانوا رساًل من قومهم يبحثون . ُسل طت علينا الشُّ

 .(6)أراد هلم اخلري، فاستمعوا وآمنوا ولكن اهلل تعاىلعن السبب، 

                                                           

 .﴾ٱ ٻ ٻٻ﴿: «سورة الكافرون»ينظر ما سيأيت يف  (1)

البحر املحيط يف »، و(14/443)« تفسري الرازي»، و(41ص)« وق اللغويةمعجم الفر»: ينظر( 2)

 (.14/312)« التفسري القرآين للقرآن»، و(3/144)« التفسري

 (.446 -1/444)« املغني»، و(4/43)« املجموع»: ينظر( 3)

 (.4/14)« الرشح املمتع»، و(13/144)« املغني»: ينظر( 4)

 . «ن ف ر»( 14/246)« تاج العروس»، و(431ص) البن قتيبة« غريب القرآن»: ينظر( 5)

، (6/244)« تفسري البغوي»، و(1/23)« تفسري الثعلبي»، و(22/213)« تفسري الطربي»: ينظر( 6)

 (.14/4)« الدر املنثور»، و(14/214)« تفسري القرطبي»و
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َي احلَْمل: واجلن   جنينًا؛ ألنه : مأخوذة من االجتنان؛ وهو االستتار، ومنه ُسم 

 .(1)يف بطن أمه مسترت

وهم خلق مسترتون، ال تراهم العيون، وال تسمعهم اآلذان، إال ما شاء اهلل، 

وهذا ليس بغريب؛ فإن العني ال ترى إال يف مستوى معني، واألذن ال تسمع إال ذبذبة 

معينة، فام كان دون ذلك أو فوقه يصبح غري مرئي وال مسموع وال حمسوس، والعلم 

 الكون عوامل واسعة كانت خارج مستوى اإلدراك، وقد البرشي يكتشف اليوم يف

بون مون ومعذَّ  .أثبت القرآن وجودهم وخلقهم، وأهنم ُمكلَّفون ومنعَّ

ل املتقولون  ونحن نؤمن بام أخرب به سبحانه، وال نجحد شيئًا من ذلك مهام تقوَّ

، وجود الذين ينكرون الفالسفة من  .الماإلس أهل من والشعوب األمم ومعظم اجلن 

: ، وقد يسموهنم(2)أما أتباع الديانات املختلفة فإهنم يؤمنون بوجود اجلن  

األشباح، وغالبًا ما حتاط عند عوام الناس باألساطري، حتى يتصوروهنم يف صور 

مرعبة ُُيّوف با، مع أن اجلنَّ أضعف من اإلنس قدرة وعقواًل، وأقل منهم شأًنا، 

،ومع ذلك فاإلنس ُيافون من اجل هو واضح من هذه السورة، وكام هو معروف  كام ن 

 .عند الناس

، ومالحقتهم لإلنس، وتأثريهم  وُيبالغ كثري من الناس يف احلديث عن أثر اجلن 

فيهم، بام ليس له أصل يف كتاب وال سنة، وإنام هو بسبب ضعف اإليامن، وضعف 

طت عليه، كام قال تسلَّ ن  التوكل عىل اهلل تعاىل، واإلنسان إذا بالغ يف اخلوف من اجل

 ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴿: تعاىل

 .[4: اجلن]

                                                           

خمتار »، و(232ص)« املفردات يف غريب القرآن»، و(21ص)البن قتيبة « يب القرآنغر»: ينظر( 1)

 .«ج ن ن»( 42ص)« الصحاح
 (.11/13)« جمموع الفتاوى»: ينظر( 2)
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مل يعلم بذه الواقعة إال عن طريق  صىل اهلل عليه وسلمأن النبيَّ  وظاهر السياق

، وأهنم استمعوا إليه حني (1)الوحي ، فأخربه اهلل تعاىل أنه رصف إليه نفًرا من اجلن 

بوا من معانيه وآمنوا به ألول َوْهلة، ويف أعرض اإلنس، وكيف أخذِتم بالغته وت عجَّ

 ﴾ھ ھ ھ ھ ے﴿: كانوا إذا سمعوا قوله تعاىل« سورة الرمحن»

ب، فلك احلمد»: يقولون نا نكذ  صىل اهلل عليه فقال النبيُّ . «ال بيشء من آالئك ربَّ

، فكانوا أحسَن َمْردوًدا منكم»: ألصحابه وسلم  .(2)«لقد قرأُُتا عىل اجلن 

سلمني ال يدركون عظمة القرآن وإعجازه وبالغته، وال ُُيالط شغاف من املكثري 

ڀ ﴿: قلوبم، وال ُيالمس أرواحهم، يف حني أن اجلنَّ أول ما سمعوه قالوا

، والذي سمعوه (3)؛ عجيبًا يف بالغته وإعجازه ومعانيه ودالالته﴾ڀ ڀ ڀ

: صالة الفجر، وسامه اهلل يف سلمصىل اهلل عليه وهو بعض القرآن، وهو ما قرأه النبيُّ 

ڄ ﴿: ؛ ألن القرآن ُيطلق عىل املصحف كله، وعىل اجلزء منه، قال تعاىل﴾ڀ﴿

 .(4)قراءة صالة الفجر: ، أي[63: اإلرساء] ﴾ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

 :﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ *

                                                           

« التحرير والتنوير»، و(4/112)« زاد املسري»، و(22/212)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 .، واملصادر اآلتية(21/211)

« العظمة»، وأبو الشيخ يف (41)« الشكر»، وابن أيب الدنيا يف (2211)أخرجه الرتمذي ( 2)

 .ريض اهلل عنهمن حديث جابر ( 2244)« شعب اإليامن»، والبيهقي يف (2/462)، واحلاكم (4/1444)

 .﴾ھ ھ ھ ھ ے﴿: «سورة الرمحن»ويف إسناده نظر، تقدم بيانه يف 

، (11/6)« تفسري القرطبي»، و(4/261)« املحرر الوجيز»و، (4/131)« تفسري املاوردي»: ينظر( 3)

 (.4/244)« فتح القدير»، و(13/212)« البحر املحيط يف التفسري»و

« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(14/22)« تفسري الطربي»، و(443ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 4)

 (.4/132)« تفسري ابن كثري»، و(2/466)« املحرر الوجيز»، و(4/4244)
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أن مهمة القرآن ومقاصده هي : ، وهذا يعني(1)أنه كتاب هداية ورشاد: أي

قلوبم وحياِتم إىل طريق اهلداية والرشاد، وهذا ألخذ بعقوهلم وهداية الناس وا

 ..اختصار بديع ملهمة القرآن ورسالته، إهنا اهلداية واهلداية إىل الرشد

الفاء للتعقيب، آمنوا بمجرد ما سمعوا سورة من الكتاب  ﴾ٿ ٿٿ﴿

دليل عىل  عنهم هو اهلل، وهذامثاًل، والذي أخرب « سورة الرمحن»العزيز، لنفرتض أهنا 

رِتم وسهولة تقبلهم، ومل يراجعوا الرسول أو يستفهموه عن يشء يف هذه سالمة فط

 .الواقعة؛ ألنه مل يعرف أهنم استمعوا إال من الوحي

واإليامن معنى زائد عىل جمرد اإلعجاب بالقرآن أو الثناء عليه؛ إنه استسالم 

عه تسليم التام لتشاريالتفويض حلكمه، والوانتقال إىل مقام التعرض هلدايته، و

 .وأخباره

بعد ما أعلنوا إيامهنم باهلل وبالقرآن وبالنبي الذي : ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ﴿

جاء به، اعرتفوا عىل أنفسهم بأهنم كانوا مرشكني، وملا سمعوا القرآن أخذ بعقوهلم 

، ولن ندعو لن نطيع أحًدا يف معصية اهلل: وقلوبم إىل اهلداية واإليامن والتوحيد، أي

 .(2)، ولن نعبد سواهغري اهلل

أهنم لن يطيعوا الشيطان يف معصية اهلل؛ ألن الشيطان : وقد يكون مقصودهم

)[43: الكهف] ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ﴿
3). 

                                                           

 «تفسري الرازي»، و(4/44)« تفسري السمعاين»، و(22/213)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.21/221)« التحرير والتنوير»، و(1/42)« تفسري أيب السعود»، و(23/444)
، (11/6)« تفسري القرطبي»، و(4/244)« زاد املسري»، و(4/44)« تفسري السمعاين»: ينظر( 2)

 (.4/244)« فتح القدير»و

« الكشاف»، و(22/231)للواحدي « التفسري البسيط»، و(2/432)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 3)

 .، واملصادر السابقة(4/422)
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ويطول العجب من هذا الفقه الفطري الصائب، الذي أدرك أن القضية العظمى 

 اجلنُّ واإلنس عىل حد  األساس هي اإليامن ورفض الرشك، وهذا ما ُخوطب به 

ُمواربة أو تردد؛ أهنم آمنوا باهلل وبالقرآن وما يدعو إليه، وانتقلوا  سواء، فأعلنوه دون

وكم ينقص هذا الفقه أناًسا شابت حلاهم يف اإلسالم .. من الرشك إىل التوحيد

 !وغالب مهومهم وأحاديثهم ال ترقى إىل مستوى حديث اجلن  هنا

 :﴾ڄ ڄڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ *

بالفتح وبالكرس يف عرشة مواضع، : بالوجهني ﴾ڤ﴿:  قولهُقرئت اهلمزة يف

 .(1)وكالمها قراءة سبعية متواترة

 .(2)عال، وهي مبالغة يف العلو واالرتفاع واملجد والعظمة: أي ﴾ڤ﴿و

 .، فَجدُّ اإلنسان هو حظُّه(3)احلظ والنصيب والبَْخت: يف اللغة واجَلد  

يا معارَش العرب، »: قال اليهوديُّ  وسلم صىل اهلل عليهويف احلديث ملا قدم النبيُّ 

كم الذي تنتظرون  .هذا نصيبكم وحظكم من األنبياء قد وصل: أي. (4)«هذا َجدُّ

 .(5)تعاىل اهلل وتعاىل أمره وتعالت عظمته: واملعنى

                                                           

معاين »، و(22/216)« تفسري الطربي»، و(112، 2/131)للفراء « معاين القرآن»: ينظر( 1)

، (214ص)« ءات السبعالتيسري يف القرا»، و(626ص)« حجة القراءات»، و(2/14)لألزهري « القراءات

« معجم القراءات»، و(2/211)« النرش يف القراءات العرش»، و(2/414)« الكنز يف القراءات العرش»و

(13/114- 114.) 

 (.11/6)« تفسري القرطبي»، و(4/244)« زاد املسري»، و(4/422)« الكشاف»: ينظر( 2)

« لسان العرب»، و(133ص)« املفردات يف غريب القرآن»، و(2/442)« الصحاح»: ينظر( 3)

 .«ج د د»( 2/136)

 (.2134)أخرجه البخاري ( 4)

« تفسري القرطبي»، و(22/214)« تفسري الطربي»، و(2/241)« الرزاق عبد تفسري»: ينظر( 5)

 (.14/1)« الدر املنثور»، و(11/3)
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م فيها وحكاية القرآن هلذا التعبري يدل عىل أهنا عبارة صحيحة، خالفً  ا ملَن توهَّ

 .(1)معنى مكروًها

سبحانَك اللهمَّ »: يقول يف دعاء االستفتاح صىل اهلل عليه وسلملنبيُّ ن اوكا

كَ   .(2)«وبحمدَك، وتبارَك اْسُمَك، وتعاىل َجد 

: كان يقول بعد النهوض من الركوع صىل اهلل عليه وسلمويف احلديث أن النبيَّ 

: أي. (3)«د  منك اجَلد  اللهمَّ ال مانَع ملا أعطيَت، وال ُمْعطي ملا منعَت، وال ينفُع ذا اجَل »

ال ينفع صاحب الغنى واحلظ واملكانة والسلطان ذلك منك يا رب، وإنام تنفعه 

 .الطاعة واإليامن والتقوى

دها املرشكون كانت معروفة  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿ فالفرية التي كان يرد 

 ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿: لدهيم، وهذا ليس بغريب؛ ألهنم يف اآلية األخرى يقولون

، فعندهم نوع من االتصال واملعرفة بام جيري، ومنهم َمن هو من أتباع [23: األحقاف]

ه اهلل عام ادَّعاه َتنَزَّ : موسى، ومنهم غري ذلك، فمن هنا سارعوا يف نفي هذه الفرية، أي

 .(4)املرشكون وغريهم من أن هلل تعاىل صاحبة

ها، فلعلهم وهذا النفي للصاحبة والولد مل يرد فيام يبدو يف اآليات التي سمعو

باآليات التي تثني عىل اهلل أدركوه بالفطرة السوية، وعدم وجود الدليل، وتأكد هلم 

 .بأسامئه وصفاته ووحدانيته

                                                           

 (.11/3)« تفسري القرطبي»: ينظر( 1)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿: «سورة امللك»تقدم خترجيه يف ( 2)

 . ﴾ڀ
 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب سعيد اخلُْدري ( 466)أخرجه مسلم ( 3)

 (.3/221)« تفسري ابن كثري»: ظرين( 4)
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 ﴾ڀ ڀ ٺ﴿: ُتطلق عىل الزوجة، كام يف قول اهلل تعاىل: والصاحبة

)[24: عبس] ﴾ىئ يئ جب﴿: ، وقوله[12: املعارج]
إن هلل : ، وقد كان املرشكون يقولون(1

، ولدت له املالئكة؛ وهلذا قال اصاحبة  ے ے ۓ ۓ ﴿: هلل تعاىلمن اجلن 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ڭ

وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ۉ ې ې ې ې ۅ ۅ ۉ

 -33: مريم] ﴾ىئ ىئ ی ی ی ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ

14](
إال بالتقوى، فليس هلل ، فالناس كلهم عبيده، وهم سواسية كأسنان املشط (2

 .منهم صاحبة وال ولد

اجلن ملا آمنوا أرسعوا إىل تنـزيه اهلل سبحانه عام ُنسب إليه زوًرا، وأثنوا  الءوهؤ

عليه، ونسبوا أنفسهم إليه، فهو ربم وخالقهم، والفطرة السوية إذا المسها بصيص 

 .[24: ورالن] ﴾وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ﴿: من نور الوحي أرشقت، كام قال تعاىل

 ناس ُجبِلوا عىل الشهوة، والرجل حيتاجوالبرش يتخذ الواحد منهم زوجة؛ ألن ال

إىل املرأة يف الصحبة والطريق، فهي تؤانسه وتساعده وتتحمل معه التبعات، واهلل 

 ﴾ىئ ی ی ی ی﴿: ، وقال[3: النبأ] ﴾ڤ ڤ ڦ﴿: تعاىل خلق البرش أزواًجا، فقال

 .[41: الذاريات]

فطرة، وهو برش، وحيتاجون إليه، ويعطفون عليه بالوكذلك الولد فهو كامل لل

ل لشخصية األب، وعند ما يكرب حيتاج إليه أكثر، وتوالد الناس بقاء للنوع  ُمكم 

                                                           

، (4/226)« زاد املسري»، و(4/246)« املحرر الوجيز»، و(22/243)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 .«سورة عبس»، وما سيأيت يف «سورة املعارج»، وما تقدم يف (11/224)« تفسري القرطبي»و

« تفسري القرطبي»، و(4/61)« تفسري املاوردي»، و(11/444)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.633ص)« تفسري السعدي»، و(12/434)« الدر املنثور»، و(14/124)
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البرشي وفق حكمة اهلل سبحانه، وبعد املوت يبقى الولد ذكًرا ألبيه إن كان صاحلًا أو 

 .حيصل له اعترب هذا نقًصا فيهناجًحا، والعقيم يبذل جهده يف حتصيل الولد، وإذا مل 

الذي ال يموت، القوي الذي ال يعجز، فهو مستغٍن عن ىل فهو احلي أما اهلل تعا

پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿: الصاحبة والولد، بل هو كام قال عن نفسه

پ ڀ ڀ ﴿، (1)الغني الكامل يف سؤدده وجمده وعظمته: أي ﴾پ

وال ، فال رشيك له [4 -1: اإلخالص] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ڀ ڀ

 .(2)انتهاء، والظاهر والباطنمثيل، وهو األول بال ابتداء، واآلخر بال 

 :﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿ *

هنا مفرد، ولكن  والسفيهمن اجلن  يفرتون عىل اهلل،  سفهائهمشهدوا أن بعض 

 .(3)أبليس: سفهائهم، وصدر سفهائهم: املقصود اجلنس، أي

طَط إن سفهاءنا : ، فيقولون(4)البعيد يف غلوه وفساده وانحرافه: هو واألمر الشَّ

ا عظياًم يف الضالل؛ إذ نسبوا إىل اهلل تعاىل  اهلل تعاىل قواًل بالًغا مبلغً يقولون عىل

 .الصاحبة أو الولد

                                                           

« مع اهلل»، و(24/624)« طربيتفسري ال»: ينظر. ريض اهلل عنهاموهذا مروي عن ابن عباس ( 1)

 .﴾پ پ پ﴿: «سورة اإلخالص»، وما سيأيت يف (244 -241ص)للمؤل ف 

« تفسري ابن كثري»، و(3/433)« تفسري البغوي»، و(24/624)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.14/633)« الدر املنثور»، و(3/423)

« املحرر الوجيز»، و(4/113)« املاورديتفسري »، و(22/223)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

« فتح القدير»، و(3/221)« تفسري ابن كثري»، و(13/214)« البحر املحيط يف التفسري»، و(4/233)

 (.21/222)« تحرير والتنويرال»، و(4/244)

« التفسري البسيط»، و(4/113)« تفسري املاوردي»، و(2/434)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 4)

« فتح القدير»، و(11/1)« تفسري القرطبي»، و(4/233)« املحرر الوجيز»، و(12/444)للواحدي 

 (.3/216)« أضواء البيان»، و(4/244)
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ث  ؛ ألن قومهم ربام يعتربون تلك الفرية التي تتحدَّ وهذه شجاعة ملفتة من اجلن 

؛ ألهنم  -تعاىل اهلل عام يقولون -عن نسب بني اهلل وبني اجلن  فيها رفع لقدر اجلن 

، فكون هؤالء يسارعون بعد إثبات : يقولون إن اهلل تعاىل له صاحبة من اجلن 

مع أن إخواهنم من اجلن  ينزعجون من هذا النفي،  الوحدانية بنفي الصاحبة والولد،

ويرون أهنم حرموهم من جمد وسؤدد كانوا يفخرون به، ولكن هؤالء اجلنُّ اعرتفوا 

ديث عن إيامهنم وتوحيدهم وخمالفة بذا األمر بشجاعة، فضاًل عن شجاعتهم يف احل

بالغربة والكربة قومهم، وهو من املقامات الصعبة، وغالبًا ما يشعر املخالف لقومه 

والوحشة، وقد ُيْؤثِر املوافقة أو الصمت، أما احلديث الواضح املكشوف كام فعلت 

 .اجلنُّ هنا، فهو توفيق واصطفاء من اهلل لبعض خلقه، فوفَّقهم وأعاهنم

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ چ ﴿ *

 :﴾ڎ

عليه كنا نظن أالَّ يتواطأ اإلنس واجلنُّ يف الكذب عىل اهلل تعاىل، فالكذب : أي

 .(1)أمر عظيم

لقد ساق اهلل هؤالء النفر إىل اإليامن؛ ألن فطرِتم سليمة؛ ولذا آمنوا ألول َوْهلة 

اإلنس واجلنُّ  ما كان ُيطر يف بالنا أن يتواطأ: عند سامعهم للقرآن احلق، وقالوا هنا

كذًبا عىل عىل أن يكذبوا يف أمر، فكيف أن يكذبوا يف أمر يتعلق باأللوهية، وأن يقولوا 

 .اهلل سبحانه؛ ولذلك صدقناهم، وقلنا مثل قوهلم، أما اآلن فقد بان لنا وجه الصواب

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿ *

 :﴾گ

                                                           

« تفسري ابن جزي»، و(23/446)« تفسري الرازي»، و(22/221)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.3/221)« تفسري ابن كثري»، و(2/416)
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، وال يزال كثري م ن الناس عىل ذلك اليوم، كان العرب يف جاهليتهم ُيافون اجلنَّ

فن أبناءهن  ، وهي تربية خاطئةوبعض األمهات ُيو   !من اجلن 

ل اهلل اإلنَس عليهم بأشياء كثرية؛ فاإلنُس  واجلنُّ أضعف مما نتصور، وقد فضَّ

، (1)منهم الرسل واألنبياء، وليس من اجلن  نبيٌّ وال رسول  عىل القول الصحيح

م وقع كثريون يف ياة ويف األرض، وبسبب اخلوف منهواإلنس هلم تأثري كبري يف احل

السحر والشعوذة والكهانة والتنجيم، وينسبون كثرًيا مما حيصل هلم من األمراض 

، وهذا فيه احتقار لإلنسان وقدراته ومكانته،  واألحوال النفسية والبدنية إىل اجلن 

 .ةمل يثبت فعلهم هلا بكتاب وال سنوظلم للجن  بنسبة أشياء هلم 

وقد كان اجلنُّ ُيافون اإلنس وَيْفَرقون منهم، فلام رأوا اإلنس ُيافون 

ُنخادعهم ونزيدهم خوًفا وَهَلًعا وُرعبًا، وصاروا : ويستعيذون بم انتبهوا، وقالوا

يتعرضون للناس يف بعض الوديان يف السفر والظالم واألماكن املجهولة، وقد يقع 

 .(2)م ما يزيد الناس خوًفامنه

َهق: ﴾ک ک﴿ أن اإلنس بذه االستعاذة : اخلوف، وقد يكون املعنى: هنا والرَّ

زادوا اجلنَّ غروًرا وُعْجبًا، وال مانع من إرادة املعنيني، فهذه االستعاذة الباطلة زادت 

 .(3)اجلنَّ كربياء وغروًرا، وزادت اإلنس خوًفا ورعبًا

                                                           

« تفسري ابن أيب حاتم»، و(1/443)« تفسري الطربي»و ،(2/114)« تفسري عبد الرزاق»: ينظر( 1)

، (414ص)« طريق اهلجرتني»، و(2/63)« زاد املسري»، و(2/212)« تفسري السمرقندي»، و(4/1231)

 (. 2/134)« فتح القدير»، و(2/243)« فسري ابن كثريت»و
 (. 3/221)« تفسري ابن كثري»: ينظر( 2)

« تفسري املاوردي»، و(13/41)« تفسري الثعلبي»و، (22/224)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

« تفسري ابن كثري»، و(11/13)« تفسري القرطبي»، و(23/443)« تفسري الرازي»، و(4/111)

 (.4/244)« ح القديرفت»، و(3/221)
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 :﴾ڱگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ *

، والسياق ال يزال يف حكاية كال أن اجلنَّ ظنوا كام ظننتم : واملعنىم النفر من اجلن 

بعد موسى، فهم كانوا : ولعل املعنىأن اهلل لن يبعث رسواًل، : أنتم أهيا اإلنس

 .(1)يعلمون ببعثته، أو أن منهم َمن ال يؤمن بالوحي مجلة

 أهنم كانوا: ليوم القيامة، فيكون املرادإعادة اخللق : وقد يكون املراد بالبعث

: املطففني] ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ەئ ەئ وئ ې ې ى ى ائ ائ﴿: ، كام قال سبحانه(2)يظنون أهنم لن ُيبعثوا

 .، ولفظ البعث أليق وألصق بذا املعنى، وأكثر استخداًما يف القرآن، واهلل أعلم[4 -4

 :﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿ *

 .(4)اللَّْمس باليد :يكون املقصودوقد ، (3)التمسناها: أي ﴾ں﴿

صىل اهلل عليه ، كام يف قول النبي (5)التمسنا، وبينهام فرق: أن املعنى واألقرب

فهل عندك من يشء »: للصحايب الذي طلب الزواج من الواهبة نفسها وسلم

َخامتًا من الْتَِمْس، ولو »: صىل اهلل عليه وسلمفقال . ما أجد شيئًا: فقال. «ُتْصِدقها؟

 .دابحث ولو عن خاتم من حدي: أي. (6)«َحِديد

                                                           

« تفسري القرطبي»، و(22/224)« تفسري الطربي»، و(4/442)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

« التفسري القرآين للقرآن»، و(21/224)« التحرير والتنوير»، و(3/243)« تفسري ابن كثري»، و(11/11)

(14/1224.) 

، (4/244)« فتح القدير»و، (11/11)« تفسري القرطبي»، و(4/243)« زاد املسري»: ينظر( 2)

 (. 21/224)« التحرير والتنوير»و

تفسري »، و(2/342) «إجياز البيان عن معاين القرآن»، و(22/226)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (.4/414)« تفسري الثعالبي»، و(23/443)« الرازي

 (.2/1241)« غرائب التفسري وعجائب التأويل»، و(13/241)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 4)

 .«ل م س»( 234ص)« خمتار الصحاح»: ينظر. الطلب: «االلتامس»باليد، و« اللمس»( 5)

 . ريض اهلل عنهاممن حديث سهل بن سعد ( 1424)، ومسلم (4124)أخرجه البخاري ( 6)
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حاولنا الوصول إىل السامء، أو التقاط ما جيري فيها، فوجدنا أن الوضع : فاملعنى

 .بخالف املعهود، وأن احلفظ للسامء وما فيها أكثر إحكاًما

صىل اهلل عليه ، مثل قول النبي (1)يف اللغة ُيطلق عىل الكثرة الكاثرة اهلائلة واملَْلء

وعىل أن . (2)«لاًم وَجْوًراوَعْداًل، كام ُملِئْت ظُ َيْمألُ األرَض قِْسطًا »: عن املهدي وسلم

ة باملالئكة، كام يف حديث األَطِيط ، ما إن السامَء َأطَّت، وُحقَّ هلا أن »: السامء مكتظَّ َتئِطَّ

 .(3)«فيها موضُع أربع أصابع، إال وَمَلٌك واضٌع جبهتَه ساجًدا هلل

له إفراد يف لفظه، ولكنه  هم الذين حييطون باليشء وحيفظونه، وليس: واحَلَرس

، فهم وجدوا (4)حارس: َحَريس، وقد يكون مجًعا مفرده: بالنسبة، فيقالُيفرد أحياًنا 

 .الئكة يرتبصون بؤالء اجلن  السامء حماطة بحرس شديد، من امل

هب ُيرمى با َمن حياول اسرتاق السمع من اجلن    .والشُّ

هب، وقد ي  .كون هلا ِحَكم أخرى ال نعلمهاوهذا من احِلَكم يف الرمي بالشُّ

ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿ *

 :﴾ڭ ڭ ڭ

                                                           

 .«م ل ئ»( 2/332)« املعجم الوسيط»، و(1/443)« تاج العروس»: ينظر( 1)

، 4324)، وابن حبان (136)، وأبو يعىل (4234)أبو داود ، و(11212، 11123)أخرجه أمحد ( 2)

 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب سعيد اخلُْدري ( 446، 4/444)، واحلاكم (4324

من حديث ابن مسعود ( 4/441)، واحلاكم (4324، 4322)، وابن حبان (4232)وأخرجه أبو داود 

 (.1421)« لسلة الصحيحةالس»: وينظر. ريض اهلل عنه
، وأبو (2/413)، واحلاكم (4113)، وابن ماجه (2212)، والرتمذي (21414)ه أمحد أخرج( 3)

. ريض اهلل عنهمن حديث أيب ذر ( 4/22)« تفسريه»، والبغوي يف (436( )2/132)« العظمة»نعيم يف 

 (.1622)« السلسلة الصحيحة»: وينظر

« تاج العروس»، و(4/43)« لسان العرب»، و(226ص)« آناملفردات يف غريب القر»: ينظر( 4)

 . «ح ر س»( 14/421)
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معروفة، ، وكأنه كان هلم مقاعد (1)قبل ذلك كنا نقعد من السامء مقاعد: أي

 .وكل فريق منهم قد حجز له موضًعا أو مدخاًل إىل السامء

 .هنا قد يكون بمعناه اللُّغوي، فالقاعد هو اجلالس والقعود

، وهذا جار يف اللغة، كام قال (2)األماكن التي يكونون عليها :ودوقد يكون املقص

 :(3)امرؤ الَقيْس

 ولو قطَّعوا رأيِس لَديِك وأْوَصايل***  َيِمنُي اهلل أْبَرُح َقاِعًدا: فُقْلُت 

 .فال يلزم أن يكون القعود بصورته املعهودة، وإنام املكث يف املكان

لطري واحليوانات وغريها يميل إىل وقد جتد أن بعض املخلوقات من اإلنس وا

ويتعلق به، وُيغامر من أجله، ويموت يف سبيله، فهؤالء اجلنُّ كانت مهامِتم  يشء،

َحرة  ل بني آدم من السَّ وغاياِتم التي حياولوهنا ويتعاونون با مع الشياطني ومع ُضالَّ

مني، هي التقاط إشارات معينة عىل األقد افني واملنج  ار التي ستقع يف والكهنة والعرَّ

املستقبل، والفرح با وتناقلها، وهم بطبيعتهم ليسوا حمالا للثقة؛ فيزيدون مع احلقيقة 

افها من املبالغات واألوهام والتخويفات، وينرشوهنا عند الناس، ومن أضعاف أضع

ني أهنم ال يزالون يذكرون احلالة الواحدة التي صدقوا فيها فيام أخربوا،  عادة املتلق 

 !سحبون ذيل التجاهل والنسيان وغض الطرف عن وعودهم الكثرية التي مل تصدقوي

دة ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴿ هب املرتص   فهذه الشُّ

ت عىل املأل األعىل ُيرمى با، فتصيب أو تقتل َمن حياول التنصُّ
(1). 

                                                           

« تفسري الرازي»، و(2/434)« تفسري السمرقندي»، و(22/226)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.4/244)« فتح القدير»، و(11/12)« تفسري القرطبي»، و(23/441)

، (11/12)« تفسري القرطبي»، و(4/424)« الكشاف»، و(4/112)« تفسري املاوردي»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(21/223)« التحرير والتنوير»و
 (.124ص)« ديون امرئ القيس»: ينظر( 3)
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ُحجبت عنهم الساموات وُحرست، ومنعوا من اسرتاق السمع الذي : واملعنى

بذلك بطلت الكهانة، وقد كان اجلنُّ يركب بعضهم بعًضا، حتى كانوا حياولونه، و

الكالم، وكلُّ واحد ُيلقيه إىل الذي يليه، املالئكة، فيلتقطوا بعض يصلوا إىل مقربة من 

م، فيضيف إىل هذه الكلمة مغالطات وأقاويل ُيشيعها  حتى يصل إىل الكاهن أو املنج 

 .(2)بني الناس

هب كان ُيرمى با يف  وأكثر أهل العلم عىل أن هذه اجلاهلية، وقد ذكرها الشُّ

، وغريه، خالًفا ملا قاله (3)«الكشاف»العرب يف أشعارهم، كام ذكر ذلك الزخمرشي يف 

 .(4)اجلاحظ من أهنا مل تكن موجودة يف اجلاهلية، ومل يكن ُيرمى با

ت ادز صىل اهلل عليه وسلملقد كان ُيرمى با يف اجلاهلية، وبعد بعثة الرسول 

دت احلراسة عىل السامء، فليس للجن  من سبيل(5)وكثرت  .، فشد 

 :﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿ *

                                                                                                                                                    

« تفسري القرطبي»، و(2/244)« املحرر الوجيز»، و(22/223)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

« فتح الباري»، و(3/243)« تفسري ابن كثري»، و(4/462)« البحر املحيط يف التفسري»، و(11/12)

 (.2/144)« فتح القدير»، و(11/13)« عمدة القاري»، و(462، 3/423)

« تفسري القرطبي»، و(4/231)« املحرر الوجيز»، و(4631)« صحيح البخاري»: ينظر( 2)

 (.14/24)« التحرير والتنوير»، و(12/233)« الدر املنثور»، و(14/46)

« سري القرطبيتف»، و(23/434)« تفسري الرازي»و، (424 -4/424)« الكشاف»: ينظر( 3)

 (.21/226)« التحرير والتنوير»، و(11/12)

 (.4/446)« احليوان»: ينظر( 4)

« تفسري القرطبي»، و(4/264)« تفسري البغوي»، و(4/244)للواحدي « التفسري الوسيط»: ينظر( 5)

(11/12.) 
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ْصد تعجبوا، وأثار ذلك تساؤهلم هب والرَّ هل : ملا رأوا احلََرس الشديد والشُّ

هب متعل ق  ذلك إرهاص لعذاب سوف ينزل بالناس، أم هذا احلََرس الشديد والشُّ

 بخرب خري ورمحة؟

وهذا من ُحسن كالمهم؛ ألهنم ملا جاء أمر الرش  نسبوه للمجهول، ال إىل اهلل، من 

َشد واخلري نسبوا إرادة ذلك هلل، فقالواباب التأدب، وملا ج ۋ ۋ ﴿: اء أمر الرَّ

 .(1)، مع أن األمر كله إىل اهلل﴾ۅ ۅ ۉ

إىل طاعة  ال ندري بعد هذه البعثة املحمدية، هل ُيوفَّق الناس: وقد يكون املعنى

باعه، فيكون ذلك َرَشًدا هلم، أو يعصونه، فيكون ذلك  صىل اهلل عليه وسلمالنبي  وات 

بون؟ ا ووبااًل عليهم، وُيعاقبون وُيعذَّ رشا
(2). 

؟ ورحم اهلل امرًأ مل يعلم «ال ندري»: متى نتعلم من اجلن  كلمة: وهنا لفتة تربوية

 .ال أعلم: اليشء، فقال

افً وهذا تعليم للمسلم  ، وَأالَّ يقفو ما ليس له ا عند حدود علمهعىل أن يكون وقَّ

به علم، وأنت ترى هؤالء اجلّن قد تكلموا بصدق وعفوية عىل السجية، وهذا ما 

حيتاجه الناس اليوم؛ ألن التكلف واملبالغة والتقليد والتعصب واهلوى تقيض عىل 

 .شخصية اإلنسان واستقالليته وصفائه

 :﴾ەئ ەئ وئې ې ې ې ى ىائ ائ ﴿ *

ثون عن أنفسهم وعن مجاعتهم من وهذا قبل أن يسمعوا  القرآن، فهم يتحدَّ

؛ أن منهم الصاحلني من أتباع األنبياء السابقني، أو َمن يتلمسون الطريق واخلري  اجلن 

                                                           

 .قة، واملصادر الساب(21/221)« نويرالتحرير والت»، و(3/243)« تفسري ابن كثري»: ينظر( 1)

« تفسري الرازي»، و(4/112)« تفسري املاوردي»، و(22/221)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.11/14)« تفسري القرطبي»، و(23/463)
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ون من اهلل أن هيدهيم، فهم عىل الفطرة السوية، ومنهم َمن  بحسب اجتهادهم، ويتحرَّ

 .(1)ًحاأقل صال: هم دون ذلك، أي

مكلَّفون بأصول الرشيعة ويشء من أعامهلا مما يطيقونه وهذا دليل عىل أهنم 

ل أمر اجلن   ويتناسب مع خلقهم، واهلل تعاىل أعلم بتفصيل ذلك، وليس علينا أن نحو 

إىل قضية جدلية وسفسطة كالمية، وإنام املتعنيَّ اإلقبال عىل القرآن بقلب حي يتدبر، 

 .مؤمنة تؤمن وُتسل م وعقل يقظ يفهم، ونفس

بواواآلي موا أو يعذَّ  .ة تدل عىل أهنم ُمكلَّفون حماسبون، فإما أن ينعَّ

لوا َمن هم أقل : ، هل املقصود﴾ھ ھ ھ﴿: ونلحظ أهنم مل ُيفص 

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: صالًحا، أو َمن هم نقيض الصالح؟ وسيأيت قوهلم بعدُ 

 .﴾ٻپ

ون منهم ليسوا عىل درجة املهم هنا اإلشارة إىل أهنم درجات، حتى الصاحل

سبحانه ومن الفائدة أن تعرف أن الناس درجات، واهلل  واحدة، وهذا من العدل،

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ﴿: قال عن املؤمنني املصطَفني وتعاىل

، وكل طائفة هي طرائق [22: فاطر] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ

دة، والذين اصطفى اهلل تعاىل أو من السابقني سواء كانوا من املقتصدين  -متعد 

ة متفاوتة، وهم يف ميدان السبق درجات خمتلف -باخلريات أو من الظاملني ألنفسهم

 .واملنافسة

                                                           

تفسري »، و(23/463)« تفسري الرازي»، و(12/6643)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»: ينظر( 1)

 (.21/222)« ر والتنويرالتحري»، و(11/14)« القرطبي
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الطريق، والغالب أن ُيوصف با الطريق : هي والطريقةطريقة، : مجع ﴾ەئ﴿و

من الناس، والدين أو املذهب أو امللة أو الن ْحلة  الواسع الذي يستوعب العدد الكثري

دةطر: ُتسمى  .(1)يقة، وهؤالء كانوا طرائق متعد 

ة، : مجع ﴾ەئ﴿و دَّ
ہ ہ ہ ﴿: قطع اليشء طواًل، قال تعاىل: والَقد  قِ

ة. [24: يوسف] ﴾ہ ھ ھ ري: والِقدَّ  .القطعة من جلد املقطوعة طواًل، كالسَّ

د القوم قت حاالِتم وأهواؤهم: وتقدَّ قوا وتقطَّعوا، أي تفرَّ تفرَّ
(2). 

قني، مسلمني وغري مسلمني، ك: أي ﴾ائ ەئ ەئ ﴿: وقوهلم والطريق نا مجاعات متفر 

 .املسلوكة املطروقة من قبل :املقدودة

ويف ذلك إشارة إىل أن كل طريقة هلم كرباء يسبقوهنم يف هذا السبيل، كام قال 

ربام يف ذلك إشارة إىل وضع . [61: اإلرساء] ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ﴿: تعاىل

احلاجة إىل البعثة أعظم؛ ألهنا جتديد ملسالك  تقليدي جامد، ويف مثل هذا احلال تكون

 .(3)رهم اجلامدة املوروثةرير لعقوهلم، وتفكيك ألفكاالناس وطرائقهم، وحت

 :﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿ *

                                                           

« التفسري البسيط»، و(13/241)« تفسري املاتريدي»، و(22/221)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

« التحرير والتنوير»، و(13/114)« روح البيان»، و(3/241)« تفسري ابن كثري»، و(13/423)للواحدي 

(21/222.) 
« تاج العروس»، و(2/244)« عربلسان ال»، و(446ص)« املفردات يف غريب القرآن»: ينظر( 2)

 .«ق د د»( 1/14)

، (11/14)« تفسري القرطبي»، و(4/243)« زاد املسري»، و(22/223)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 .، واملصادر السابقة(14/11)« روح املعاين»، و(11/422)« اللباب يف علوم الكتاب»و
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أيقنا أننا ال يمكن أن ُنعجز : ، وهذا أليق بالسياق، أي(1)هنا بمعنى اليقني والظَّن

 .(2)اهلل

، وهم (3)جعلته يعجز: أي اآلخر، أعجزته، هو نسبة العجز إىل واإلعجاز

علينا العذاب أو هُيلكنا، ولن نخرج من عرفنا أن اهلل لن َيْعجز عن أن ُينزل : يقولون

 .األرض إىل مكان آخر

وهذا دليل عىل أن للجن  قدرة ليست لإلنس يف رسعة احلركة وحدودها، وهذا 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴿: السياق ُيشبه قوله سبحانه

ال : ، أي[22: الرمحن] ﴾ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ڭ ڭ

تستطيعون النفاذ، وهو يكون يف الدنيا، كام يف هذه اآلية، ويكون يف اآلخرة عىل سبيل 

: املرسالت] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿: الوعيد، كام يف قوله سبحانه

21]. 

 :﴾ىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب﴿ *

روا اإليامن؛  ليه وسلمصىل اهلل عملا سمعنا هذا القرآن من النبي : أي آمنا به، وكرَّ

 .تأكيًدا وفرًحا به واستبشاًرا

، فال يبخسهم اهلل شيئًا من أعامهلم، النقص: الَبْخُس : ﴾مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب﴿

َهق لهم ما ال يطيقون، فنفوا األمرين: والرَّ أن تنقص أعامهلم : املشقة، وذلك بأن حيم 

                                                           

 .﴾ې ې ى ى ائ ائ﴿: «سورة املطففني»ما سيأيت يف  ينظر( 1)

« تفسري القرطبي»، و(3/243)« تفسري البغوي»، و(12/6641)« النهايةاهلداية إىل بلوغ »: ينظر( 2)

 (.21/222)« التحرير والتنوير»، و(3/242)« تفسري ابن كثري»، و(11/14)
 .، واملصادر السابقة(4/232)« أضواء البيان»، و(14/431)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)
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ال ُيطيقون أو ما مل يعملوه من ذنوب يهم ما أو حيرموا ثواب طاعاِتم، أو أن ُيزاد عل

 .(1)غريهم

 :﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴿ *

روا أن منهم   .﴾ٻ﴿، ومنهم ﴾ٻ﴿رجعوا هنا ليقر 

، [122: البقرة] ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿: ُيطلق عىل َمن آمن باألنبياء، كام يف قوله تعاىل واملسلم

هنا من الَقسط، بفتح القاف،  سطوالقا، عليهم السالمفاإلسالم هو دين األنبياء مجيًعا 

 .(2)فهو العدل -بكرس القاف -الِقسطاجلَْور، بخالف : والَقسط

صىل اهلل أن املُْقسط هو صاحب العدل، كام قال : والفرق بني املُْقسط، والقاسط

. (3)«عز وجلإنَّ املُقِسطنَِي عنَد اهلل عىل منابَر من نور، عن يمني الرمحن »: عليه وسلم

 . أمواهلم وأهليهم وما َوُلوان يعدلون يفوهم الذي

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿: ، كام قال تعاىل(4)امليزان: والِقْسط

 .[1: الرمحن] ﴾ڱ

اجلَْور أو الُظلم أو الكفر: ، فهووأما الَقْسط
، وقد ذكر الزخمرشي، وغريه قصة (5)

اج، أنه كان يريد أن يقتله، فقال له ا رمحه اهللَسِعيد بن ُجبري  اُج مع احلَجَّ ما تقول : حلَجَّ

                                                           

« تفسري ابن كثري»، و(16 -11/14)« تفسري القرطبي»، و(22/221)« طربيتفسري ال»: ينظر( 1)

 (.4/243)« فتح القدير»، و(3/242)

 (.21224)« التحرير والتنوير»، و(11/16)« تفسري القرطبي»: ينظر( 2)

« تاج العروس»، و(463ص)« املفردات يف غريب القرآن»، و(4/34)« مقاييس اللغة»: وينظر أيًضا

 .«ق س ط» (23 -23/24)

 . ريض اهلل عنهاماهلل بن عمرو  من حديث عبد (1326)أخرجه مسلم ( 3)

تفسري »، و(4/213)للواحدي « التفسري الوسيط»، و(22/161)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

 (.6/413)« تفسري ابن كثري»، و(16/144)« تفسري القرطبي»، و(6/442)« البغوي
 . «ط ق س»( 263 -6/266)« لسان العرب»، و(242ص)« خمتار الصحاح»: ينظر( 5)
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؟ حسبوا أنه يصفه ! ما أحسَن ما قال: فقال القومُ . دل  قاسط  عا: فقال َسِعيد! يفَّ

اج : وتال هلم قوله تعاىل. ا مرشًكايا جهلُة، إنه سامين ظاملً : بالِقْسط والعدل، فقال احلَجَّ

ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿: ، وقوله[14: اجلن] ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿

)[1: األنعام] ﴾ٺ ٺ
1). 

هذا لفت  لألنظار إىل صفاء هذه النفوس التي سمعت القرآن  ل اجلن  ويف قو

 :ألول مرة، فأدركت نقاءه وصفاءه وعدله، وهذا يتطابق مع قول اهلل تعاىل

، واإلسالم جاء بالعدل واإلنصاف مع [244: البقرة] ﴾ں ڻ ڻ ڻ﴿

ام قال القريب والبعيد، واملوافق واملخالف، والرب والفاجر، واملؤمن والكافر، ك

 ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ﴿: سبحانه

 .[3: املائدة]

الذين أسلموا منهم بحثوا وحاولوا : أي ﴾پ پ پ ڀ ڀ﴿

سوا والتمسوا، حتى   .وصلوا إليهواجتهدوا، وتلمَّ

ي ي رؤية اهلالل، أي: ، ومنه(2)التدقيق يف البحث: والتحر  ترقُّب اهلالل يف : حتر 

س مواضعه  .خروجه وعدمه، وتلمُّ

انتظروا وتوقَّعوا توفيًقا من اهلل تعاىل، وجزاًء : ﴾ڀ ڀ﴿ ومن معاين

 .(3)وشكوًرا ونعمة يف اجلنة

                                                           

الدر املصون يف علوم الكتاب »، و(23/461)« تفسري الرازي»، و(4/423)« الكشاف»: ينظر( 1)

« التحرير والتنوير»، و(2/462)« فيض القدير»، و(13/432)« إرشاد الساري»، و(2/463)« املكنون

(21/226 .) 

، (13/414) «الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون»، و(61ص)« خمتار الصحاح»: رينظ( 2)

 .«ح ر ا»( 14/164)« لسان العرب»و
 (.21/224)« التحرير والتنوير»: ينظر( 3)
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 :﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ *

، وهو دليل عىل أهنم عرفوا أن (1)اجلن  عىل القول الصحيحوهذا من متام كالم 

سورة »يف  ، كام يف حكاية اجلن  عليه السالمثمة جنة وناًرا، ال سيام أهنم يعرفون موسى 

 .(2)«األحقاف

أشاروا إىل أن هؤالء الكافرين الذين استحقوا العقوبة والنار مثل احلطب ُيلقون 

 .[24: البقرة] ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ﴿: ، كام قال سبحانه(3)يف جهنم إلقاءً 

: فهم وإن كانوا برًشا يف الدنيا، إال أهنم كاخلُُشب، كام قال اهلل تعاىل عن املنافقني

 :(4)، ومن ذلك قول القائل[4: املنافقون] ﴾ى ائ ائەئ﴿

ْخُل   ترى الفتياَن كالنَّْخِل، وما يدريَك ما الدَّ

 :اإلنسان بمظهره، وال تدري ما خمربهقد ترى : أي

ُجَل النَّحيَف َفتَزَدريهِ   ويف َأثوابِِه َأَسد  َهُصورُ ***  َترى الرَّ

ُجُل الطَّريرُ ُف ظَ فيُخلِ ***  فَتبتَليهِ  (5)وُيعِجبَُك الطَّريرُ   نََّك الرَّ

 (1)الَبعريُ َفَلم َيسَتغِن بالِعَظِم ***  َلَقد َعُظَم البَعرُي بَِغرِي ُلب  

                                                           

« الرساج املنري»، و(13/211)« البحر املحيط يف التفسري»، و(4/243)« زاد املسري»: ينظر( 1)

 (.4/244)« فتح القدير»، و(13/33)« التفسري املظهري»، و(4/434)للخطيب الرشبيني 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ﴿: تعاىليف قوله ( 2)

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

 .﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

، (4/244)للواحدي « التفسري الوسيط»، و(12/6661)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»: ينظر( 3)

 (.21/226)« تنويرالتحرير وال»و

أليب سعد اآليب « نثر الدر»، و(1/126)« جممع األمثال»، و(123ص)أليب عبيد « األمثال»: ينظر( 4)

(4/144.) 
 .ذو املنظر واهليئة احلسنة :والطَّريرالشديد الذي يفرتس،  :اهَلُصور( 5)
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واإلنسان ليس بجسمه وقوته، وال بامله، وإنام بصفاء قلبه وصدق نيته وعمله 

)«قيمة كل امرئ ما حيسنه»: يقول ريض اهلل عنهوإيامنه، كام كان عِّل بن أيب طالب 
2). 

 :﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿ *

 .(3)هذا إنشاء من كالم اهلل، وليس عىل لسان اجلن  

، ريض اهلل عنهامهي اإلسالم واإليامن، وهذا منقول عن ابن عباس  والطريقة

 .(4)وَسِعيد بن ُجبري، وقتادة، وجماهد، ومجاعة من علامء التفسري واللغة

 .نوا باهلل لسقاهم ماًء غدًقاأن الناس لو استقاموا عىل اإلسالم وآم: واملعنى

املاء فقط، وإنام اخلري كله، فاملاء ، واملقصود هنا ليس (5)الكثري الطيب: والَغَدق

 .(6)ما يكون تعبرًيا عن الرزق والنعمة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿: وهذا املعنى مثل قول اهلل سبحانه

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿: ، وقوله[14: األعراف] ﴾پ ڀ ڀ ڀ

                                                                                                                                                    

« التذكرة احلمدونية»و ،(2/21)للتربيزي « رشح ديوان احلامسة»، و(1/46)« أمايل القايل»: ينظر( 1)

 .عباس بن مرداس منسوًبا إىل( 241ص)« غرر اخلصائص الواضحة»، و(4/413)

، (4/134)« إحياء علوم الدين»، و(1/166)للشجري « ترتيب األمايل اخلميسية»: ينظر( 2)

 (.4/113)« فيض القدير»، و(4/64)« تفسري القرطبي»، و(2/414)« تفسري الرازي»و

تفسري ابن »، و(11/16)« تفسري القرطبي»، و(12/6661)« اية إىل بلوغ النهايةاهلد»: ينظر( 3)

 (.21/226)« التحرير والتنوير»، و(2/411)« زيج

، (11/13)« تفسري القرطبي»، و(4/243)« زاد املسري»، و(22/224)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

« روح املعاين»، و(242 -3/242)« تفسري ابن كثري»، و(13/211)« البحر املحيط يف التفسري»و

(14/133 .) 

 .، واملصادر السابقة(4/224)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 5)

« تفسري القرطبي»، و(3/241)« تفسري البغوي»، و(244 -13/244)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 6)

(11/13 .) 
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، وهذا هو [44: املائدة] ﴾ڤڦ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

 .أحد معاين اآلية الكريمة

االلتزام بأحكام الديانة وآدابا يف النفس : هي الطريقةواالستقامة عىل 

 .هذا من جهةواملجتمع، فهي بمجموعها أساس بناء املجتمع السليم الرغيد، 

 فالصلة باهلل صالًة ودعاًء وتسبيًحا وذكًرا تورث التقوى، ومن جهة أخرى

احة والسكينة وتكون خري رقيب عىل السلوك، وتفعل فعلها داخل النفس بالر

بد منها  واهلدوء واألمل والصرب والتسامح وقوة االحتامل، وهذه خالئق وصفات ال

 .لنجاح احلياة واستمرار السري يف الطريق املوصل للمقصود

ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿: تلحظ أنه بعدما انتهى كالم اجلن  يف قولهوهنا 

رها ربُّ البرش؛ أن، ﴾ٺ شأ كالًما جديًدا، هو كالقاعدة الكونية القدرية التي يقر 

 .وهي أن طاعته أساس الفالح والنجاح يف الدارين

لو استقاموا عىل الكفر، وأمجعوا : وذهب مجع من املفرسين إىل أن املقصود

ن كعب صببنا عليهم النعمة والرزق فتنة هلم، وهو منقول عن حممد بوأرصوا عليه، ل

 .(1)للغةالُقَرظي، وابن ُقتيبة، ومجاعة من علامء التفسري وا

أن الناس لو اجتمعوا : وكأن املعنى، (2)وزعم بعضهم أن األمرين مقصودان مًعا

كلهم، أوهلم وآخرهم؛ إنسهم وِجنَّهم، عىل طريقة واحدة من إيامن أو كفر، لسقاهم 

، وهم إما ﴾ہ ہھ﴿ :قال، وهذا يف الدنيا؛ وذلك ألنه ﴾ٹ ٹ﴿ اهلل تعاىل

لنختربهم، فنعلم َمن يثبت منهم عىل اإليامن، : أن يكونوا مؤمنني، فيكون املقصود

                                                           

« تفسري املاوردي»، و(22/226)« تفسري الطربي»، و(2/112)للفراء « معاين القرآن»: ينظر( 1)

 (. 3/242)« تفسري ابن كثري»، و(4/243)« زاد املسري»، و(3/241)« تفسري البغوي»، و(4/114)
 (.233 -13/211)« البحر املحيط يف التفسري»: ينظر( 2)
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حتى : وَمن ال يثبت، وَمن يشكر وَمن يكفر، وإما إن يكونوا كافرين، فيكون املعنى

ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ﴿: يمِّل هلم اهلل، كام قال سبحانه

 .[163: آل عمران] ﴾ہ

أنه ال يزال يف هذه الدنيا الرَب والفاجر، واملؤمن  عز وجلاهلل  وقد اقتضت حكمة

: والكافر، وهذا رسٌّ من أرسار االبتالء اإلهلي، واختالف الناس؛ وهلذا قال سبحانه

، ولو فرض أن الناس [111 -113: هود] ﴾ڀ ٺ ٺ ٺٺ پ ڀ ڀ ڀ﴿

لسقاهم اهلل  ُهدى أو ضالل، أمجعوا كلهم عىل طريقة من الطرق، إما إيامن أو كفر،

 .عاىل ماًء غدًقا، وبذلك جيتمع القوالن املنقوالن عن السلف يف تفسري هذه اآليةت

ر عليه إال لفظ االستقامة؛ فإنه أليق باالستقامة عىل اخلري : وهذا جيد، وال يَعك 

 .واهلُدى، ومل يرد يف القرآن والسنة إال كذلك، واهلل أعلم

 :﴾ڄ ڃڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿ *

ىل أفجر قلب رجل واحد منهم، ثم مدَّ اهلل هلم يف الرزق و كانوا عحتى ل: أي

والعطاء واملاء الغدق، فإن هذا فتنة هلم، وَمن يعرض منهم عن ذكر اهلل، فسوف 

يسلكه ربه عذاًبا َصَعًدا، فال ينفعه هذا املاء الغدق؛ ألن يف قلبه من الشقاء والقلق 

 :ن النعيم، كام يف قولهلذاته، وحيرمه ما ُينغ ص عليه واهلم  والغم  والضيق م

: طه] ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی﴿

َعد يشبه املعيشة الضنك، وهو متصل[124 بقوله  -واهلل أعلم -، فالعذاب الصَّ

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿: سبحانه

 .[124: األنعام] ﴾ٿٹ
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َعد ا وعذاب ، فيشمل ذلك عذاب الدني(1)هو العذاب املتزايد املتصاعد: والصَّ

ا : ، أي[16: املدثر] ﴾ىت يت جث﴿: وله سبحانهاآلخرة، ومنه ق عذاًبا شديًدا مرهًقا شاقا

 .[16: اإلرساء] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿: ، وهو يزداد وال ينقص(2)عليه

 :﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴿ *

هي بيوت اهلل، وهي  فاملساجدهذا خطاب للناس كلهم؛ إنسهم وِجن هم، 

فيه إال  د احلرام الذي مل يكن يومئذ مسجد عامر ُيصىلَّ مواضع الصالة، ومنها املسج

، وكان املرشكون جيعلون فيه األوثان، ويمنعون أهل اإليامن من الصالة، (3)هو

وثان، وأقاموا فيها النُُّصب، فكان يف فعاتبهم اهلل تعاىل أن جعلوا هذه املساجد لأل

 .(4) اهلل عنهيضرة وستون صناًم، كام يف حديث ابن مسعود مئالكعبة ثالث

ال تسجدوا إال هلل، وقد : فاملعنى، (5)هي أعضاء السجود ﴾ڃ﴿وحيتمل أن 

ه وهو ساجٌد »: جاء يف احلديث وفيها إملاح إىل أن . (6)«أقَرُب ما يكوُن العبُد من رب 

ن اهللُ للمؤمنني  .األمر سيتسع وتكثر املساجد ويمك 

                                                           

« تفسري القرطبي»، و(22/223)« تفسري الطربي»، و(4/444)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

 (.3/242)« ريتفسري ابن كث»، و(11/11)

« تفسري ابن كثري»، و(11/64)« تفسري القرطبي»، و(22/424)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

(3/244.) 

تفسري »، و(4/246)للواحدي « التفسري الوسيط»، و(13/243)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 3)

« التحرير والتنوير»، و(3/244)« تفسري ابن كثري»، و(11/23)« تفسري القرطبي»، و(3/242)« البغوي

(21/243.) 

 (.1631)« صحيح مسلم»، و(4623)« صحيح البخاري»: ينظر( 4)

« تفسري ابن كثري»، و(11/23)« تفسري القرطبي»، و(4/224)للفراء « معاين القرآن»: ينظر( 5)

 (.4/263)« فتح القدير»، و(3/244)
 . ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 432)أخرجه مسلم ( 6)
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ل  قا، كام(1)ال تسجدوا لغري اهلل: أي ﴾چ چ چ چ ڇ﴿

 : سبحانه

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ﴿

 .[26: فصلت] ﴾ائ

، كام يف حديث النعامن بن َبِشري «الدعاُء هو العبادةُ »إما العبادة؛ فـ: واملقصود هنا

، أو يقصد الدعاء بخصوص الذي هو سؤال اهلل بقدرته حتصيل خري (2)ريض اهلل عنهام

 .(3)أن اخلالق القدير الرحيمأو دفع رش مما هو ليس من شأن البرش، بل من ش

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿ *

 :﴾ژ

، وهنا مل يذكر اسمه (4)صىل اهلل عليه وسلمحممد : ﴾ڍ ڌ﴿املقصود بـ

، واختار له هذا االسم، كام ﴾ڍ ڌ﴿: ، وإنام سامهصىل اهلل عليه وسلماسمه 

، وكام ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ :، يف قوله«سورة اإلرساء»اختاره له يف 

                                                           

، (23/462)« تفسري الرازي»، و(4/241)« زاد املسري»، و(3/242)« تفسري البغوي»: ينظر( 1)

 (.3/244)« تفسري ابن كثري»و

، وأبو داود (614)« األدب املفرد»، والبخاري يف (13234)، وأمحد (323)أخرجه الطياليس ( 2)

، وابن حبان (2/223)« تفسريه»، والطربي يف (2323)، وابن ماجه (2141)الرتمذي ، و(1461)

 (. 1/413)، واحلاكم (313)

 (. 3/244)« تفسري ابن كثري»، و(22/243)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

« تفسري ابن جزي»، و(11/22)« تفسري القرطبي»، و(1142ص)للواحدي « الوجيز»: ينظر( 4)

 (.21/242)« ير والتنويرالتحر»، و(2/423)
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ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿: نزل الوحي عليه فقالاختاره له يف وقت ت

 .(1)، وهي تسمية ترشيف[1: الفرقان] ﴾ۆ

ًفا  ْدُت بَأْْخُصـي أَطُأ الثَُّريَّا***  وتيًهاوممَّا زادين رَشَ
 وكِ

َت أمحَد يل نبياا***  ﴾ڄ﴿: ُدخويل حتَت قولك وأن صريَّ
(2)

 

فهو َمِدين  هلذا التحرر من سلطان النفس، فإذا عبد اإلنسان ربه، : وغاية العبودية

 .العبادواهلوى والشهوة، فضاًل عن سلطة اإليامن بالتحرر من سلطة النفس 

يعبد اهلل سبحانه بالصالة، كاد  صىل اهلل عليه وسلمأنه ملا قام الرسول : واملعنى

بوا عليه، عىل سبيل : الكفار أن يكونون عليه لِبًدا، واملقصود كفار قريش، حيث تألَّ

 .(3)يد والتخويفاملضايقة والتهد

 قال أبو وهل اجتمعوا يف مكان واحد، أم أن هذا حدث يف مناسبات متفرقة، كام

ُر حممد  وجَهه بني أظهركم؟ فقالوا: جهل ى، لئن : فقال. نعم: هل ُيعف  ِت والُعزَّ والالَّ

صىل اهلل وجاء للنبي . رأيُته يفعُل ذلك ألطأنَّ عىل رقبته، أو ألعفرنَّ وجهه يف الرتاب

 .(4)يريد أن يطأ بعقبه عىل رأسه، فمنعه اهلل من ذلك وحجبه عليه وسلم

ملا قام بام أمره به ربه،  صىل اهلل عليه وسلمولعل األمر أوسع من ذلك، فإن النبي 

عوا يف مواجهته  .رمته العرب عن قوس واحدة، وجتمَّ

                                                           

: «سورة العلق»﴾، وما سيأيت يف چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿: «سورة النجم»ينظر ما تقدم يف ( 1)

 .﴾ہ ہ ہ ہ﴿

حلية البرش يف تاريخ القرن »، و(4/122)« رياض يف رشح شفا القايض عياضنسيم ال»: ينظر( 2)

 .منسوًبا إىل القايض عياض( 224ص)« الثالث عرش

 .أنه ُينسب إىل الشافعي( 22/111)« التحرير والتنوير»وذكر يف 

، (11/22)« تفسري القرطبي»، و(23/464)« تفسري الرازي»، و(4/423)« الكشاف»: ينظر( 3)

 (.21/241)« التحرير والتنوير»، و(3/244)« ابن كثري تفسري»و
 . «سورة العلق»، وينظر ما سيأيت يف (2616)« صحيح مسلم»: ينظر( 4)
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ع بعضه عىل بعض، ومنه: والل بد  .(1)سدلِْبدة األ: اليشء املتلب د املتجم 

؛ بداللة السياق والق ين محلوا اآلية عىل اجلن   .(2)صةوبعض املفرس 

زه صىل اهلل عليه أهنم اقرتبوا من النبي  ريض اهلل عنهأنه يف حديث ابن مسعود  ويعز 

 .(3)، حتى كادوا يركب بعضهم بعًضا من كثرِتموسلم

ه عىل دعوته ورفض ، ويؤي ده ما يأيت بعده من إرصارواملعنى األول أوسع وأقرب

 .الرشك

بتوحيده ولو رغمت أنوف املعاندين، ولو  صىل اهلل عليه وسلمثم أمر اهلل نبيه 

 .اجتمعوا عىل كيده واملكر به، فكل ذلك ال جيوز أن يرصفه عن دعوته

 :﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ﴿ *

ا، وهذا فأنا مل آت ُحوًبا وال زوًرا، وإنام عبدت اهلل تعاىل وحده، ومل أرشك به أحدً 

 .(4)ديني ودعويت

 :﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿ *

صىل اهلل عليه أمره أن يقول هلم هذه احلقيقة؛ ليعلموا حدود ما يستطيعه النبي 

 .، وعليه فال جيوز أن ُيعبد أو أن ُيدعى من دون اهللوسلم

 .االختصار: ، أي(5)واآلية فيها ما يسميه العلامء باالْحتِباك

                                                           

 .، واملصادر السابقة(4/226)للزجاج « معاين القرآن»، و(22/246)« تفسري الطربي»: نظري( 1)

« تفسري القرطبي»، و(242 -22/242)« تفسري الطربي»، و(4/444)« تفسري مقاتل»: ينظر( 2)

 (. 14/23)« الدر املنثور»، و(3/244)« تفسري ابن كثري»، و(11/22)

، (14/23)« الدر املنثور»، و(1/143)« عيون األثر»، و(1143) للطرباين« املعجم الكبري»: ينظر( 3)

 (.4/264)« فتح القدير»، و(1/221)« اخلصائص الكربى»و
 .«افرونسورة الك»ينظر ما سيأيت يف ( 4)

 (.46ص)للَكَفوي « الكليات»، و(12ص)للجرجاين « التعريفات»: ينظر( 5)
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ا ال أملك : وكأن املعنى  الضَّ وال نفًعا، وال ضالاًل وال َرَشًدا؛ ألن لكم رضا

َشد، النفعيقابله   .(1)، فأتى بالطرفني وترك الوسط؛ ألنه معروفالضالليقابله  والرَّ

أنه ال يملك هلم التوفيق واإلهلام، وإنام حيملهم عىل ذلك بداية : واملقصود هنا

، فهو [42: الشورى] ﴾ڤ ڦ ٹ ڤ ڤ ڤ﴿: اإلرشاد والتبليغ؛ وهلذا قال له ربه

هيدي بُخُلِقه وبلسانه وبعمله، كل ذلك هداية، لكن ليس بيده  صىل اهلل عليه وسلم

التوفيق أو اخلذالن، أو اإلهلام أو احلجب واحلرمان، أو جعل اإليامن يف قلوب 

 .الناس، وإنام هذا إىل اهلل

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿ *

 :﴾ہ

فأنا عبده، ، (2)إهالكي ىل أحد  لو أراد تعذيبي أولن حيميني من اهلل تعا: أي

دون عىل ألوهيته؟ بون املتمر   فكيف بكم أنتم أهيا املكذ 

ويف اخلطاب التنصل من احلول والطَّْول والقوة، والتواضع هلل، وبيان حقيقة 

.. النبوة والدعوة، وأهنا ليست مكاسب أو انتفاعات أو مراكز أو استعالء عىل اخللق

 !اهلل؟ يستطيع أن يقول مثل هذا القول إال رسولفَمن 

، ومنه اللَّْحد، وهو القرب (3)امللجأ: امللتحد: ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿

 .الذي هيرب إليه اإلنسان

                                                           

« البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد»، و(11/424)« اللباب يف علوم الكتاب»: ينظر( 1)

 (.21/242)« التحرير والتنوير»، و(14/134)« روح املعاين»، و(6/143)
، (4/421)« الكشاف»، و(4/62)« تفسري السمعاين»، و(22/243)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.4/261)« فتح القدير»، و(11/24)« تفسري القرطبي»و

« لسان العرب»، و(4/244)« ِتذيب اللغة»، و(2/121)للفراء « معاين القرآن»: ينظر( 3)

 .«ل ح د»( 1/124)« تاج العروس»، و(4/421)« بصائر ذوي التمييز»، و(2/231)
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ليس ثمة أحد جيريين من اهلل، وال مكان أختبئ فيه، وكل يشء يف قبضته : واملعنى

قة، ومن قبل كان اجلنُّ يقولون وقدرته، واهلل تعاىل يأمر نبيه أن يبني  للناس هذه احلقي

 .﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿: يف حديثهم

ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿ *

 :﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

ينفعني وحيميني، إال أن ال يشء : أي ﴾ھ ھ ھ ھ ےے﴿

عن اهلل، كام قال النبي : أي ﴾ھ ھ ھ ھ﴿: ، فقوله(1)ُأبلغ رساالت ريب

ُغوا عن ي،»: صىل اهلل عليه وسلم  .(2)«ولو آيةً  بل 

 صىل اهلل عليه وسلمبالغ رساالته، بمعنى أن ُيبل غ النبيُّ : أي ﴾ےے﴿

چ چ چ چ ڇ ڇ ﴿: رساالت ربه بنصوصها وحروفها؛ وهلذا قال له ربه

، فاهلل [46: املائدة] ﴾ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑک

ولن جتد يعصمك من الناس، والناس ال يعصمونك من اهلل، ولن جيريك من اهلل أحد، 

ن عليك ا يكونومن دونه ملتحًدا إال بالبالغ، فإذا بلَّغت فال يرضك هؤالء الذين كادو

 .لبًدا، فاهلل حيميك منهم ويرصف عنك كيدهم

ومن : ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿

رفض التبليغ عن اهلل، ورفض رسالته ودعوته أصاًل، ولعله املقصود هنا : املعصية

 .(3)ا بعدهبقرينة السياق، وبضميمة م

                                                           

« تفسري ابن كثري»، و(11/24)« تفسري القرطبي»، و(22/243)« ري الطربيتفس»: ينظر( 1)

(3/244.) 
 .ريض اهلل عنهامعمرو  اهلل بن من حديث عبد( 2441)أخرجه البخاري ( 2)

 (.2/442)« تفسري النسفي»، و(23/264)« تفسري الرازي»: ينظر( 3)
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؛ فإنام ُيتوعد باخللود األبدي يف نار جهنم (1)وليس املقصود مطلق املعصية

وا عىل الكفر والرشك، وأما عصاة  وا دعوة الرسل واألنبياء، وأرصُّ الكفار الذين ردُّ

املؤمنني ممن يقع منهم ما يقع من الذنوب أو الكبائر التي هي دون الرشك، فهم حتت 

بم، وإن شاء غفر هلماملشيئة، إن شاء اهلل ہ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿:  عذَّ

، وهذا متواتر يف [43: النساء] ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے

 .(3)، وعليه إمجاع األمة(2)النصوص، وظاهر يف سياقات القرآن الكريم والسنة النبوية

 :﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴿ *

د السياق ما الذي يوعدون، بل ترك : ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿ مل حيد 

واهلزيمة يف الدنيا، كام حصل هلم يوم توًحا، فهل هو ما يوعدون من اخليبة املعنى مف

بدر؟ أو هو ما يوعدون عند النَّْزع واالحتضار؟ أو هو ما يوعدون يف الدار اآلخرة؟ 

 ؟(4)أو هو كل ذلك

زون بعددهم وقّوِتم، أو بأنصارهم وحلفائهم، فاهلل  وقد كانوا دائاًم يتعزَّ

د هلم  .﴾ۉ ۉ ې ې ې ې﴿: سبحانه يؤك 

، ومعروف من السياق أن املرشكني الظاملني «األضعف»ومل يبني  َمن هو 

چ چ ﴿: سيكونون هم األضعف نارًصا واألقل عدًدا، كام قال سبحانه

 .[13: الطارق] ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

                                                           

تفسري »، و(13/232)« التفسري البحر املحيط يف»، و(26 -11/24)« تفسري القرطبي»: ينظر( 1)

 (.311ص)« السعدي

 (. 111 -112)« صحيح مسلم»، و(6413، 6421، 4234)« صحيح البخاري»: ينظر( 2)

 (.4/231)« جمموع الفتاوى»: ينظر( 3)

« البحر املحيط يف التفسري»، و(11/26)« تفسري القرطبي»، و(4/422)« الكشاف»: ينظر( 4)

 (.4/262)« فتح القدير»، و(13/232)



36 
 

، فسيكون ضعيًفا، وهي إشارة تعني أن ال (1)احلليف أو املعني املساعد: والنارص

، حتى الشيطان يتربأ منهم يف ذلك (2)«سورة الطارق»كام يف آية نارص هلم مطلًقا، 

، ويتربأ بعضهم من بعض، ويتخىلَّ القوي عن الضعيف، والضعيف عن (3)املوقف

 .القوي

ەئ ەئ وئ ﴿: ، فاملقصود عديدهم الذايت، فهم كانوا يقولونأما األقل عدًدا

رصون بحلفائنا تنمسعدد كبري جمتمعون، غالبون فائزون، : ، أي[44: القمر] ﴾وئ

 .(4)وأعواننا

 :﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿ *

أقريب : أن يعلن هلم أنه ال يدري صىل اهلل عليه وسلموهذا من تعليم اهلل لنبيه 

 .(5)هنا نافية ﴾ائ ﴿فـ! ما يوعدون أم ال؟

أمًدا طوياًل أو : مسافة طويلة، واألََمد مقابل القريب، أي: أي ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿

ک ک ک ک گ ﴿: صىل اهلل عليه وسلمحكى اهلل عىل لسان نبيه ام ، ك(6)بعيًدا

ڤ ڤ ڤ ﴿: ، ويف اآليات األخرى[1: األحقاف] ﴾گ گ گگ

، [42: األحزاب] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿، [16: الشورى] ﴾ڦ ڦ ڦ

                                                           

 (.14/222)« تاج العروس»، و(4/213)« العرب لسان»، و(4/243)« زاد املسري»: ينظر( 1)

 .﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿: يف قوله تعاىل( 2)

 .﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ﴿: «سورة احلرش»ينظر ما تقدم يف ( 3)

« تفسري الرازي»و، (6/422)« تفسري البغوي»، و(1/141)« تفسري الثعلبي»: ينظر( 4)

 (.6/431)« تفسري ابن كثري»، و(16/144)« تفسري القرطبي»، و(21/221)

 (.2/423)« تفسري ابن جزي»، و(11/26)« تفسري القرطبي»: ينظر( 5)

« التحرير والتنوير»، و(3/244)« تفسري ابن كثري»، و(22/241)« تفسري الطربي»: ينظر( 6)

(21/246.) 
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ز [1: األنبياء] ﴾ٱ ٻ ٻ﴿، [1: القمر] ﴾ھ ھ﴿ ، فهذه كلها سياقات ُيعز 

ح بعضها بعًضا، وبعضها بعًضا،  املناسب له، يكون  كل سياق منها حُيمل عىلويوض 

املقصود النظر إىل مقاييسهم هم، فقد كانوا يستبعدون هذه األشياء، ولو ُوعدوا با يف 

لة؛ وهلذا ال هيمهم كثرًيا أن يوعدوا  اآلخرة لرأوا أن اآلخرة شأهنا بعيد وأهنا مؤجَّ

 .بيشء يف اآلخرة يف وقت كفرهم

كون مفاجئًا، كام يف قد يصيبكم يشء قريب، وقد يولذا جعل األمر حمتماًل؛ ف

يوم بدر وما بعده، وفيه إظهار الرباءة من هذا األمر، وأنه إىل اهلل تعاىل، فإن النبي 

بون،  صىل اهلل عليه وسلم وهو بمكة حماَرب مطاَرد مؤَذى، وأصحابه ُيقتلون وُيعذَّ

يهذا الوحي، فيعل عليه وسلمصىل اهلل ومع ذلك ينزل عليه  ه إال البالغ م أنه ال ُينج 

عن اهلل وتبليغ رساالته، فيبل غ هذا الوحي كام ُأنزل إليه، مهام كانت الوقائع، ومن 

: ، ويقول﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ﴿: ذلك أن يقول

ڱ ﴿: ، ويقول﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿

: ، ويقول﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

 .﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ﴿

: كام هنا، وكام يف قوله موعودهم قريبًا أم بعيًدا  يعلن أنه ال يدري إن كانفحني

: ، فقد يكون املقصود[131: األنبياء] ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴿

أجل كل فرد منهم بعينه؛ ألهنم يستعجلون العقاب العام، فأشار إىل أن كل فرد منهم 

 .له أجله املرضوب، فإذا جاء أجله قامت قيامته

دت له املعرفة بذلأوىل من القول بأنه مل يكن يدوهذا  ك فيام بعد، واهلل ري ثم جتدَّ

 .أعلم
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نه لفظ ، ﴾ۇ ۇ﴿ :كام أهلم اجلنَّ أن يقولوا« ال أدري»: واملهم أن اهلل يلق 

، وال يظنَّ أن «ال أدري»: وهو درس بليغ لكل داعية وكل متعل م َأالَّ يستحي من قول

َمن ترك ال أدري أصيبت »واجع، أو أن أتباعه ينتقصونه، جاهه ينكرس أو مكانته ترت

 .(1)«اتُِلهُ َمقَ 

؛ إشارة إىل إن اهلل تعاىل حيفظه، وهو الذي حيميه وينجيه ﴾ۆئ﴿وتكرر لفظ 

: يقول يف صالته صىل اهلل عليه وسلموينرص دعوته، وهو الذي جيريه، وقد كان النبيُّ 

، ال اللهمَّ أعوُذ برضاك من سخطَك، وبمعافاتَك من عقوبتَك، وأعوُذ بك منَك »

 .(2)«أحيص ثناًء عليك أنَت كام أثنيَت عىل نفسك

 .فام دام اهلل حافظه وحاميه، فال يبايل ما وراء ذلك، ولو اجتمع الناس عليه

 :﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴿ *

 .، فال يعلم الغيب إال هو﴾ۈئ ېئ﴿هو وحده : أي

ما تراه العيون أو حتسه احلواس، : هي ﴾ہ﴿، الشهادةهو ما يقابل  ﴾ېئ﴿و

ما وراء احلس، سواًء كان من عامل اآلخرة، أو كان من عامل املالئكة، أو كان  ﴾ېئ﴿و

أو نحو ذلك مما ال سبيل للناس إىل معرفته بوسائل ... ماضيًا مما ال يعلمه الناس

 .(3)املعرفة التي منحهم اهلل

                                                           

 (.6/264)« حلية األولياء»، و(114ص)لآلجري « ءأخالق العلام»: ينظر( 1)

 . ريض اهلل عنهامن حديث عائشة ( 434)أخرجه مسلم ( 2)
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ﴿ :«سورة احلرش»ينظر ما تقدم يف ( 3)

 .﴾ہہ ہ ھ ھ ھ



39 
 

افني ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴿ ، وهذا له عالقة باسرتاق اجلن  للسمع، والكهنة والعرَّ

 .(1)ة كذبةمئويضيفون إليها « الكلمة»انوا يأخذون الذين ك

 فهو وحده الذي يعلم األجل املرضوب لكم، وهل هو قريب أو بعيد؟

 :﴾ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب﴿ *

سل الذين ارتضاهم اهلل، ويف ذلك إشارة : ﴾ی ی ی جئ حئ﴿ استثناء، فهو يستثني الرُّ

سل إنام كانوا ألن اهلل ارتضاه م واختارهم واصطفاهم، ويشمل ذلك إىل أن الرُّ

، والرسول املالئكي الذي ينزل بالوحي؛ عليهم السالمالرسول البرشي؛ كاألنبياء 

وأطلعهم عىل يشء من غيبه، وهناك ، فهؤالء ارتضاهم اهلل تعاىل عليه السالمكجربيل 

 .ما ال يعلمه إال اهلل ﴾ېئ﴿من 

إليه الفخر الرازي، فإنه ذكر أن أخذ اآلية بعمومها، خالًفا ملا مال  واألَْوىَل 

واحتج بأن من الناس من قد يعلم شيًئا . الساعة: أي ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴿: بقوله املقصود

 .(2)من الغيب

التي جيب أن ُتؤخذ عىل عمومها وإطالقها، إال يف وهذا غلط؛ فهذه من اآليات 

 .املقامات التي ورد فيها االستثناء

املالئكي سوف حييطه اهلل سول البرشي أو أن هذا الر: أي ﴾مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب﴿

 .بحرس من أمامه ومن خلفه أشداء أقوياء أن يناهلم أحد بيشء

                                                           

 -نإنَّ املالئكَة تنزُل يف الَعنَا»(: 2213)« صحيح البخاري»يف  ريض اهلل عنهاكام يف حديث عائشة ( 1)

ان،  -السحاب: وهو ْمَع فتسمُعه، فُتوحيه إىل الُكهَّ ُق الشياطنُي السَّ فتذكُر األمَر ُقِِض يف السامء، فَتْسََتِ

 .«َة َكْذبة من عند أنفسهممئفيكذبوَن معها 
 (.23/463)« تفسري الرازي»: ينظر( 2)
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يشء من غيبه باملعاينة، جعل  أن اهلل إذا أراد أن ُيْظِهر أحًدا منهم عىل ومن ذلك

 .يوم اإلرساء واملعراج صىل اهلل عليه وسلمأمامه وخلفه، كام جرى للنبي  ﴾ىب﴿معه 

أن اهلل حني ُيتار ويرتيض أحًدا ليكون رسواًل، فإنه جيعل عليه َحَفَظًة  ومن ذلك

 .(1)وَحَرًسا حيمونه ألداء املهمة التي ُأنيطت به

 :﴾جح مح جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج﴿ *

: من اإلعجاز أنه مل يذكر َمن هو الفاعل الذي ُيراد أن يعلم، ويف بعض القراءات

َمن يصح أن ُيسند إليه الفعل، فيصدق هذا  مل كل؛ فيش(2)بضم الياء ﴾ل ِّيُۡعلَمَ ﴿

ق علمه عز وجلليعلم اهلل : سبحانه وتعاىلالكالم عىل اهلل  ، وهو العامل، ولكن ليتحقَّ

ڀ  پ پ ڀ﴿: بواقع احلياة، وهذا كثري يف القرآن، كام يف قوله سبحانه

ق [146 -144: آل عمران] ﴾ڀ ڀٺ علمه يف ، فاهلل تعاىل يعلم كل يشء، لكن ليتحقَّ

 .األرض

ملا يرى املالئكة  صىل اهلل عليه وسلم، فالنبيُّ حممد ﴾حت خت مت ىت يت﴿وليعلم الرسل 

َصد يدري أنه هو املختار، وأهنم قد ُأرسلوا إليه دون غريه، وُأرسلوا بذا، فاألمر  والرَّ

 .بذلك صىل اهلل عليه وسلمفيه ضبط وتوثيق وإحكام، فيعلم النبي 

                                                           

« القرطبيتفسري »، و(3/244)« تفسري البغوي»، و(22/242)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.21/241)« التحرير والتنوير»، و(11/21)

، (2/414)« الكنز يف القراءات العرش»، و(441ص)« املبسوط يف القراءات العرش»: ينظر( 2)

، (443ص)« إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش»، و(2/212)« النرش يف القراءات العرش»و

 (.13/122)« معجم القراءات»و

« تفسري القرطبي»، و(4/234)« املحرر الوجيز»، و(2/114)للفراء « آنمعاين القر»: اوينظر أيًض 

 (.21/241)« التحرير والتنوير»، و(11/23)



41 
 

َصدُ  وا رساالت ربم، وكأهنم شهود عىل بأن الرسل قد بلَّغ وكذلك ليعلم الرَّ

 .(1)م يوم القيامةاألداء يوافون بشهادِت

 .[44: فصلت] ﴾خت مت ىت يت﴿اهلل تعاىل، فإنه : أي ﴾جث مث ىث﴿

فالوحي حماط بِسياج، ال يقتحمه إال َمن شاء اهلل، ويف حدود معينة، أما ما يتعلَّق 

كالفهم أو القياس أو اإلدراك، أو بالوسائل بام يمكن معرفته بالوسائل الطبيعية؛ 

س، فهذا ممكن، وهو باب آخر، والنبيُّ  ْؤيا الصاحلة والتفرُّ صىل اهلل الروحية؛ كالرُّ

ات ومما بقي من آثار النبوة عليه وسلم ْؤيا من املبرش  َعدَّ الرُّ
(2). 

ام لكن هذه ال ُيقطع با، وإنام هي من باب التوقع وااللتامس، وكذلك اإلهل

ُثونَ »: صىل اهلل عليه وسلموالتحديث، كام قال  ؛ فإن (3)قد كان يف األمم قبلكم حمدَّ

 .(4)«يكن يف أمتي منهم أحٌد، فإن عمَر بَن اخلطاب منهم

ريض اهلل فقد يقع ألحد أن يظنَّ اليشء فيكون كام ظنَّ وتوقَّع، كام حدث لعمر 

هذا بسبب فرط الذكاء، وشدة ، وهو حَيُْدث ألصناف من الناس، وقد يقع (5)عنه

                                                           

« تفسري القرطبي»، و(122//4)« تفسري املاوردي»، و(22/244)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.4/264)« فتح القدير»، و(11/23)

، 2242)« صحيح مسلم»، و(6316، 4133، 4136، 4132)« صحيح البخاري»: ينظر( 2)

2244.) 

ث، واخُتلف يف تأويله؛ فقال بعضهم: بفتح الدال، مجع( 3) َمن : هو امللَهم، قاله األكثر، وقيل: حمدَّ

ثني»: ينظر. جيري الصواب عىل لسانه بغري قصد، وقيل غري ذلك فتح »، و(1/246)« تصحيفات املحد 

 (.6/43)« الباري

من حديث ( 2213)، ومسلم ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 2431)جه البخاري أخر( 4)

« اإللزامات والتتبع»، و(14/213)، (1/212)« علل الدارقطني»: وينظر. ريض اهلل عنهاعائشة 

 (.6/43)« فتح الباري»، و(244 -244ص)« هدي الساري»، و(124 -124ص)
وافقت ريب يف »: قال ريض اهلل عنهعمر بن اخلطاب  من حديث( 432)« صحيح البخاري»كام يف ( 5)

، فنزلت: فقلُت : ثالث  ﴾ۉ ې ې ې ېى﴿: يا رسوَل اهلل، لو اختذنا من مقام إبراهيم مصىلَّ
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ة العقل والتجربة، فاإلنسان ربام يتوقع بعض األشياء توقًعا يقرب من اخلربة، وِحدَّ 

االطالع عىل علم الغيب؛ فإن الغيب ال يعلمه إال اهلل أو اليقني، وهذا كله ليس من 

 .َمن أطلعه اهلل تعاىل عىل يشء منه حلكمة يعلمها

ڎ ڈ ڈ ﴿: حانهلعدد، كام قال سبواإلحصاء متصل با ﴾يث حج مج جح﴿

ىئ ىئ ﴿: ، وقال[41: الكهف] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک

 .[14 -14: مريم] ﴾ی جئ حئ مئ ىئ يئ ی ی ی

العلم اإلهلي، وإحاطته بكل يشء، وإحصاءه كل يشء، فقررت اآلية شمول 

إن املاديات كلها عبارة عن أعداد؟ اهلل : -أخًذا بظاهر اآلية -وهل يمكن أن يقال

 .أعلم

   

                                                                                                                                                    

.  والفاجرُ يا رسوَل اهلل، لو أمرَت نساءك أن حيتجبن؛ فإنه يكلمهن الربُّ : وآية احلجاب، قلُت [. 124: البقرة]

ہ ہ ﴿ : ع نساُء النبي صىل اهلل عليه وسلم يف الَغرْية عليه، فقلُت هلنفنزلت آية احلجاب، واجتم

 .«، فنزلت هذه اآلية[4: التحريم] ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ
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﴾ٻ﴿  

 

* 

ى ، كام يف كتب التفسري، «﴾ٱ ٻ﴿سورة »: ، أو«﴾ٻ﴿ سورة»: تسمَّ

 .(1)واحلديث، واملصاحف

 .(2)تسع عرشة: وقيلثامين عرشة، : وقيلعرشون آية،   *

 ريض اهلل عنهاميف أوهلا، مدنية  يف آخرها، عىل اختيار ابن عباس   *

 .(3)ينومجهور املفرس

وهي السورة الوحيدة يف القرآن الكريم التي نسخ آخرها أوهلا، ففي أوهلا قال 

بالقيام،  صىل اهلل عليه وسلم، فأمر اهلل نبيَّه ﴾ٻ ٻ پ پ پ﴿: تعاىل

ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ﴿: ويف آخرها قال

                                                           

« السنن الكربى»، و(4/141)« صحيح البخاري»، و(2/244)« الرزاق تفسري عبد»: ينظر( 1)

« تفسري القرطبي»، و(2/434)« املستدرك»، و(22/246)« الطربي تفسري»، و(13/214)للنسائي 

 (.21/242)« التحرير والتنوير»، و(3/241)« تفسري ابن كثري»، و(11/21)

: املزمل] ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ﴿: ، وقوله﴾ٱ ٻ ٻ﴿: وقد اختلفوا يف قوله تعاىل( 2)

 (.246ص)« رآنالبيان يف عد  آي الق»: ينظر. ﴾ائ ائ ەئ﴿ :، وقوله﴾ۆ ۆ ۈ ۈ﴿: ، وقوله[14

« تفسري الثعالبي»، و(11/21)« تفسري القرطبي»، و(4/234)« املحرر الوجيز»: ينظر( 3)

 (. 21/242)« التحرير والتنوير»، و(4/433)
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، فنسخ ما كان يف أوهلا من وجوب القيام عىل املسلمني، ﴾ڦ ڦ ڦ ڄڄ

 .(1)ونافلة وصار تطوًعا

 .(2)وهي سورة  عظيمة من أوائل سور القرآن نزواًل 

 :﴾ٱ ٻ ٻ﴿ *

هذه : ، وبعض أهل العلم يقولون﴾ھ ھ ے﴿: ويف السورة التالية

، ولكنها أوصاف (3)، واألكثرون أهنا ليست أسامءصىل اهلل عليه وسلمأسامء للرسول 

يل مخسُة »: يقول لمعليه وس صىل اهللُخوطب با بحكم احلال التي كان عليها، والنبيُّ 

أنا حممٌد، وأمحُد، وأنا املاِحي الذي يمُحو اهللُ يب الكفَر، وأنا احلارُش الذي ُُيرُش : أسامء

 .(4)«الناُس عىل قَدِمي، وأنا العاقُب 

حينام  عز وجل؛ فإن اهلل صىل اهلل عليه وسلمويف ذلك نوع من التلطف معه 

رام يها أثناء اخلطاب، ففي ذلك احتفاء به وإكُُياطبه ويبني  احلال التي هو عل

 .(5)ومالطفة

يفعل ذلك أحياًنا مع بعض أصحابه، كام يف قصته مع  صىل اهلل عليه وسلموكان 

ملا مل جيده يف بيته وذهب يبحث عنه، فوجده نائاًم يف  عنهريض اهلل عِّل بن أيب طالب 

                                                           

، (3/241)« تفسري ابن كثري»، و(11/24)« تفسري القرطبي»، و(4/242)« زاد املسري»: ينظر( 1)

 (. 21/263)« التحرير والتنوير»، و(11/442)« اللباب يف علوم الكتاب»و

 (.1/14)« اإلتقان»، و(1/112)« الربهان يف علوم القرآن»: ينظر( 2)

اللباب يف علوم »، و(13/211)« البحر املحيط يف التفسري»، و(11/22)« تفسري القرطبي»: ينظر( 3)

 (. 21/246)« التحرير والتنوير»، و(11/441)« الكتاب

 .يض اهلل عنهرمن حديث ُجبري بن ُمْطِعم ( 2244)، ومسلم (2422)أخرجه البخاري ( 4)

التحرير »، و(13/211)« املحيط يف التفسري البحر»، و(11/22)« تفسري القرطبي»: ينظر( 5)

 (.21/244)« والتنوير
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ر الرتاب يف جنبه؛ فقال له النبيُّ  اب، »: صىل اهلل عليه وسلماملسجد، وقد أثَّ ُقْم أبا الَت 

اب  .(1)«ُقْم أبا الَت 

صىل اهلل من غريها؛ ألن النبي  ريض اهلل عنهوقد كانت هذه الكنية أحب إىل عِّل  

 .(2)الذي كنَّاه با هو عليه وسلم

ل يه لنوم أو لغري ذلك: واملقصود بالتزم   .(3)التحاف اإلنسان بام يغط 

 وقد ورد أنه كان 
ٍ
اًل برداء ، فهو (4)ريض اهلل عنهاأو حلاٍف أو قطيفة خلدجية  متزم 

 .(5)، وبينهام فرق لطيف﴾ھ﴿ :قريب يف املعنى من قوله

ے ے ۓ  ھ ھ﴿: أن قوله تعاىل -واهلل أعلم -والذي يظهر

: يتعلق بالن ذارة والدعوة وخماطبة الناس، وقد أعقبها بمجموعة وصايا ﴾ۓ

ۈ ۈ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿

ًقا [6 -1: املدثر] ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ، فكان صدر هذه السورة متعل 

ثار؛ ألن الد   ثار ُيطلق عىل الثوب الذي بالن ذارة، وهذا يناسبه موضوع التدثُّر أو الد 

عار  .(6)يراه الناس عىل اإلنسان بخالف الش 

                                                           

 .ريض اهلل عنهاممن حديث سهل بن سعد ( 2431)، ومسلم (4234، 2632)أخرجه البخاري ( 1)

 . ينظر املصادر السابقة( 2)

تفسري »، و(4/261)للواحدي « التفسري الوسيط»، و(2/431)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 3)

 (.4/263)« فتح القدير»، و(3/241)« تفسري ابن كثري»، و(11/22)« القرطبي

 .«ز م ل»( 21/123)« تاج العروس»، و(232ص)« املفردات يف غريب القرآن»: وينظر أيًضا

 .، واملصادر السابقة(23/431)« تفسري الرازي»: ينظر( 4)

 (.21/244)« التحرير والتنوير»: ينظر. بينهام يف االشتقاقالفرق ( 5)

 (.1/131)« د ث ر« »املصباح املنري»، و(2/133)« النهاية»، و(2/444)« الصحاح»: ينظر( 6)
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ثار ي ، فه﴾ے﴿غالبًا ُيلبس للدفء عند النوم، وهو مناسب لألمر بـ والد 

 .وة إىل اليقظة وحتمل مسؤولية الدعوةدع

بلغه أن قريًشا اجتمعوا يتشاورون بم  صىل اهلل عليه وسلموُيروى أن النبيَّ 

يصفونه؛ بالشاعر، أو الساحر، أو الكاهن، أو املجنون، فاغتم لذلك، ونزلت 

 .(1)اآلية

د أن ُيقال فيه مثل هذا؛ و لذا كان وقعها لقد كانت محلة قاسية ظاملة لرجل مل يتعوَّ

 .بالعاقبةامل، ووعده شديًدا عليه، ولكن اهلل مجَّله بـالصرب، وأمره باالحت

يه  صىل اهلل عليه وسلمفالسياق كان بصدد عبودية النبي  ﴾ٻ﴿أما  لربه، وتلق 

للوحي، وصربه عليه، واحتامله له، وقيامه بتكاليف ذلك مما فيه مشقة وثقل، فكان 

، وهذا معروف حتى يف (2)؛ ألن فيه معنى احِلْمل﴾ٻ﴿مناسبًا لذلك التعبري بـ

املحمول، وفالن يزمل للدراسة أو للعمل أو ملواجهة : فاملزمولالعامية الدارجة، 

 .الناس أو للسفر

يقلق وهيتم : ، أي(3)زمل، مهجور غري مستعمل: إن الفعل: وبعضهم يقول

ٹ ٹ ٹ ﴿ :ويتحمل عناء بسببه، ففيه حتمل، وهذا مناسب لقوله تعاىل

والصالة؛ ألهنا خري عون عىل هذا ، ولذا أمره هنا بالقيام [4: املزمل] ﴾ٹ ڤ ڤ

 .احلمل

                                                           

« فتح القدير»، و(24 -14/24)« الدر املنثور»، و(13/213)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 1)

 . (21/244)« التحرير والتنوير»، و(4/266)
 .(23/431)« تفسري الرازي»، و(4/424)« الكشاف»: ينظر( 2)

 (.21/244)« التحرير والتنوير»: ينظر( 3)
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صىل اهلل كان النبيُّ »: قالت ريض اهلل عنهامن حديث عائشة « الصحيح»جاء يف 

فقبل أن . «...الليايَل ذوات العدد -وهو التعبد -يأيت ِحَراَء فيتحنَُّث فيه عليه وسلم

الليايل ذوات  أهلمه ربه ُحبَّ اخللوة، فكان يذهب اهلل عليه وسلم صىلُيوحى إليه 

: العدد إىل غار حراء، بعيًدا عن الناس، يتعبَّد، حتى فاجأه املََلك وهو بالغار، قال اهلل

، مل يكن ينتظر [42: الشورى] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿

يأتيه عىل حني  وحيًا، وال يرتقَّب أحًدا يطرقه؛ ولذا فوجئ وهو يف الغار باملََلك

ة ِغرَّ
ه إليه يف حلظة ال أنيس معه فيها، وال يستطيع أحد أن يدفع عنه(1) .. ، ويتوجَّ

خملوق عظيم غري مألوف اهليئة يطرقه ويضمه ويعرصه حتى جُيهد، ثم يرسله ويقول 

چ چ چ ڇ ڇ ﴿: ثم يأخذه ويقول. ﴾ھ﴿: له بلغة اآلمر

من ذلك همٌّ وغمٌّ ورعب   ه وسلمصىل اهلل علي، فأصاب النبيَّ [1: العلق] ﴾ڇ

ريض وفزع؛ ألنه مل يكن يرتقب ذلك، وكان أحب الناس وأقربم إليه زوجه خدجية 

ه وأمانه، فجاءها فزًعا يقولاهلل عنها ُلوين»: ، فهي موضع رس  ُلوين َزم  : فنزلت. (2)«َزم 

 .﴾ٱ ٻ ٻ﴿: ، ثم نزلت بعد ذلك[1: املدثر] ﴾ھ ھ ے﴿

ثاين سورة بعد  ﴾ھ﴿ن، وإذا كانت تني قريبًا يف الزموقد كان نزول السور

هي الثالثة أو الرابعة، وال يعني ذلك أن السورة كلها نزلت  ﴾ٻ﴿، فـ﴾ھ﴿

 .مجيًعا، وإنام املقصود صدرها

                                                           

، (232 -2/231)« تاريخ الطربي»، و(226 -1/224)البن هشام « السرية النبوية»: ينظر( 1)

داية الب»، و(42/12)« تاريخ دمشق»، و(2/132)« الشفا»، و(2/146)للبيهقي « دالئل النبوة»و

وما سيأيت يف  ﴾،يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ﴿: «سورة القمر»، وما تقدم يف (4/1)« والنهاية

 .«سورة العلق»أول 
 (.143)، ومسلم (2)أخرجه البخاري ( 2)
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، لكن ﴾ے ۓ ۓ ھ ھ ے﴿: مثلام قال ﴾ٱ ٻ ٻ﴿

 ﴾ٻ﴿للن ذارة والدعوة، وأما يف  ﴾ھ﴿القيام هنا خمتلف؛ ألن القيام يف 

ٻ ﴿: فعل الزم ليس له مفعول؛ وهلذا قال ﴾ے﴿لربك، و َصل  : ىفاملعن

 .؛ ألنه حمل القيام، فيأمره ربه أن يقوم(1)منصوب عىل الظرفية ﴾ٻ﴿، فـ﴾ٻ

وقتها كان مضطجًعا عىل فراشه أو عىل  صىل اهلل عليه وسلموقد جيوز أن يكون 

ا بالل حاف، فاجلو بارد، واخل ريض اهلل عنهافراش خدجية  وف يزيد اإلنسان ملتفا

 .قلق من هذا األمر الطارئ يف حياته صىل اهلل عليه وسلم، والنبي قشعريرًة وانتفاًضا

 :﴾ٻ ٻ پ پ پ﴿ *

ال يقوم الليل  صىل اهلل عليه وسلممل يأمره ربه أن يقوم الليل كله، وكان النبيُّ 

كان إذا دخل »: ريض اهلل عنهاكله، إال يف الَعرْش األواخر من رمضان، كام قالت عائشة 

، َشدَّ ِمئَْزَرُه، وَأْحيا ليَلُه، وَأْيَقَظ أهَلهُ   .(2)«الَعرْشُ

من « الصحيحني»يف سائر أيامه يصِّل  وينام؛ كام يف  صىل اهلل عليه وسلموكان 

صىل اهلل عليه جاء ثالثُة َرْهٍط إىل بيوت أزواج النبي : قال ريض اهلل عنهأنس حديث 

، فلام ُأخربوا، كأهنم تقالُّوها، صىل اهلل عليه وسلمالنبي عن عبادة  يسألونَ  وسلم

م من ذنبه وما ، قصىل اهلل عليه وسلموأين نحن من النبي : فقالوا د ُغفر له ما تقدَّ

ر أنا أصوُم الدهَر وال : وقال آخرُ . أما أنا فإين ُأصِّل  الليَل أبًدا: قال أحُدهم! تأخَّ

صىل اهلل عليه فجاء رسوُل اهلل . ساَء، فال أتزوُج أبًداأنا أعتزُل الن: وقال آخرُ . ُأفطرُ 

اهلل، إين ألخشاكم هلل وأتقاكم أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما و»: إليهم، فقال وسلم

                                                           

 (.21/231)« التحرير والتنوير»، و(14/114)« روح املعاين»، و(4/263)« فتح القدير»: ينظر( 1)

 (.1164) ، ومسلم(2324)أخرجه البخاري ( 2)
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ُج النساَء، فَمن رغَب عن سنتي فليَس  هلل، ُر، وأصِّل  وَأْرُقُد، وأتزوَّ
لكني أصوُم وُأْفطِ

 .(1)«من ي

ه اهلل سبحانه بني َينقص منه قلياًل؛ فيقوم ثلث   أن يقوم نصف الليل أوفخريَّ

 .الليل، وينام ثلثهالليل، أو يزيد عىل الثلث قلياًل؛ فيقوم ثلثي 

 :﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿ *

نم قلياًل هو النصف أو أقل : جيوز أن يكون هذا هو القليل، أي :﴾پ﴿

 .من النصف بقليل أو أكثر من النصف بقليل

لليل، قم نصفه أو أقل من النصف بقليل أو أكثر من م اق: وجيوز أن يكون املعنى

واملؤدَّى واحد، واملقصود بيان أن اآلية الثانية والثالثة تعود إىل . النصف بقليل

 .(2)الذي ينام ﴾پ﴿الذي ُيقام، أو إىل  ﴾ٻ﴿

 :﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ *

ي د عود إىل الرتغيب يف أن تكون مدة القيام أكثر من نصف الليل، ولذلك مل يق

ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿: بمثل ما قيَّد به النقص بقوله ﴾ٺ ٺ ٺ﴿

أهنا  ريض اهلل عنها، وقد ورد عن عائشة (3)؛ لتكون الزيادة عىل النصف متَّسعةً ﴾ٺ

: إذا صىلَّ قام حتى َتَفطَّر رجاله، فقلُت له صىل اهلل عليه وسلمكان رسوُل اهلل : قالت

                                                           

 (.1431) «صحيح مسلم»، و(4342)« صحيح البخاري»: ينظر( 1)

« تفسري القرطبي»، و(426 -4/424)« الكشاف»، و(13/243)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 2)

 (.4/263)« فتح القدير»، و(11/24)
 .، واملصادر السابقة(4/124)« تفسري املاوردي»، و(22/243)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)
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ر؟يا رسوَل اهلل، أتصنُع هذا وقد ُغفر لك ما تق م من ذنبك وما تأخَّ أفال  »: فقال! دَّ

 .(1)«أكوُن عبًدا شكوًرا

منظور فيه إىل تفاوت الليايل بالطول  ﴾ٺ﴿ والتخيري املستفاد من حرف

 .والقرص؛ ألن لذلك ارتباًطا بسعة النهار للعمل، وألخذ احلظ الفائت من النوم

، ده لزمن القيامبرفع حرج حتدي صىل اهلل عليه وسلمويف ذلك توسيع عىل النبي 

 .فُسلك به مسلك التقريب

القرآن إال ؛ مع أنه مل يكن قد نزل عليه من ﴾ٿ ٿ ٿ﴿: وأمره سبحانه

ڈژ ژ ﴿، و﴾ھ﴿، و﴾ھ﴿: سورة أو سورتان أو ثالث، وهي

، ومل تكن هذه السور قد نزلت كاملة؛ ألن بعض ﴾ٻ﴿، و﴾ڑ ڑ

رت ل ما ُأنزل عليك  :ملراد إًذااف، (2)مل ينزل آخرها إال يف املدينة -كهذه السورة -السور

 .(3)من القرآن، وما سوف ينزل

 .(4)حسن التالوة بإرسال الكالم من الفم بسهولة واستقامة: والَتتيل

َتل، يقال: من وأصله رتل : جمموعة بعد أخرى، ومنه: جاء القوم أرتااًل، أي: الرَّ

من اجلَاَمل، حتى  ا نوع، وهذ(5)األسنان، وهو أن يكون بني كل سن والتي تليها فراغ

 .(6)صىل اهلل عليه وسلمإن بعض الناس يتكلَّفونه، وهو ما هنى عنه النبيُّ 

                                                           

 (.2323)، ومسلم (1123)أخرجه البخاري ( 1)

 .أول السورةكام تقدم يف ( 2)

 (. 21/243)« التحرير والتنوير»: ينظر( 3)

 .«ر ت ل»( 21/22)« لسان العرب»، و(241ص)« املفردات يف غريب القرآن»: ينظر( 4)

 (.21/243)« التحرير والتنوير»، و(23/432)« تفسري الرازي»: ينظر( 5)

 (.2124)« صحيح مسلم»، و(4121)« صحيح البخاري»: ينظر( 6)



51 
 

ل، وكان أن تقرأ القرآن بتدبُّر وتر: واملقصود يقرأ القرآن  صىل اهلل عليه وسلمسُّ

كانت  صىل اهلل عليه وسلم، أن قراءَة النبي ريض اهلل عنهابتدبر، كام يف حديث أم سلمة 

لة حرمف  .(1)ًفا حرًفاصَّ

، صىل اهلل عليه وسلمأنه ُسئل عن قراءة النبي  ريض اهلل عنهوعن أنس بن مالك 

ا»: فقال ، ويمدُّ ﴾ٻ﴿، ويمدُّ ﴾ٻ﴿، يمدُّ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿: ثم قرأ. «كانت َمدا

)﴾ٻ﴿
2). 

ل البارحة: ريض اهلل عنهوملا قال رجل  البن مسعود  : قال له. إنني قرأُت املفصَّ

ا» عر َهذا  .(3)«!َكَهذ  الش 

عر، وكام تلحظون اليوم أن  كثرًيا ممن وكان من عادة العرب الرسعة يف إلقاء الش 

ا ونه هذا عر هيذُّ عر،  ؛يلقون الش  إظهاًرا إلتقان احلفظ، أو رسعته البدهيية بارجتال الش 

عر، فهو كتاب للتدبر، وكتاب حلياة األمم؛ فحقه أن يرتل  لكن القرآن ليس كهيئة الش 

 .ترتياًل، دون عجلة وال ترسع

، وقد (4)تدبر القرآن، والوقوف عند آياته، وترديد بعضها: يعني أيًضا والَتتيل

دها ويبكي؛ وهي صىل اهلل عليه وسلمقام النبيُّ  : ليلًة حتى أصبح بآية واحدة يرد 

)[113: املائدة] ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴿
5). 

                                                           

، وابن (2/131)، والنسائي (2122)، والرتمذي (1444)، وأبو داود (24424)أخرجه أمحد ( 1)

 (. 231، 1/222)، واحلاكم (1143)خزيمة 

 (.4344)أخرجه البخاري ( 2)

 (.322)، ومسلم (4342)أخرجه البخاري ( 3)

 (.4/261)« فتح القدير»، و(3/243)« تفسري ابن كثري»: ينظر( 4)

التهجد »، وابن أيب الدنيا يف (1243)، وابن ماجه (21414، 21233، 21223)أخرجه أمحد ( 5)

ريض من حديث أيب ذر ( 2/23)، والبيهقي (1/241)، واحلاكم (2/166)، والنسائي (43)« وقيام الليل
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املناسبات واملآتم؛ جيتمعون ن إال يف غافلون عن قراءة القرآوأكثر املسلمني اليوم 

حول قارئ حسن الصوت تنشغل أسامعهم باالستمتاع بجامل الصوت، متشاغلني 

 .بذلك عن تدبره واخلشوع عند تالوته

وكثري ممن يقرؤون يغلب عىل قراءِتم احلَْدر الشديد الذي يفوت معه التدبر؛ 

اء يقرأ استعجااًل خلتم القرآن، كام يف برتتيل وجتويد ويقف عند  رمضان، وكم من القرَّ

 !معاين اآليات ويعرض قلبه وسلوكه وحياته عليها؟

 صىل اهلل عليه وسلموهذه اآليات أخذ منها مجاعة أن اهلل تعاىل أوجب عىل نبيه 

 .(1)قيام الليل؛ ليكون زاًدا يف طريقه ودعوته

چ ڇ ﴿: ب؛ لقوله سبحانهوحيتمل أن يكون حكم ذلك صار إىل االستحبا

)[61: اإلرساء] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
2). 

إىل أن لقي ربه كان  صىل اهلل عليه وسلموهذا ال فائدة من بحثه اآلن؛ ألن النبيَّ 

يقوم أكثر الليل، وال يرتك قيام الليل إال لعارٍض من مرٍض أو غلبة نوم أو نحو 

 .ذلك

م خماطبني بقيام الليل، وقد أوجب عليه كان املؤمنون: قال كثري من أهل العلم

 .(3)نزل التخفيف باملدينة: وقيلسنًة أو أكثر، ثم خّفف عنهم بعد ذلك، 

                                                                                                                                                    

أصل صفة صالة النبي صىل اهلل عليه »: روينظ. «إن صح اخلرب»(: 1/261)وقال ابن خزيمة . اهلل عنه

 (.423 -2/424)« وسلم

« تفسري الرازي»، و(4/124)« تفسري املاوردي»، و(22/243)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.21/243)« التحرير والتنوير»، و(11/24)« تفسري القرطبي»، و(23/431)
 .، واملصادر السابقة(11/26)« تفسري القرطبي»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(11/24)« يتفسري القرطب»، و(3/243)« تفسري البغوي»: ينظر( 3)
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، ومل يكن واجبًا عليهم (1)أن األمر بالنسبة للمؤمنني كان استحباًبا واألقرب

يشء قبل الصالة املكتوبة، إال ركعتان قبل طلوع الشمس وقبل غروبا، كام ُنقل يف 

، فلم يكن قيام الليل واجبًا عليهم وجوًبا متعينًا، وإن قال بذا بعض (2)السري كتب

 .أهل العلم

 :﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿ *

وكأن هذا تعليل ألمره له بالقيام الطويل، وأن يصفَّ قدميه ثلث الليل أو نصف 

 .الليل أو ثلثيه ُياطب ربه ويرت ل القرآن

حمارضًة أو خطبًة أو قصيدة، لكنه يف  ألقى: واإللقاء يستخدم يف الكالم، فتقول

، فهو (3)ة وقّوةألقى حجًرا أو محاًل بِشدَّ : إلقاء اليشء الثقيل، كأن تقول: صل يعنياأل

ه إىل النبي : واملقصودإشارة إىل القول الثقيل،  ، (4)صىل اهلل عليه وسلمالوحي املوجَّ

 :بالنظر إىل أمور ﴾ٹ ڤ﴿: وسامه تعاىل

، كام جاء يف قصة بدء الوحي، صىل اهلل عليه وسلم النبي ثقل استقباله عىل -1

فأخذه وغطَّه حتى بلغ منه . «بقارئما أنا : قال. اقرأ»: حني جاءه امَلَلك فقال له

 .(5)اجلَْهد

يعاين من التنزيل شدة؛ حتى إنه ربام نزل عليه  صىل اهلل عليه وسلموكان النبي 

 .(1)لوحيالوحي وهو عىل الناقة، فربكت حتى يفرغ ا

                                                           

 (.21/261)« التحرير والتنوير»: ينظر( 1)

 (.2/213)« سبل اهلدى والرشاد»، و(2/234)« الروض األنف»: ينظر( 2)

تحرير ال»، و(4/441)« بصائر ذوي التمييز»، و(644ص)« املفردات يف غريب القرآن»: ينظر( 3)

 (.21/241)« والتنوير
 .، واملصادر السابقة(4/261)« فتح القدير»، و(11/23)« رطبيتفسري الق»: ينظر( 4)

 .﴾ٱ ٻ ٻ﴿: تقدم خترجيه عند قوله( 5)
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يف اليوم الشديد الربد،  -ريض اهلل عنهاكام تقول عائشة  -وربام نزل عليه الوحي

ُد عرًقا مثل اجلُاَمن َفَيْفِصُم عنه وإن جبينُه ليتفصَّ
مثل حبات اللؤلؤ من جبينه : أي ،(2)

 .صىل اهلل عليه وسلم

، حتى نهريض اهلل ع وثبت أن الوحي نزل عليه مرًة وفخذه عىل فخذ زيد بن ثابت

ها من ثقلها  .(3)كادت ترضُّ

إن الوحي اتصال باملأل األعىل، واستقبال رسالة من عند اهلل تبارك وتعاىل؛ وهلذا 

 .، فهو قول  ثقيلصىل اهلل عليه وسلمكان له ثقل عىل جسد النبي 

مطالب بأن يقرأه  صىل اهلل عليه وسلموهو قول ثقيل باعتبار أن النبي  -2

إذا قرأ القرآن عىل النبي  عليه السالمغه إىل الناس؛ ولذلك كان جربيُل وحيفظه، وأن ُيبل  

ك النبيُّ  صىل اهلل عليه وسلم ، (4)شفتيه؛ خشية أن ينسى شيًئا صىل اهلل عليه وسلمحرَّ

 .[16: القيامة] ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴿: ثم هُني عن ذلك، وقال اهلل تعاىل له

والنواهي والتكليف، واألمر بالدعوة وهو ثقيل باعتبار تبعاته من األوامر  -3

لبالغ وإقامة احلجة وتبليغ الدعوة والصرب عىل الناس، وما يتوجب عليه من االلتزام وا

 .بذا القرآن والعمل به

وهو ثقيل باعتباره قواًل فصاًل ليس باهلزل، ثقيل املقدار والقيمة، وأنت  -4

وال سفاسف، وإنام له وزن وتقصد أنه ليس كالم سفسطة . الم  ثقيلهذا ك: تقول

                                                                                                                                                    

 (.6/42)للبيهقي « دالئل النبوة»: ينظر( 1)

 (.2663)« صحيح مسلم»، و(2441، 2)« صحيح البخاري»: ينظر( 2)

ها. ريض اهلل عنهاممن حديث سهل بن سعد ( 2322)أخرجه البخاري ( 3)  .تدّقها :وترض 

 .ريض اهلل عنهاممن حديث ابن عباس ( 443)، ومسلم (6424)أخرجه البخاري ( 4)
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گ گ گ ﴿: عز وجلالقرآن فيه لبُّ العلم واملعرفة، قال اهلل  وقيمة، وهكذا

 .[41: العنكبوت] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ

وهو ثقيل بمعنى أنه ثابت ال يتغري، فهو ثابت ثبوت اجلبال الث قال الراسيات،  -5

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿ :فالقرآن حُمَْكم كله، وإن كان فيه املتشابه، كام قال اهلل

 .[1: هود] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿، [21: ص] ﴾ڃ

وهو قول  ثقيل  من جهة أنه باٍق عيص عىل حماوالت التحريف والتبديل التي  -6

حياوهلا أقوام إىل اليوم، فيبقى القرآن ثقياًل يف رسوخه وثباته، وتذهب كل هذه 

 .املحاوالت أدراج الرياح

يوم القيامة، وثقيل يف األجر والثواب، وهو ثقيل  يف امليزان عند اهلل تعاىل  -7

وكذلك هو . (1)وته أو العمل به، فَمن قرأه فله بكل حرف عرش حسناتسواء يف تال

)«والقرآُن حجٌة لك أو عليَك »: صىل اهلل عليه وسلمحجة للعامل به، كام قال النبي 
2). 

ين كلها رمحه اهللوقد أخذ اإلمام مالك  ثقيلة، وقد  من هذه اآلية أن تكاليف الد 

: فغضب، وقال. إهنا مسألة خفيفة سهلة: فقيل له. « أدريال»: ُسئل عن مسألة، فقال

، أما سمعَت قوله جل ثناؤه» ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿: ليس يف العلم يشء  خفيف 

 .(3)«، فالعلم كله ثقيل، وبخاصة ما يسأل عنه يوَم القيامة﴾ڤ

ڻ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿: 

 ؟[16: القمر] ﴾ۀ ۀ

                                                           

من ( 1321)« شعب اإليامن»، و(1/444)« املستدرك»، و(2113)« جامع الرتمذي»كام يف ( 1)

 (.2226، 443)« يحةالسلسلة الصح»: ينظر، وريض اهلل عنهحديث ابن مسعود 
 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب مالك األشعري ( 222)أخرجه مسلم ( 2)

 (. 33ص)« أدب املفتي واملستفتي»، و(134 -1/134)« ترتيب املدارك»: ينظر( 3)
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أنه ثقيل  باعتبار، وميرسَّ باعتبار آخر، وهو ثقيل  عىل قوم مل يرد اهلل هلم : 

 .اهلداية، وميرسَّ عىل َمن أراد اهلل تعاىل أن يفتح عىل قلوبم

كلمتان خفيفتان عىل الل سان، »: يقول صىل اهلل عليه وسلموهلذا كان النبي 

. (1)«لعظيمسبحاَن اهلل وبحمده، سبحاَن اهلل ا: يبتان إىل الرمحنثقيلتان يف امليزان، حب

فوصفها بأهنا ثقيلة وأهنا خفيفة، فهي ثقيلة باعتبار أجرها، وخفيفة باعتبار سهولة 

ر األعاجم، نطقها وقرصها، وأنت جتد هذا يف القرآن؛ فهو ميرسَّ للحفظ، حيفظه صغا

يعجز عن احلفظ، لكن جتد عنده سالسة  مع أهنم ال حيسنون العربية، ومن الناس َمن

 .يف قراءة القرآن

وضوح معانيه يف معظم آياته، وسهولة أوامره وأحكامه؛ ملوافقتها : ومن تيسريه

 .للفطرة، ووضعها اآلصار واألغالل عن املكلَّفني

وال غموض، فيسهل عىل كل أحد أن  أن عقائده ال تعقيد فيها: ومن تيسريه

 .إليامنيفهم التوحيد وأصول ا

 :﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿ *

 .(2)أوقات الليل املختلفة، وهذا مذهب األكثرين: هي ﴾ڤ ڦ﴿

إذا : أنشأ اليشء: هي التي تنشأ، يقال والناشئة، (3)صالة الليل: املقصود: وقيل

ڤ ﴿، فـ[24: الواقعة] ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ﴿: ، كام يف قوله تعاىل(1)ابتدأه

 .هي أوقات الليل املتنوعة ﴾ڦ

                                                           

 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 2414)، ومسلم (4434)أخرجه البخاري ( 1)

« تفسري الثعلبي»، و(4/243)للزجاج « معاين القرآن»و، (22/244)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.3/242)« تفسري ابن كثري»، و(11/21)« تفسري القرطبي»، و(13/41)
 .، واملصادر السابقة(4/126)« ملاورديتفسري ا»، و(461ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 3)
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 .قيام بعد النوم، فيكون ذلك خمصوًصا بأن يستيقظ بعد نومهأهنا الوحيتمل 

: فيكون املقصود، (2)والقول األول هو مذهب األكثرين، واختاره مالك وغريه

أن الصالة يف أوقات الليل كلها وإنشاء الذكر والعبادة فيها أفضل من النهار؛ ألهنا 

َوطِئه التعُب، ووطئه : عب، تقولالت: أشد ُكلفة وتعبًا؛ فالوطء واملواطأة معناها

األمُر، إذا شقَّ عليه وكلَّفه، وقيام الليل فيه تعب وعناء، فالنفوس ختلد يف الليل إىل 

لراحة، والنوم يداعب األجفان، فمقاومة ذلك والقيام هلل تعاىل فيه وطء عىل النفس ا

 .وشدة

و آثار األقدام يف أهنا أشد أثًرا يف النفس، ومنه آثار املواطئ أ: ومن معانيها

، فكأن قلب اإلنسان مثل األرض، وقيامه يف الليل كآثار املاشني والعابرين (3)األرض

عىل هذه األرض، يرتك َوْساًم وعالمة ال ُتنسى، ويظل اإلنسان حينُّ إىل هذه األوقات 

ياء، وهذا جيعله ا التي ُيلو با بربه ويناجيه، وهي أبعد عن أعني الناس وأسلم من الر 

 .(4)ثقيلة عند قوم ومؤث رة

؛ فألن من الناس َمن قد يقوم بالعبادة؛ ليُذكر با، فيفعلها ِرياًء، أما كوهنا ثقيلة

ومن الناس َمن يستسهل العبادة إذا كان مع اآلخرين؛ وهلذا رشع اإلسالم صالة 

ة، ولكنه اجلامعة؛ ألن اإلنسان ينشط فيها ما ال ينشط إذا كان منفرًدا، فهذا جيعلها شاق

                                                                                                                                                    

تفسري »، و(23/434)« تفسري الرازي»، و(4/223)البن العريب « أحكام القرآن»: ينظر( 1)

 (.11/21)« القرطبي

تفسري ابن »، و(11/43)« تفسري القرطبي»، و(4/262)للواحدي « التفسري الوسيط»: ينظر( 2)

 (.21/242)« التحرير والتنوير»، و(4/261)« فتح القدير»، و(2/424)« جزي
« القدير فتح»، و(13/214)« البحر املحيط يف التفسري»، و(11/41)« تفسري القرطبي»: ينظر( 3)

 (.242 -21/242)« التحرير والتنوير»، و(4/233)

« تفسري البغوي»، و(2/1413)« تفسري السمرقندي»، و(13/262)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 4)

 .، واملصادر السابقة(3/242)
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ألن املصِّل  ُيلو بربه وُياطبه ويناجيه، وربام بكى أو دمعت عينه جيعل أثرها أعظم؛ 

 .أو استحرض معنى آية وهو يدري أن ال أحد يسمعه ويراه إال اهلل

أهنا أشد مواطأًة وموافقًة بني ما تقوله بلسانك وما تستشعره : ومن معانيها

فل، حتى إنك لتجد ربام قرأ وقلبه غائ القرآن ؛ فإن قار(1)بقلبك، أو تفكر فيه بعقلك

بعضهم يقرأ سورة ثم ينتقل إىل سورٍة أخرى ال عالقة هلا با، فتتداخل اآليات 

 .والسور بسبب غلبة النوم وشدة اإلجهاد، أو الغفلة والرسحان

؛ (2)قرآن الليل أكثر استحضاًرا، فيقل خطأ القارئ: أي ﴾ڄ ڄ﴿: أما قوله

والعقل، فتجمع قوى النفس كلها، يف هدوء ب ل بني اللسان والقلألن املواطأة حتص

الليل دون إزعاج وال أصوات وال حركة أقوام يدخلون وُيرجون؛ فيكون أكثًرا 

خشوًعا، والذين حيفظون القرآن ويرددونه ويراجعونه جيدون يف الليل فرصة وإدراًكا 

 .وفتوًحا ال جيدوهنا يف النهار

بالصالة كلها، واملصِّل  يف الليل ة بتالوة القرآن، بل وقد ال تكون اآلية خاص

يقوم ويركع ويسجد، ويسب ح وحيمد ويشكر ويطيل يف ذلك، ويتدبر املعاين، والنبي 

كان يفعل ذلك، فكان اهلل تعاىل يفتح عليه من املعاين ما مل يكن يف  صىل اهلل عليه وسلم

: ذكر يوم القيامة فقال عليه وسلمصىل اهلل البال، وقد جاء يف احلديث أن النبيَّ 

 .(3)«فأمحُده بمحامد ال أقدر عليه اآلن، ُيلهُمنيه اهلل»

 .فهي إًذا أقوم قياًل يف القرآن ويف التسبيح ويف الدعاء ويف االستحضار

                                                           

التحرير »، و(13/214)« البحر املحيط يف التفسري»، و(22/263)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (. 21/242)« والتنوير

« تفسري القرطبي»، و(22/262)« تفسري الطربي»، و(412ص)البن قتيبة « غريب القرآن»: ينظر( 2)

 (.3/242)« تفسري ابن كثري»، و(11/41)
 . ريض اهلل عنهمن حديث أنس بن مالك ( 112)، ومسلم (6413)ه البخاري أخرج( 3)
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 :﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿ *

بْح الطويل بْح مأخوذة من َسبََح : السَّ م القرآين، وكلمة السَّ
من جوامع الَكلِ

اإلنسان الذي يسبح يف املاء حيرك كل جسده يف املاء ويميض فيه ال ن يسبح؛ أل

يت  .السابحات: يعرتضه ما يعوقه، واستعري ذلك جلري اخليل، فسم 

بْح: وقيل فراًغا طوياًل حلوائجك يف النهار، فافرغ لصالتك : الفراغ، أي: السَّ

بْح هو الرضب يف الشؤون كلها بالليل، والسَّ
(1). 

إشارة إىل بركة الوقت، وأن الليل والنهار ِخْلَفة، فام فاتك هنا يل ووصفه بالطو

ضه هناك، وإذا أحسن اإلنسان استثامر الوقت كان بركة وإنجاًزا ومتعة يف الوقت  تعو 

ذاته، وأكثر ما يقيض عىل الوقت إضاعته عند أناس، وقتله عند آخرين، وإن من 

ويلة دون أن يشعر، فإذا كان يف ت طالناس َمن يستطرد يف أحاديث أو ثرثرة لساعا

، فإنه يستثقل الوقت حتى لو كان بضع ساعات، وهذا مثل قوله ۅ ۉ ۉ ﴿: أمر ِجد 

انصب يف عبادة اهلل سبحانه وارغب إليه يف الذكر : ، أي[3 -6: الرشح] ﴾ې ې ې ى ې

 .(2)والتسبيح والصالة وقراءة القرآن يف الليل

ۅ ۉ ﴿: يث، فقالار هو مقصد احلدجعل اهلل النه« ﴾ۀ ہ﴿سورة »ويف 

 .﴾ې ې ې ى ۉ ې

فإذا فرغت من عمل النهار فانصب يف الليل وارغب إىل اهلل؛ ألن الليل يأيت بعد 

بأمر الناس واهنامكه فيه، أما يف  صىل اهلل عليه وسلماحتدام الدعوة، وانشغال النبي 

ث، ل هو مقصد احلديا جعل اهلل الليهذه السورة فالدعوة ما زالت يف بدايتها؛ وهلذ

                                                           

التحرير »، و(13/214)«  التفسريالبحر املحيط يف»، و(11/42)« تفسري القرطبي»: ينظر( 1)

 (.244 -21/242)« والتنوير
 (.121ص)« تفسري السعدي»، و(3/422)« تفسري ابن كثري»: ينظر( 2)
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كان يتهيَّأ ألمر َجَلل،  صىل اهلل عليه وسلم، باعتبار أن النبي ﴾ٻ ٻ﴿: فقال

وَخْطٍب عظيم، ومواجهة الناس بذه الدعوة التي علم اهلل ماذا سوف يكون من 

مواجهة الناس هلا، وماذا سوف يكون من أثرها العظيم يف البرشية كلها إىل قيام 

 .ةالساع

 :﴾ڇ ڍ چ چ ڇ ڇ ڇ﴿ *

: هنا املقصود به جنس األسامء، أي ﴾چ ڇ﴿، و(1)اذكره بلسانك: أي

ں ڻ ﴿: ، كام يف قوله(2)اذكر أسامء ربك وأوصافه وجالله وكامالته سبحانه

أسامء  صىل اهلل عليه وسلم، فهنا أمر  بأن يذكر النبي [1: األعىل] ﴾ڻ ڻ ڻ

ده وحيمده عز وجلاهلل   .وُيوح 

، [234: األعراف] ﴾ۉ ۉ ې ې﴿: فقال الذكر يف النَّْفس، ويف آية أخرى ذكر تعاىل

فهذا ذكر القلب، وكال األمرين املقصود به املواطأة، فتذكر ربك بقلبك وتذكره 

 .بلسانك، مع املواطأة، بحيث يكون مع ذكر اللسان استحضار عظمة َمن تناجي

؛ وهلذا صح عن اذكر اسم اهلل يف قيام الليل، واذكره أيًضا يف النهار: واملقصود

، (3)كان يذكُر اهللَ عىل ُكل  أحيانه صىل اهلل عليه وسلم، أن النبيَّ ريض اهلل عنهاعائشة 

: آل عمران] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿: يف كل حال، كام قال تعاىل: أي

111]. 

                                                           

، (1/41)« تفسري أيب السعود»، و(23/434)« تفسري الرازي»، و(4/421)« الكشاف»: ينظر( 1)

 (.21/244)« التحرير والتنوير»و

فتح البيان يف »، و(11/444)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(11/42)« تفسري القرطبي»: ينظر( 2)

 (.14/236)« مقاصد القرآن
 (.262)أخرجه مسلم ( 3)
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سبحان اهلل، واحلمد هلل، وال إله إال اهلل، واهلل »: وهكذا املؤمن ال يفرت لسانه عن

حال، حتى عند تقلب الطقس؛ كهبوب ريح ونحو ذلك، أو إن رأى  ، عىل كل«أكرب

. احلمد هلل: ما شاء اهلل، ال قوة إال باهلل، وإذا سأله أحد عن حاله قال: يعجبه قالشيئًا 

 .فال يزال لسانه َرْطبًا بذكر اهلل

، (1)انقطع إىل ربك، وال تذكر غريه، وال تعبد إال اهلل: قطاع، أياالن: والتََّبت ل

 .يه معنى الوحدانيةفف

البتول؛ : عليها السالماالنقطاع عن الزواج؛ وهلذا يقال ملريم : ومن معاين التبتل

 .(2)ألهنا انقطعت عن الرجال فلم تتزوج

: عليه وسلمصىل اهلل بنت النبي  ريض اهلل عنهاوبعضهم يسمون فاطمة 

 .(3)البتول

: عليه نستطيع أن نقول أيًضاوهذا إن أريد به العبادة، فقد كانت كذلك، وبناًء 

عظيم، ومقامها  ريض اهلل عنهاوهكذا، وفضل فاطمة .. البتول عائشة البتول، وخدجية

 .(4)كبري، وهي من سيدات نساء األمة

وبيان فضيلة أحد من الرجال أو النساء ال يعني مصادرة فضيلة اآلخرين، 

صىل اهلل عليه بنت نبينا عند مجيع املؤمنني عظيم، وهي  ريض اهلل عنهااطمة ففضل ف

                                                           

« تفسري املاوردي»، و(13/264)« تفسري املاتريدي»، و(22/266)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

« تفسري القرطبي»و، (3/244)« تفسري البغوي»، و(22/244)للواحدي « التفسري البسيط»، و(4/123)

 (.3/244)« تفسري ابن كثري»، و(11/44)

« غريب احلديث»، و(4/222)البن العريب « أحكام القرآن»، و(14/236)« ِتذيب اللغة»: ينظر( 2)

 .«ب ت ل»( 23/42)« تاج العروس»، و(11/42)« لسان العرب»، و(1/44)بن اجلوزي ال

روح »، و(21/14)« درر يف تناسب اآليات والسورنظم ال»، و(4/33)« تفسري السمعاين»: ينظر( 3)

 (.13/211)« البيان
 (.2443)« صحيح مسلم»، و(2424)« صحيح البخاري»: ينظر( 4)
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، ونحن نحبها أكثر من بناتنا وأكثر من أخواتنا وأكثر من أمهاتنا، ويف الوقت وسلم

صىل اهلل عليه هي باملحل األرفع؛ ألهنا زوج النبي  ريض اهلل عنهاذاته فإن عائشة 

صىل اهلل عليه نسائه إليه، كام أخرب بذلك النبي  يف الدنيا واآلخرة، وهي أحب وسلم

 .(1)وسلم

 :﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿ *

رب اآلفاق : بمعنى ﴾ڍ ڌ ڌ﴿تبتَّل إليه، وأفرده بالعبادة؛ ألنه : أي

 .مرشقها ومغربا؛ مرشق الشمس ومغربا، ومرشق القمر ومغربه

ٻ  ٻ﴿، و[16: الرمحن] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿واجلمع بينها وبني 

 .«سورة املعارج»مبسوط يف  [43: املعارج] ﴾ٻ

مرشًقا : ربُّ وقت الرشوق ووقت الغروب، فإنه يسمى: اومن معانيه

 .(2)ومغرًبا

أبلغ؛  ﴾ڌ ڌ ﴿واهلل سبحانه هو ربُّ الزمان وربُّ املكان، ولكن تعبري 

غروبا، ألنه إشارة إىل حتول األحوال وتغريها، ففيه إشارة إىل طلوع الشمس وإىل 

نتقاص من عمر اإلنسان، وطلوع الشمس وغروبا يكون به الليل والنهار، ويف ذلك ا

نه ينبغي أال تغيب عليك الشمس وال فهي دعوة إىل تدارك الوقت واستغالله، وأ

إذا طلعت عِّلَّ الشمُس أو »: تطلع إال وأنت يف خري، كام كان بعض السلف يقول

 .«يل يف ذلك اليوم غربت وأنا لست يف خري، فال ُبورك

                                                           

« صحيح مسلم»، و(6131، 6133، 4243، 2662، 2442)« صحيح البخاري»: ينظر( 1)

(2234.) 
 (.21/246)« التحرير والتنوير»: ينظر( 2)
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مان واملكان، وهذا ما كانوا يؤمنون به وفيه إشارة إىل ربوبية اهلل، وأنه خالق الز

ب عليه سبحانه بقولهيف ا ، ﴾حئ مئ ىئ يئ﴿: جلاهلية من حيث املبدأ النظري؛ وهلذا عقَّ

فانتقل من األمر املقرر الذي يؤمنون به وهو الربوبية، إىل األمر اجلديد الذي جُيادلون 

 ﴾پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿فيه، وهو األلوهية، وَأالَّ ُيعبد إال هو، 

 .[44: مريم]

ل عليه، فقرن بني العبودية وبني التوكل، : أي ﴾ژ ژ﴿: وقوله توكَّ

: والتوكل من العبودية، ولكنه جُيمع معها يف القرآن يف مواضع كثرية، كام يف قوله

؛ ألن التوكل من أقوى األسباب لتحقيق [122: هود] ﴾ڳ ڳ ڱڱ﴿

 .ياة من عوارضالعبودية واستمرارها، ودفع ما يطرأ عىل النفس وعىل احل

ياًل سبحانه ال يعني القعود، كام يظن بعض الناس؛ ألن اهلل تعاىل أمره واختاذه وك

بْح الطويل يف النهار، وهذا عمل، فالتوكل يكون  بقيام الليل، وهذه عبادة، وأمره بالسَّ

مع استيعاب األسباب كلها والقيام با، وليس هو التواكل وترك العمل، كام يظنه 

لعمل، ويظنون أن السامء متطر عليهم ذهبًا أو ام الذين يقعدون ويرتكون ابعض العو

 .فضة أو جنوًدا يقاتلون عنهم

رهم عن ركب احلضارة  وكم جنى هذا الفهم السقيم للتوكل عىل املسلمني وأخَّ

لني إىل متواكلني، وكان العدو إذا طرق بالدهم اجتمعوا  لوا من متوك  واملدنية؛ فقد حتوَّ

، ويظنون أن قراءة القرآن «صحيح البخاري»ون امع يقرؤون القرآن أو يقرؤيف اجلو

يف املسجد تدفع رشَّ العدو الذي بات « صحيح البخاري»يف املسجد أو قراءة 

حيارصهم ويدك حصوهنم، واهلل تعاىل أمرهم أن يواجهوا األسباب بام يكافئها، حتى 

 .ُأمروا بذلك عليهم السالمالرسل واألنبياء 

 :﴾ڑ ک ک ک ک گ گ گ﴿ *
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وكثري ! واألمر به يف القرآن الكريم« الصرب»أمره بالصرب، وما أكثر ما يرتدد ذكر 

من الناس قد ال يدركون فضل الصرب، ولو ُسئل كل الناجحني عن رس  نجاحهم، 

، [2: العرص] ﴾ې ې﴿: ألمجعوا عىل الصرب؛ وهلذا ختم اهلل سبحانه صفات الناجني بقوله

وعمل الصاحلات حيتاج إىل صرب، واحلق حيتاج إىل صرب، اج إىل صرب، فاإليامن حيت

 .والصرب حيتاج إىل صرب

 ﴿: أمره بالصرب عىل ما يقولون؛ ألهنم كانوا يقولون قواًل عظياًم مؤملًا، كقوهلم

﴾ ک ﴿.. ﴾ چ ﴿.. ﴾ ی ﴿.. ﴾ڑ
، وهو أطهر الناس وأصدقهم وأعقلهم (1)

نفس، وأحدنا جيد يف حكاية ذلك عنهم ثقاًل وأكملهم، فكان أمًرا شاقاا عىل ال

يسمعه منهم ويبلغه عنهم، بل هو  صىل اهلل عليه وسلموانزعاًجا، فكيف والنبي 

 !ُيواجه هذا العناء من بعض أقرب الناس إليه

 ِمن َوقِع ***  ةً وُظْلُم َذِوي الُقَربى َأَشدُّ َمضاَض 
ِ
احلُساِم املَُهنَّدِ عىل املَرء

(2) 

أكثر ما كانوا يؤذونه به هو اإليذاء بالقول، ويظنون   القول؛ ألنوخص الصرب عىل

أن هذا سيضطره إىل الَكف  عن الدعوة، وألن القول الرديء أشد وقًعا عىل النفس من 

ب معروف، والقول  ده، كثري من األفعال، وهذا جمرَّ يقدر كل أحد أن يقول ويرد 

 .والرئاسة فيهم بخالف الفعل، فإنه ال يطيقه إال أصحاب القوة

 .ويف اآلية رسٌّ بديع؛ حيث مجعت بني الصرب، واهلجر

                                                           

 .﴾ک ک ک گ گ گ﴿: «ة القلمسور»ينظر ما تقدم يف ( 1)

 (.26ص)« ديوان َطَرفة بن العبد»: ينظر( 2)

رشح القصائد »، و(62ص) -املنسوب خطأ إىل أيب عمرو الشيباين -«رشح املعلقات التسع»وذكر يف 

أليب زكريا التربيزي « رشح القصائد العرش»، و(231ص)أليب بكر األنباري « السبع الطوال اجلاهليات

عيون »إليه يف َطَرفة بن العبد، وإنام هو لعدي بن زيد الِعَبادي، ونسبه إلى نسبته  عدم صحة( 12ص)

 .، وغريمها(124ص)« الصداقة والصديق»، و(131/ 2)« األخبار
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فهي قد حوت أصول معاملة الناس؛ إما أن ختالطهم فتصرب عليهم، أو ِتجرهم 

أن : ن يصرب عىل ما يقولون، أيُأِمر أواًل أ صىل اهلل عليه وسلمفتسلم منهم، والنبي 

املؤمُن الذي »: عليه وسلم اهللصىل ُيالطهم ويصرب عىل أذاهم، وهذه هي وصيته 

)«خيالُط الناَس، ويصرُب عىل أذاهم، خرٌي من الذي ال خيالطهم، وال يصرُب عىل أذاهم
1). 

الناس فإن من شأن الناس األذية، إال َمن رحم اهلل، وأنت واحد منهم، ُتؤِذي 

مثلام يؤذونك، وكام أنك تشتكي من زوجتك، فزوجتك تشتكي منك، وتشتكي من 

، وجارك يشتكي منك، وزميلك يف العمل تشتكي منه، ويشتكي منك، وأخوك جارك

تكي منه، ويشتكي منك، فام من إنسان إال وهو ُيؤِذي وُيؤَذى، إال َمن ألمك وأبيك تش

 .كم القصور ونوازع النفس البرشيةرحم اهلل، وقد يؤِذي بغري قصد، لكن بح

دين يف الناس معرفتي بم  َد صاحِب ري صاحبًا بعوُطوُل اختبا***  وزهَّ

ين  مباديه إال ساءين يف العواقِب ***  فلم ُتِرين األياُم ِخالا تسـرُّ

ةٍ  (2)من الدهر إال كان إحدى النوائِب ***  وال رِصُت أدعوُه لدفِع ملمَّ
 

ألنه ! أن يرتكهم كلّيًة، كال: أن ِتجر الناس، وليس املقصود هنا: واألمر الثاين

أن يغشاهم يف جمالسهم، ويدعوهم إىل اهلل، فليس هجًرا لب بمطا صىل اهلل عليه وسلم

أنه ال يكلمهم، وإنام هجر مقاالِتم وجمادالِتم، فال تدخل معهم يف : مطلًقا بمعنى

 .جدل عقيم

                                                           

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿: «سورة احلديد»تقدم خترجيه يف ( 1)

 [.26: احلديد]﴾ ...ژ ژ

البن دحية « املطرب من أشعار أهل املغرب»و، (132ص)البن األبار « احللة السرياء»: ينظر( 2)

 .املعتصم باهلل بن صامدح األندليسمنسوًبا إىل ( 41ص)

 (.244ص)« ديوان ابن الرومي»: وُنسب أيًضا إىل ابن الرومي، ينظر
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پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿: عليها السالمملريم  وهذا ُيشبه ما قاله اهلل تعاىل

 .[24: مريم] ﴾ڀ ٺ ٺ

مجياًل، واهلجر  أمره أيًضا بأن يكون هجره هجًراوكام أمره اهلل بالصرب اجلميل، 

هو الذي ال يصحبه جفاء وال إغالظ وال سبٌّ : اجلميل
(1). 

شقيقه فبعض الناس هيجر أخاه املسلم ألمر من أمور الدنيا، حتى لو كان زميله أو 

م، فقد جاء يف احلديث  ال ُيل  »: أو صديقه، فال يكل مه وال يستجيب لدعوته، وهذا حمرَّ

 .(2)«ن هيجَر أخاه فوَق ثالثملسلم أ

وبعض الناس ال يكون هجره مجياًل؛ ألنه إذا ذكر عنده يف جملس سبَّه واغتابه، فإذا 

وهذه غيبة مبطنة؛ مثل . ينا وعليهاتركوه، اهلل يسرت عل: كان ورًعا وال يريد أن يغتابه قال

ي أن للغيبة فيه جمااًل فهي من أشد الغيبة؛ ألنه يعن. ال نريد أن نغتاب: قول بعضهم

 .لقولولو أردنا أن نقول فهناك جمال ل! واسًعا، ولكننا ورعون عافون كاّفون

 (3)َفُقلِ فإن َوَجدَت لِساًنا قاِئاًل ***  وقد َوَجدَت مكاَن الَقوِل ذا َسَعةٍ 

وهذا من أعظم التوجيهات الربانية للدعاة؛ ألن كثرًيا من املصلحني يدخلون يف 

، فيأخذ من جهدهم وأعامرهم، والعمر حمدود، والطاقة حمدودة، فالدخول هذا املعرتك

إعالمية حتفز إليه دوافع التوضيح والرد، ويف حاالت عديدة يكون يف معارك كالمية أو 

ا، ولكن حظوظ النفس تفسده وجتعله رضًرا عىل الداعية حني مباًحا وربام مرشوعً 

                                                           

 (.2/143)« مدارج السالكني»: ينظر( 1)

وأيب  من حديث أنس( 2443، 2443)، ومسلم (4226، 4366، 4344)أخرجه البخاري ( 2)

 .ريض اهلل عنهامأيوب 

« التذكرة احلمدونية»، و(1/444)« حمارضات األدباء»، و(2/62)« املتنبيرشح شعر »: ينظر( 3)

 (.1/442)« احلامسة املغربية»، و(4/44)
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ب  يكون كالمه دفاًعا عن نفسه أكثر مما يكون بياًنا للحق أو نقًضا للباطل، وَمن جرَّ

 !(1)عرف

ومن املهم أن نتذكر أن أمر الدعوة والتعليم والبناء واإلصالح هو أمر ابتدائي، 

نرش األخالق والقيم، وتوجيه الضالني وهداية نقوم به يف بناء احلياة، وتعليم الناس و

ون وقوًدا ملعارك إعالمية أو احلائرين وإجابة السائلني، دون أن ُنلزم أنفسنا بأن نك

باب، وقد يكون ثمة َمن حياول أن ُيس ي والس  ل ط هؤالء عىل كالمية يكثر فيها التعد 

زع، يف حني أن الدعوة هؤالء، وهؤالء عىل هؤالء، فيتحول الناس إىل احرتاب وتنا

 .تتطلب احللم والصرب اجلميل واهلجر اجلميل أيًضا

 :﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿ *

ًبا واحًدا، (2)ال تشتغل بم، واتركهم يل: يأ ﴾گ ڳ﴿ ، ومل يذكر مكذ 

بني، ومل يسم  يف القرآن من ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿: «سورة املدثر»كام يف  ، وإنام ذكر جممل املكذ 

الكافرين الذين كانوا أحياء إال أبا هلب، أما بقيتهم فقد ُذكرت صفاِتم دون هؤالء 

حوا، وحفاًظا عىل أوالدهم وأرسهم أال تعيني أشخاصهم؛ لعلهم أن هيتدوا ويصل

 .يتأثروا أو يترضروا بذكرهم

مني، املستمتعني املرَتفني: أي ﴾ڳ ڳ﴿  .(3)أصحاب النَّْعمة، املرفَّهني، املنعَّ

                                                           

 . للمؤل ف« شكًرا أهيا األعداء»: وينظر حول ذلك( 1)

« زاد املسري»، و(22/261)احدي للو« التفسري البسيط»، و(22/231)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

، (312ص)« تفسري السعدي»، و(4/231)« فتح القدير»، و(1/41)« أيب السعودتفسري »، و(4/244)

 (.21/241)« التحرير والتنوير»و

للزجاج « معاين القرآن»، و(22/231)« تفسري الطربي»، و(4/466)« تفسري مقاتل»: ينظر( 3)

، (4/244) «زاد املسري»، و(4/121)« تفسري املاوردي»، و(2/411)« تفسري السمرقندي»، و(4/242)

 (.3/244)« تفسري ابن كثري»، و(11/44)« تفسري القرطبي»و
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ْوا حقها، وال شكرها، وإنام وهذا  فيه تعريض بم، إذ مل يشكروا النعمة، وال َأدَّ

ا وترفًعا أن يؤمنوا ب  .دين أكثر أتباعه من الضعفاء واملساكنيزادِتم كرًبا وعتوا

ے ۓ ﴿: ، واحلياة الدنيا كلها قليل(1)وقتًا يسرًيا: أي ﴾ڳ ڱ﴿

د هنا[66: النساء] ﴾ۓ ڭ الدنيا كلها، فيكون اإلمهال إىل هل هي : ، ومل حُيد 

دهم اهلل فيه بالنَّكال الشديد، فيكون ما أصابم يوم  املوت، أو اإلمهال إىل يوم توعَّ

 و موعدهم الذي أنظرهم اهلل تعاىل فيه يف هذه السورة؟بدر ه

 :﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿ *

اآلخرة أو يف الربزخ بعد هذا من توابع اإلمهال؛ وهو وإن كان عذاًبا موعوًدا يف 

 .«اإلمهال»موِتم وقبل بعثهم، إال أنه من 

 :نعم أمهلهم، ألهوال كثرية تنتظرهم

، وكأن (2)ود التي تكون يف األرجلْكل، وهي القينِ : ، وهي مجعاألَْنكال: منها

اًم وترًفا، فلهم يوم القيامة أنكال  هذا يف مقابل أهنم كانوا يرضبون يف األرض، تنعُّ

 .وقيود ُتوضع يف أرجلهم فال يتحركون

هم عن جحيم: ولدينا ؛ وهي النار التي ُتْكَوى با أجسادهم؛ جزاء كفرهم وصد 

 .دين اهلل

                                                           

، (4/231)« فتح القدير»، و(4/31)« تفسري السمعاين»، (2/411)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 1)

 (.1/242)« تفسري القاسمي»و

 «تفسري البغوي»، و(4/241)للزجاج « معاين القرآن»، و(22/232)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (. 11/44)« تفسري القرطبي»، و(4/231)« املحرر الوجيز»، و(3/244)

« تاج العروس»، و(324ص)« املفردات يف غريب القرآن»، و(13/123)« ِتذيب اللغة»: وينظر أيًضا

 .«ن ك ل»( 21/22)
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قُّوم، فيغّصون ذو ُغصَّ طعام : ولدينا وك والِغسلني والزَّ ة، َيَغصُّ به احللق؛ كالشَّ

 .(1)يتمتعون به يف الدنيابه فَينَْشب يف حلوقهم، بداًل من الطعام اللذيذ الذي كانوا 

ة، وهم قد منعتهم عذاب أليم: ولدينا ؛ إشارة إىل أن األمل ينتظرهم يف مقابل اللَّذَّ

 .اللذات من اإليامن

 :﴾ھ ھ ھ ھ ے ےہ  ہ ہ﴿ *

سينالون ذلك العذاب يف اليوم الذي ترجف فيه األرض واجلبال، وقد كانوا 

وال متيد، فهي يوم القيامة ترجف يرون األرض راسية بتلك اجلبال ال تضطرب 

ها  ومتيد، وترجف اجلبال معها وقد كانت من قبل سببًا يف ثبات األرض ورسو 

 .وحفظ توازهنا

فة إىل رمل جمتمع، وليس بعد الرج تتحول: أي ﴾ھ ھ ھ ے﴿

مل الذي يعرفه الناس، وإنام هي رمال مهالة، واإلهالة النثر، ومنه إهالة الرتاب : كالرَّ

 .(2)يت، فهو ذاهب يف اهلواء كالرتاب الذي هُيال من أعىلعىل امل

اب، وكالِعهن ، (3)وقد ورد يف مواضع أخرى تشبيُه اجلبال بأهنا تكون كالرسَّ

وصوف واحد، أو هي داللة عىل حتول اجلبال، فتكون متقاربة مل وهي أوصاف

 .أوصاًفا خمتلفة يف أوقات خمتلفة

                                                           

« تفسري القرطبي»، و(4/231)« لوجيزاملحرر ا»، و(3/244)« تفسري البغوي»: ينظر( 1)

 (.21/261)« تحرير والتنويرال»، و(11/44)

، (23/413)« تفسري الرازي»، و(4/441)« الكشاف»، و(22/234)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.21/262)« التحرير والتنوير»، و(11/46)« تفسري القرطبي»و
: املعارج] ﴾جئ حئ مئ ىئ﴿: وقوله، [23: النبأ] ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿: كام يف قوله تعاىل( 3)

 [.4: ، القارعة1
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ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿ *

 :﴾ۈ

يبني  لكم احلق، وُيبَل غكم : أي ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۓ ﴿

 .(1)رسالة اهلل، وينصح لكم، وهو شاهد عليكم يوم القيامة إن آمنتم أو كفرتم

يف القرآن من  ﴾ۆ﴿ذكر فيها ول مرة يوهذه أ: ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿

 .حيث ترتيب النزول؛ فهذه السورة من أوائل ما نزل

، ومل يذكر اسم الرسول؛ ألن املقام مقام ِتديد ﴾ۆ﴿وهنا ذكر تعاىل اسم 

، (2)«فرعون هذه األمة»للكافرين، وخصوًصا كبارهم، وقد كان أبو جهل ُيعرف بـ

 فرعون يف كثري من مقاالِتم، فكان فرعون وكان املرشكون يف مكة ُيْشبُِهوَن آَل 

ڎ ڈ ڈ ژ ﴿: يعرتض وحيتج عىل أن ُُيتار موسى بالرسالة، فيقول

گ گ گ ڳ ڳ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

ھ ﴿: ، وكذلك قالت قريش، كام حكى اهلل عنهم[42 -42: الزخرف] ﴾ڳ

، [21: الزخرف] ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

مة، وكان ثمة املأل الكبار والسادة الذين وكانوا يفتخرون بأمواهلم وأهنم أولو َنعْ 

تآمرون وحياولون أن يرصفوا عقول الناس عن اإليامن، وأن ينرشوا بينهم قالة ي

السوء، ومن هنا كان مناسًبا ذكر فرعون ومصريه، مع اإلشارة إىل الرسول موسى 

كبري  كثرًيا ما ُيذكر يف القرآن قصة موسى وفرعون؛ لوجود شبه ، مع أنهعليه السالم

                                                           

 (.4/232)« فتح القدير»، و(4/231)« املحرر الوجيز»: ينظر (1)

( 4/422)للنسائي « السنن الكربى»، و(4244)« مسند أمحد»، و(224)« مسند الطياليس»كام يف ( 2)

 .ريض اهلل عنهمن حديث ابن مسعود 
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األمر والدعوة، ووجود أمة كبرية  حتى يف املصري، وإهالك اهلل تعاىل ألعدائه، وقيام

 .(1)تتبع موسى، وأثر دعوته العظيم، وهو من أويل العزم من الرسل

 :﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿ *

األخذ الدنيوي الذي : واملقصود هناهنا معرًفا؛ ألنه ذكر قبل،  ﴾ۋ﴿ذكر 

ِخُره ا ں ں ڻ ﴿: هلل له يف اآلخرة من العذاب الشديدعرفوه، مع ما يدَّ

: ، أي[44: غافر] ﴾ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

ا شديًدا عاجاًل، فهذا هو الذي ينتظركم إن مل تؤمنوا  .(2)أخًذا حارًضا قويا

 :﴾ائ ەئ ې ې ې ې ى ى ائ﴿ *

هل تستطيعون إذا كفرتم باهلل ورسوله، ومل : سؤال استنكاري عام للناس كلهم

احلساب أن تتقوا ما تشاهدونه من العذاب واألَْنكال واجلحيم واألغالل، تؤمنوا ب

 !؟ وهذا من بديع الوصف﴾ى ائ ائ﴿اإلمهال؟ كيف تنجون من يوم  وقد فات وقت

ة بن وقد أخذ بعض األدباء والشعراء هذا املع مَّ فوا فيه، حتى قال الص  نى وترصَّ

 :(3)اهلل الُقشريي عبد

 لعبَْن بنا ِشيبًا وَشيَّبْنَنا ُمْرَدا***  ِسنِينَهَذرايَن من َنْجٍد فإنَّ 

 : (4)وقال اآلخر

                                                           

 (.21/262)« التحرير والتنوير»: ينظر( 1)

، (23/413)« تفسري الرازي»، و(4/441)« الكشاف»و، (22/236)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.4/232)« فتح القدير»، و(3/244)« تفسري ابن كثري»، و(11/43)« تفسري القرطبي»و
« خزانة األدب»، و(2/241)« أمايل ابن الشجري»، و(2/12)للفراء « معاين القرآن»: ينظر( 3)

 (. 3/42)للبغدادي 

« أبو الطيب املتنبي ما له وما عليه»، و(21ص)« املتنبي األمثال السائرة من شعر»: ينظر( 4)

 (.4/136)« جماين األدب يف حدائق العرب»، و(123ص)
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ُم اجلَِسيَم َنَحاَفةً 
رَتِ  وُيِشيُب ناِصيَة الصبِي وهُيِْرمُ ***  واهلمُّ َُيْ

 !بني القرآن وما بني كالم الناسلكن شتَّاَن شتَّاَن ما 

ام يف عرشات إن اإلنسان ال يشيب يف الدنيا يف يوم وال يف عرش سنوات، وإن

لطوله، وربام هلول ما فيه، وقد أطلق  السنني، أما يف يوم القيامة فيشيب يف يوم؛ ربام

ْيِب »وصف   ..ليشمل كل آثار الشيخوخة يف الشعر واجلسد والروح« الشَّ

 .(1)يشيب الصغار مبارشًة من ذلك اليوم وأهواله: أي ﴾ى ى ائ ائ﴿: فهنا قال تعاىل

 :﴾ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿ *

ڀ ﴿، ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿: بذلك اليوم، كام يف قوله: أي ﴾وئۇئ ەئ وئ﴿

 .﴾ڀ ٺ ٺ

ر، ومل يقل ، إما ألن السامء جيوز فيها التذكري والتأنيث، «منفطرة»: وعربَّ باملذكَّ

 :(4)، وقد قال الشاعر(3)، وإما عىل إرادة السقف(2)اللغةكام قال بعض أهل 

 كانوا ِغَضاباَرَعيناُه وإن ***  ذا َنَزَل السامُء بَأرِض َقومٍ إ

ر السامء، باعتبار ما يراد منها، كام إذا أريد منها املطر أو : أي إذا نزل املطر، فقد ُتذكَّ

 .[4: الطور] ﴾ھ ھ ھ﴿: أريد منها السقف، كام يف قوله تعاىل

                                                           

« تفسري ابن كثري»، و(3/244)« تفسري البغوي»، و(22/233)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.21/264)« التحرير والتنوير»، و(3/246)

، (2/244)« اإلتقان»، و(14/211)« لسان العرب»، و(2/111)للفراء « معاين القرآن»: ينظر( 2)

 (.21/264)« التحرير والتنوير»و
، (23/412)« تفسري الرازي»، و(4/244)« زاد املسري»، و(4/231)« املحرر الوجيز»: ينظر( 3)

 (.11/41)« تفسري القرطبي»و

منسوًبا إىل ( 231ص)« جواهر البالغة»منسوًبا إىل جرير، و (443ص)« حترير التحبري»: ينظر( 4)

 . معاوية بن مالك
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 .الساموات منفطرة: وجيوز فيام يظهر أن التأنيث عىل إرادة اجلمع، أي

 .فيهال ريب  وعد ذلك اليوم حق واقع: أي ﴾ۇئ ۆئ ۆئ﴿

كان وعد اهلل لكم بالبعث والنشور واجلزاء واحلساب مفعواًل ال  :وُيتمل املعنى

 .(1)ريب فيه

 :﴾ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی﴿ *

أن هذه اآلية، أو هذه السورة، أو هذه الرشيعة، تذكرة  لكم مجيًعا، فتذكروا، : أي

دوا  بوا وهدَّ دوا، فيعرض اهلل تووهي تذكرة، حتى ألولئك الذين أعرضوا وكذَّ وعَّ

 .(2)تبارك وتعاىل عليهم طريق األوبة إليه

ٻ ٻ پ پ ﴿: فاألمر بأيدهيم وبمقدورهم، وهم حينام يقولون ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴿

كاذبون، فام الذي أدراهم أن األمر متعل ق  [24: النحل] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ

وهذا ! ئة اهلل أيًضا؟ومِل مل يعتقدوا أن اهلداية والصالح بمشي! باملشيئة قبل أن يفعلوا؟

لهم إىل اهلل  .(3)ما تبي نه اآلية الكريمة، أن بمشيئتهم أن يتخذوا سبياًل للطاعة يوص 

 .أرادوا اهلداية لسلكوا سبيلهاولو أرادوا اخلروج ألعدوا له عدة، ولو 

 .وهذا القسم األول من السورة نزل بمكة

؛ ألن سياق هذه الراجحنة عىل ثم جاءت خامتتها باآلية الطويلة التي نزلت باملدي

، كام هو ظاهر اآلية الكريمة سياق  مدينٌّ
 :؛ وهي قوله تعاىل(4)

                                                           

 (.4/232)« فتح القدير»، و(11/41)« تفسري القرطبي»: ينظر( 1)

« فتح القدير»، و(11/41)« تفسري القرطبي»، و(233 -13/236)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 2)

(4/234.) 
 .واملصادر السابقة ،(22/463)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 .السورةكام تقدم أول ( 4)
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ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿ *

ڤ ڤ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڀ

چ چ  ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ ڤ ڦ ڦ ڦ

 ڌ ڌ ڎ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ

ک گ گ  ڑڑ ک ک ک ڎڈ ڈ ژ ژ

ڻ  ڱ ں ں ڱ ڱ ڱ گ گڳ ڳ ڳ ڳ

 :﴾ہ ھ ھ ڻ ڻڻ ۀ ۀہ ہ ہ

يف الدنيا، بعد سنواٍت طوال من  صىل اهلل عليه وسلمفهذه من ثواب اهلل للنبي 

إنه : يقول له ربه القيام والتهجد والتبتل والترضع والتخشع والعبودية، ويكفيه أن

 ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ گ گ گ گ ڳ﴿: يعلم بنصبه وقيامه، كام قال

م نصف الليل، ، فاهلل يعلم أنك تقو[211 -216: الشعراء] ﴾ڱ ڱ ں ں

 .أمرك ربك َجلَّ وَعزَّ  ، كامثلثيهلثه، وتقوم أقل من وتقوم ث

باع والتأيس   ﴾ڀ ٺ ٺ ٺٺ﴿  .معية الصحبة والطاعة واالت 

 .الذين يقومون ولو يف بيوِتم ممن آمن معك: يكون املقصودوُيتمل أن 

أو الذين يقومون الليل معك ُمْؤمَت ني بصالتك منصتني لقراءتك
ارد ام تو، فرب(1)

ْوا بصالته، كام يف احلديث، أن رسوَل اهلل  صىل اهلل عليه وسلمالصحابة إىل النبي  فَصلَّ

اختَذ حجرًة من حصري يف رمضان، فصىلَّ فيها ليايل، فصىلَّ  صىل اهلل عليه وسلم

قد عرفُت »: بصالته ناس  من أصحابه، فلام علم بم جعل يقعد، فخرج إليهم فقال

                                                           

« تفسري الرازي»، و(4/442)« الكشاف»، و(22/234)للواحدي « التفسري البسيط»: ينظر( 1)

، واملصادر (21/232)« التحرير والتنوير»، و(13/223)« البحر املحيط يف التفسري»، و(23/414)

 .اآلتية
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َل الصالة صالُة املرء ُس يف بيوتكم؛ فإن أفضنيعكم، فصل وا أهيا الناالذي رأيُت من ص

لكني خشيُت أن تفرَض عليكم، فتعجُزوا »: ويف حديث آخر. (1)«يف بيته إاِلَّ املكتوبةَ 

 .(2)«عنها

ثمة أناس يصلون معك، وقد يكونون من أزواجه أو من خاصة : واملقصود

هذه الطائفة : و يف احلرض، فاهلل تعاىل يقولأصحابه، فكانوا ُيصلون معه يف السفر أ

يعلمهم وحييص قيامهم، ويكتب هلم األجر والثواب، ويمنحهم هذه الفضيلة  ربك

وهذا الرشف أن يذكرهم يف كتابه بصحبة نبيه وقيامهم نصف الليل أو ثلثه أو نحًوا 

 .(3)من ثلثيه

نقص تقليب الليل والنهار، فيزيد هذا وي: والتقدير: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿٹ﴿

 .(4)ذاك، فيختلف الصيف عنه يف الشتاء

العدُّ : وأصل اإلحصاء، ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ﴿: ومن هنا قال سبحانه

ي ، فُسم  : واملقصود، (5)إحصاءً : باحلىص، فقد كان العرب يستخدمون احلىص يف العد 

ا؛ ألن الليل ال ينضبط، وال يستطيع اإلنسان أن يعرف عىل  لن تضبطوه ضبًطا تاما

                                                           

 .ريض اهلل عنهن حديث زيد بن ثابت م( 631)، ومسلم (621)أخرجه البخاري ( 1)

 .ريض اهلل عنهامن حديث عائشة ( 641)، ومسلم (1121، 124)أخرجه البخاري  (2)

البحر املحيط يف »، و(2/412)« تفسري السمرقندي»، و(13/212)« تفسري املاتريدي» :ينظر (3)

 .، واملصادر السابقة(14/124)« روح املعاين»، و(11/432)« التفسري

، (4/234)« فتح القدير»، و(3/243)« تفسري ابن كثري»، و(11/42)« تفسري القرطبي»: نظري( 4)

 (.441ص)« املفردات يف غريب القرآن»: وينظر أيًضا(. 1/244)« تفسري القاسمي»و
 (.21/232)« التحرير والتنوير»: ينظر( 5)
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يبدأ ثلث الليل اآلخر، فمثل كم ثلث الليل، وكم نصفه، وال يعرف متى : وجه الدقة

 .(1)هذه األمور ال يستطيع أن حيصيها املرء بدقة

؛ فاإلنسان (2)أنه لن يستقيم لكم القياُم باألمر عىل وجهه التام: ومن معنى ذلك

: صىل اهلل عليه وسلمُيصيبه املرض والعجز واالنشغال، وتضعف مهته؛ وهلذا قال 

ًة، ولُكل  رِشَّ إ» ةٌ ن لُكل  عابٍد رِشَّ  َفَْتَ
 .(3)«ةٍ

س، وأحياًنا يصيبه فتور وقعود وملل وسأم،  فالعابد أحياًنا يقوى ويندفع ويتحمَّ

 .وهذه ِجبلَّة جبل اهلل تعاىل العباد عليها

أن عىل اإلنسان أن يكون معتداًل، فال َيُشقُّ عىل : ، وهوويف اآلية درس عظيم

لها ما ال تطيق، وال يثقل عليها، والنبي نفسه، وال : يقول صىل اهلل عليه وسلم حُيم 

وا : أي. (4)«اْكَلُفوا من العمل ما ُتطيقونَ » تكلَّفوا العمل الذي تستطيعونه، وال تُشقُّ

لوها أثقااًل   .عىل أنفسكم أو حتم 

صىل ذكر النبي  كام! من الناس َمن محَّل نْفَسه ما ال تطيق، فُفتن والعياذ باهلل وكم

 .(5)عن بني إرسائيل يف تعبدهم يف الصوامع وانحرافهم عن دين اهلل اهلل عليه وسلم

                                                           

 (.314ص)«  السعديتفسري»، و(4/234)« فتح القدير»، و(11/42)« تفسري القرطبي»: ينظر( 1)

« البحر املحيط يف التفسري»، و(11/42)« تفسري القرطبي»، و(22/214)« تفسري الطربي»: ينظر (2)

 (. 4/234)« فتح القدير»، و(13/223)

اهلل بن  من حديث عبد( 11)، وابن حبان (2134)، وابن خزيمة (4466، 4644)أخرجه أمحد ( 3)

 (. 4342)« يح البخاريصح»، وأصله يف ريض اهلل عنهامعمرو 

 . ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 241)، وابن حبان (2442)وأخرجه الرتمذي 
 .ريض اهلل عنهامن حديث عائشة ( 632)، ومسلم (4444)أخرجه البخاري ( 4)

 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 1132)، ومسلم (1144)وأخرجه البخاري 

: قال ريض اهلل عنهمن حديث أنس ( 2414)« مسند أيب يعىل»، و(4134)« سنن أيب داود»كام يف ( 5)

دوا عىل »: إن رسوَل اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان يقول َد عليكم، فإن قوًما شدَّ دوا عىل أنفسكم، فُيَشدَّ ال تشد 



77 
 

وهذا االعتدال منهج مطلوب يف العبادة والدعوة والعمل واجلهاد وغري ذلك؛ 

ل نفسك ما ال تطيق، وال ل اآلخرين ما ال يطيقون، فتكلفهم وتشقَّ  فال حَتم  حَتم 

كيف تسوس زوجتك وتتعامل معها دون أن تشقَّ عليها، وَتَعلَّم كيف عليهم، وَتَعلَّم 

يهم، وَتَعلَّم كيف ت عامل أوالدك يف البيت، وممَّ متنعهم وبامذا تأمرهم، وكيف ترب 

 .تعامل طالبك يف املدرسة أو جريانك أو عامة الناس

ا يتأكد ملَن ُياطبون مجاعات متنوعة ليست عىل طبيعة واحدة، بل هي وهذ

ضائية أو طبقات وفئات وشعوب ومستويات يف عرص اخلطاب املعومل يف القنوات الف

اإلذاعات أو الشبكات االجتامعية أو املواقع اإللكرتونية أو الكتابة، فَعْسُف الناس 

صىل اهلل عليه به حممود؛ وهلذا قال النبيُّ عىل املشقات ال خري فيه، والرفق بم مأمور 

ُدوا وقارب»: وسلم  .(1)«واسد 

لن تطيقوه كله، : أي. (2)«إنكم لن ُتطيقوا كلَّ ما ُأمرتم به»: وقال يف حديٍث آخر

فام من أحد من الناس إال ويقع عنده تقصري أو عجز أو انشغال أو فتور يف اهلمة، 

 .حاالت خمتلفة، وعلينا أن نراعي هذا يف نفوسنا ويف اآلخرينوالنفس البرشية تنتابا 

م، وحطَّ عنكم بعض ما أمركم به سبحانه، م وغفر لكساحمك: أي ﴾ڤ ڤ﴿

پ ڀ ڀ ڀ  ٻ ٻ پ پ پ﴿: ومل جيعل قوله

أمًرا حرفياا يشق عليكم ويعنتكم، أو  [4 -2: املزمل] ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ٺ

                                                                                                                                                    

يار  وامع والد  َد اهللُ عليهم، فتلك بقاياهم يف الصَّ  ﴾گ گ ڳ ڳ گ﴿ أنفسهم فشدَّ

 .«[26:احلديد]

 .ريض اهلل عنهامن حديث عائشة ( 2313)، ومسلم (4446)أخرجه البخاري ( 1)

من حديث احلكم بن َحْزن ( 4324)، وأبو يعىل (1314)، وأبو داود (16344)أخرجه أمحد ( 2)

 (.424 -4/422)« البدر املنري»: وينظر. ريض اهلل عنهالُكَلفي 
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يتحول عند بعضكم إىل حماسبة للنفس دقيقة، تتحول إىل العجز أو الوسوسة أو 

 .االنقطاع

د ة؛ ألن اآلية نزلت بعقد يكون هذا يف الصال: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ﴿

ملا فرضت الصلوات : فرض الصلوات اخلمس يف املدينة؛ وهلذا قال بعض أهل العلم

ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿: ، فمن هنا قال(1)اخلمس سقط عنهم وجوب قيام الليل

 .(2)يف صالة الفريضة: أي ﴾ڄڄ

وصالة يف صالة املغرب والعشاء، أو صالة العشاء : أي: وقال بعضهم

 .(3)الفجر

 .يصدق عىل كل قدر من القرآن تتيرس قراءته ﴾ڦ ڦ﴿و

صىل اهلل عليه أن النبيَّ  -ريض اهلل عنهكام يف حديث عبادة  -ولكن صحَّ يف السنة

پ پ پ ﴿فسورة . (4)«ال صالَة ملَن مل يقرْأ بفاحتة الكتاب»: قال وسلم

يتعنيَّ عىل كل مصل  أن يقرأها يف كل ركعة ﴾پ
، إال أن يكون غري قادٍر (5)

هده باإلسالم، أو لكونه أْبَكم، فيسقط عنه ذلك، أو يكون عىل قراءِتا حلََداَثِة ع

مأموًما يف الصالة اجلهرية فتكفيه قراءة إمامه، فإن سكت اإلمام بني قراءة الفاحتة 

 .ه، وإال فال يشء عليهوالسورة األخرى قرأ يف َسَكتَاتِ 

                                                           

 .(4/234)« فتح القدير»، و(4/442)« الكشاف»: ينظر( 1)

« تفسري القرطبي»، و(4/122)« تفسري املاوردي»، و(22/214)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 .، واملصادر اآلتية(11/46)

« تفسري البغوي»، و(4/266)للواحدي « التفسري الوسيط»، و(13/44)« تفسري الثعلبي»: ينظر( 3)

 (.4/234)« القدير فتح»و، (23/414)« تفسري الرازي»، و(4/244)« زاد املسري»، و(3/246)
 (.214)، ومسلم (644)أخرجه البخاري ( 4)

 (.164 -2/141)« فقه العبادة»: وينظر(. 1/244)« املغني»، و(2/226)« املجموع»: ينظر (5)
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رأ ما حفظت، حتى من يشري للتيسري والتسهيل، وأن تق ﴾ڦ ڦ﴿والتعبري بـ

صىل اهلل ، قال له النبيُّ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿: ل، والرجل الذي قرأقصار املفصَّ 

اها أدخلَك اجلنةَ »: عليه وسلم ٱ ٻ ٻ ﴿»: وقال يف احلديث اآلخر. (1)«ُحب ك إيَّ

 .مع أهنا من قصار السور. (2)«القرآنتعدُل ثلَث  ﴾ٻ

كانوا إذا التقوا، ثم   عنهمريض اهللفقد ورد أن الصحابة « سورة العرص»وكذلك 

حتى  ﴾...ٻ ٻ ٻ پ پ ٱ ٻ﴿: أرادوا أن يفرتقوا، قرأ أحدهم

 .(3)ُيتمها

، وشاهد عىل [43: القمر] ﴾ں ں ڻ ڻ﴿: وهذا متصل بقوله تعاىل

القرآن، ولكن من الناس َمن يشق عليهم احلفظ؛ تعهده سبحانه وتكفله بحفظ 

 . أنفسهم قدرًة عليهالنشغاهلم أو لكربهم أو لكوهنم ال جيدون يف

فق، : ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ﴿ واملرىض حمتاجون إىل النوم والر 

ويشقُّ عليهم القيام، وكان عددهم أول األمر قلياًل، واألعذار بينهم حمصورة 

 علم أهنم سيكثرون ويزيدون وتتنوع ظروفهم باعتبارهم مجاعة ناشئة، ولكن اهلل

، وهكذا يظهر الفرق البني  بني مجاعة وأحواهلم، فيحتاجون إىل التوسعة يف الترشيع

م اخلطأ أن تغفل عن أن صاحلة نشأت واحتضنت الشباب تربية ودعوة، فمن أعظ

كلهم يف طبيعة جمتمع الناس من حوهلا خمتلفة عن طبيعتها، وال يمكن انتظام اخللق 

                                                           

، (426)، وابن خزيمة (2131)، والرتمذي (1/144)، والبخاري معلًقا (12422)أخرجه أمحد  (1)

 .ريض اهلل عنهمن حديث أنس ( 1643( )121 -4/123)« تارةاملخ»، والضياء يف (612)وابن حبان 

من ( 312، 311)، ومسلم ريض اهلل عنهمن حديث أيب سعيد ( 4314 -4312)أخرجه البخاري ( 2)

 .ريض اهلل عنهامحديث أيب الدرداء وأيب هريرة 
 .«سورة العرص»يف خترجيه سيأيت  (3)
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بد من  جمموعات أو مجاعات، فيظل الناس عىل عادِتم وبساطتهم وسذاجتهم، وال

 .ر وتفهم ظروفهمأبواب العذ توسيع

املسافرون؛ ألن الذي يميش : واملقصود: ﴾چ چ چ چ﴿

يرضب األرض بقدميه، باعتبار أنه يميش عىل قدميه، ثم أصبح ذلك معنى لكل َمن 

: النساء] ﴾جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبی ی ی ﴿: يسافر، كام قال اهلل

فيف، فالسفر والغربة إذا سافرتم، وهذا أيًضا من األعذار املوِجبة للتخ: ، أي[131

، وقد ال يتيرس للمسافر املسكن وال الطعام الذي يريد؛ ولذا ُخف ف (1)قطعة من نار

 .عنه الصوم والصالة

الرزق : وهذا االصطالح ُيقصد به: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇڍ﴿

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿: ، كام قال سبحانه(2)والتجارة

 .(3)رة يف احلجيف احلج، فال بأس بالبيع والتجا: ، أي[113: البقرة] ﴾چچ

وإذا . «اللهمَّ افتْح يل أبواَب رمحتك»: ولذلك إذا دخل اإلنسان املسجد قال

شؤون ؛ ألنه انتقل من العبادة إىل (4)«اللهمَّ إين أسألَُك من فضلك»: خرج قال

 .املعاش

                                                           

ريض اهلل من حديث أيب هريرة ( 1126)« ح مسلمصحي»، و(1334)« صحيح البخاري»كام يف ( 1)

 . «السفُر قطعٌة من العذاب»: مرفوًعا عنه

، (314ص)« تفسري السعدي»، و(4/234)« فتح القدير»، و(22/214)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.21/234)« التحرير والتنوير»و

« فسري القرطبيت»، و(1/223)« تفسري البغوي»، و(2/432)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (.1/441)« تفسري ابن كثري»، و(2/412)
 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب مُحيد أو أيب ُأسيد األنصاري ( 612)أخرجه مسلم ( 4)
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ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿: وهكذا قال سبحانه يف يوم اجلمعة

ُمنعتم من ذلك ة وطلب املعاش بعد أن انشغلوا بالتجار: ، أي[13: اجلمعة] ﴾ڦ

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿: بخطبة اجلمعة وصالِتا

 .[1: اجلمعة] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺٺ

والناس مطالبون بأن يرضبوا يف األرض طلبًا للرزق واملعاش، وقد أحلَّها اهلل 

هلم وسلَّطهم عليها، بل جعل هذا من أبواب اخلري، وقرهنا بالقتال يف سبيله دفاًعا عن 

يف جهاٍد رشعي : أي ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ﴿: فقال دينه،

 .حلامية الَبيْضة وإقامة الدولة، فجمع اهلل تعاىل بينهام

فيه إشارة وتوكيد عىل أمهية الرضب يف األرض، واالشتغال بالزرع  وهذا

بد للناس منها، وهي سبب للرزق  واحلرث والتجارة وأعامل الدنيا التي ال

 .للصحة والنشاط واحليوية وسعادة القلب واالستغناء عن الناس، كام هي سبب

واآلية أشارت للجهاد يف سبيل اهلل، ولعلها إرهاص وتعبئة للمؤمنني أن أسباب 

ٱ ﴿: هذا اجلهاد قد انعقدت وقُرب فرضها دفاًعا عن أنفسهم، قبل أن ينزل قوله

 .[21: احلج] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

: أي ﴾ک ک﴿من القرآن، : يعني ﴾ڈ ژ ژ ڑڑ﴿

، فال ُتقرصوا فيها حرًضا (1)واجبًة عليكماخلمس املفروضة التي أصبحت صلوات ال

 .وال سفًرا، سواء كنتم مرىض أو غري مرىض

يا َمن ترضبون يف األرض تبتغون من فضل اهلل، فالصالة حق  ﴾ک ک﴿

 .النفس يف العبادة، والزكاة حق املال

                                                           

، (3/241)« تفسري ابن كثري»، و(11/43)« تفسري القرطبي»، و(4/461)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

 (.21/236)« ر والتنويرالتحري»و
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هو العطاء، : والقرضفوق الزكاة، : أي ﴾گ گ گ گڳ﴿

أن : واملقصودقرًضا، مع أن املال من عنده سبحانه، : ، وسامهأعطوا هلل تعاىل :أي

قوا، ليوفيكم يوم القيامة أجوًرا مضاعفة، فأعطوا الفقري واملسكني وابن  تتصدَّ

السبيل، شيئًا فوق الزكاة، فهو عىل سبيل الندب واالستحباب، أو عىل سبيل 

لفاقة، واحلاجة قات الرضورات، واأو: إىل ذلك، مثلالوجوب إذا ُوجد ما يدعو 

ب عىل أهل الغنى واليَسار أن يرفقوا بإخواهنم املسلمني؛  الشديدة، فإنه يتعنيَّ ويتوجَّ

لئال  ﴾گڳ﴿: ، وسامه﴾گ گ گ گڳ﴿: لقول اهلل

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿: ، كام قال(1)يكون فيه ِمنَّة، وليكون طيبًا غري خبيث

ڳ ڳ ڳ ﴿: ، وقال[242: البقرة] ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ

 .[246: البقرة] ﴾ڳ ڱ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿

ستجدون ما قدمتم عند اهلل تعاىل خرًيا مما قدمتموه، واحلسنة بعرش : أي ﴾ڻڻ

 .ة ضعف إىل أضعاف كثريةمئأمثاهلا إىل سبع

د األجر هنا؛ ألن هذا ُيتلف بحسب ِصْدق النية، وبحسب الفاقة  ومل حيد 

. (2)«َة ألف درهممئَسَبَق درهٌم »: جاء يف الصحيحواحلاجة، وبحسب الغنى، وقد 

 .(3)«ُجْهُد املُِقل  »: أيُّ الصدقة أفضُل؟ قال: ملا ُسئل صىل اهلل عليه وسلموصحَّ عنه 

                                                           

 (.21/233)« رير والتنويرالتح»: ينظر( 1)

، (2246)، وابن حبان (2442)، وابن خزيمة (4/41)، والنسائي (3114)أخرجه أمحد ( 2)

 . ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 1/414)واحلاكم 

، وابن خزيمة (1466)، وأبو داود (1224)« األموال»، وابن زنجويه يف (3632)أخرجه أمحد ( 3)

: وينظر. ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 1/414)، واحلاكم (2244)ان ، وابن حب(2441، 2444)

 (.324)« إرواء الغليل»، و(444)« السلسلة الصحيحة»
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والتاجر بطبعه يميل للحساب، ويقارن بني الفرص التجارية؛ ولذا أكدَّ أهنم 

د سيجدونه ولن يضيع، بل سيجدونه خرًيا وأعظم مما أعطوه،  ويف اآلية األخرى حدَّ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿: هلم نسبة الربح بدقة؛ ليحسنوا األمور جيًدا، فقال

 ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گگ

 .[241: البقرة]

أمر باالستغفار يف ختم العبادة؛ : ﴾ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ﴿

ٹ ﴿: إشعاًرا للنفس بتقصريها؛ حتى ال يدخلها الُعجب بالعمل، وألنه قال

لن حتصوا الصالة وال العمل وال القرض، ولكن ابذلوا : أي ﴾ٹ ٹ ڤ

موا واستغفروا اهلل عىل التقصري؛ وهلذا كان النبيُّ  إذا انرصف  صىل اهلل عليه وسلموقد 

 .(1)من صالته استغفر ثالًثا

ک ﴿: وهكذا يف احلج أمرنا اهلل بأن نستغفر اهلل ونحن نتقلب بني املناسك

: البقرة] ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

ليلة : يستغفر، كام استغفر ليلة مَجْع، يعني صىل اهلل عليه وسلم، فقد كان [111

 .(2)مزدلفة

لقد رشع اهلل االستغفار عقب األعامل الصاحلة؛ ألن العمل قد ُيداخله نقص أو 

انشغال أو انرصاف ذهن، أو تقصري يف الطهارة، أو يف حضور القلب، أو يف النية، أو 

: فإنه يظل مقرًصا، قال اهلل  يذهل عنها، زد عىل ذلك أن العبد مهام عمليف أشياء ربام

 .[22: عبس] ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴿

                                                           

 .ريض اهلل عنهمن حديث ثوبان ( 411)أخرجه مسلم ( 1)

 (.1213)« صحيح مسلم»: ينظر( 2)
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ثم إن االستغفار يقطع الطريق عىل الُعجب بالعمل أن يتسلَّل إىل القلب، ويشعر 

 .املستغِفر أنه عىل تقصري ونقص مهام اجتهد يف اإلتقان

َم عماًل  عىل ربه بذا العمل، أو  (1)ثم يتبعه باإلدالل فكفى باإلنسان إثاًم أن يقد 

يظن أنه أدَّى ما عليه، أو قام بام يلزمه، ولو أنه قىض عمره كله يف سجدة واحدة لربه 

ما أدَّى شكر نعمته، ولكنه يطلب منا القليل، ويساحمنا عىل الكثري، ويوصينا أن 

 صىل اهلل عليه وسلمنستغفره عقب األعامل الصاحلة، وإذا كان اهلل يأمر حممًدا 

لصحابة وأمهات املؤمنني بعد قيام الليل وبعد صيام النهار وبعد القرض احلسن أن وا

 !يستغفروه فكيف ونحن أصحاب الذنوب واإلرساف والظلم؟

 .أستغفر اهلل العِّل العظيم الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه

   

                                                           

 .«لب ت »( 432 -23/431)« تاج العروس»: نظري. املنة واالفتخار: أي( 1)
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* 

االسم الواحد، كام يف املصاحف، وكتب التفسري والسري من السور ذات  يه

ث ر»: واحلديث  .(1)«سورة املدَّ

ستٌّ وْخسون آية عند أهل الشام وأهل املدينة، وْخس وْخسون   *

 .(2)عند أهل الكوفة والبرصة

أحياًنا فون وهذا االختالف ال يعني زيادة يف أحرف القرآن أو نقصاًنا، فهم ُيتل

 .يف بعض اآليات، فإهنا قد ُتقسم عند بعضهم إىل آيتني، وعند آخرين هي آية واحدة

 .(3)بإمجاع أهل العلم، ذكره ابن عطية، وغريه  *

وُروي عن مقاتل وغريه يف إحدى آيات هذه السورة أهنا نزلت باملدينة؛ وهي 

ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ ﴿: قوله سبحانه

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ھ ھ ھ ے ے  ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ

                                                           

« جامع الرتمذي»، و(4/141)« صحيح البخاري»، و(2/1411)« تفسري الشافعي»: ينظر( 1)

، (3/243)« تفسري البغوي»، و(2/434)« املستدرك»، و(22/433)« تفسري الطربي»، و(4/423)

 (.21/211)« التحرير والتنوير»، و(11/41)« تفسري القرطبي»و

، (243ص)« البيان يف عد  آي القرآن»: ينظر. ﴾ىث يث حج﴿، و﴾ىت يت جث مث﴿: وقد اختلفوا يف آيتني( 2)

 .، واملصادر السابقة(213ص)« فنون األفنان يف عيون علوم القرآن»و

، (11/41)« تفسري القرطبي»، و(4/243)« زاد املسري»، و(4/212)« املحرر الوجيز»: ينظر( 3)

 (.21/211)« التحرير والتنوير»، و(4/431)« الثعالبيتفسري »و
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ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ  ۓ

 .(1)، وهو غريب﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ائ

 .بعد فرتة الوحي صىل اهلل عليه وسلموهي أول سورة نزلت عىل رسول اهلل 

ھ ﴿: ما يدل عىل أن أول ما نزل من القرآن« الصحيحني»وقد جاء يف 

ث  -قال صىل اهلل عليه وسلم، أن النبيَّ عنه ريض اهلل، فروى جابر ﴾ھ وهو حيد 

السامء، فرفعُت برصي، فإذا بينا أنا أميش إذ سمعُت صوًتا من »: -عن فرتة الوحي

املََلك الذي جاءين بِحراٍء جالٌس عىل كريس بني السامء واألرض، فُرِعبُْت منه، 

لوين: فرجعُت فقلُت  لوين زم  ، فحمي ﴾...ھ ھ﴿: فأنزل اهلل تعاىل. «زم 

 .(2)الوحي وتتابع

د أن  هي أول ما نزل؛ ألن حديث  «﴾چ﴿سورة »ولكن يف هذه الرواية ما يؤك 

، وفيه «﴾چ﴿سورة »جابر فيه ذكر املََلك الذي جاءه بحراء، وقد جاءه يف حراء بـ

له، ثم محي الوحي بعد ذلك  .أنه قد عرفه، وأنه طلب من خدجية أن تزم 

أول ما نزل بعدما َفرَتَ : ، أي«سورة املدثر»أول ما نزل  فعىل هذا يكون معنى

، ثم ﴾چ﴿بـ صىل اهلل عليه وسلمي أول ما جاء إىل الرسول الوحي، فقد جاء الوح

، فهذا هو «سورة املدثر»ثم عاوده الوحي بـ -ريض اهلل عنهاكام يف حديث عائشة  -َفرَتَ 

حه عامة ع  .(3)لامء التفسري والسرياجلمع بني األقوال، وهو الصحيح، كام رجَّ

                                                           

« التحرير والتنوير»، و(13/224)« البحر املحيط يف التفسري»، و(4/243)« زاد املسري»: ينظر (1)

(21/211.) 

 (.141)« صحيح مسلم»، و(4124، 4)« صحيح البخاري»: ينظر (2)

« املحرر الوجيز»، و(4/231)« ورديتفسري املا»، و(422 -24/426)« تفسري الطربي»: ينظر (3)

، (23/116)، (1/114)« تفسري القرطبي»، و(22/214)، (23/433)« ازيتفسري الر»، و(4/431)
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، وُأرسل ﴾چ﴿ُنب ئ بـ صىل اهلل عليه وسلموهو ما يقتضيه النظر؛ فإنه 

: رسالة، فقيل له ﴾ھ﴿نبوءة له، وكانت  ﴾چ﴿ ، فكانت﴾ھ﴿بـ

 .﴾ے ۓ ھ ھ ے﴿

وهذا خطأ، . إهنا سنتان: وهذه املدة التي َفرَتَ فيها الوحي، قال بعضهم

كانت نحًوا من أربعني يوًما، وهو : وقيل يوًما، ْخسة عرش: قيلأهنا أيام، : والصواب

 .(1)األقرب

وهي سورة الن ذارة، وقد نزلت ومل يكن يومئٍذ قرآن  ُيتىل عند الناس، فكل 

 .ةمعانيها جديدة وقوية ومؤث ر

 :﴾ھ ھ ے﴿ *

ر: أي ثار، (2)املتدث  ر النبي (3)الغطاء: والد  إال  صىل اهلل عليه وسلم، وما كان َتَدثُّ

 .جاءة الوحي الذي مل يكن يرتقبه، فأصابه بسبب ذلك رعب ورهبةمن فُ 

 مما أعطاه اهلل  صىل اهلل عليه وسلموفيه إشارة إىل أن النبي 
ٍ
ًعا إىل يشء مل يكن متطل 

اه، وقد كان يف مكة واجلزيرة العربية َمن يتطلَّع إىل النبوة ويرشئب إليها، كأمية بن  إيَّ

                                                                                                                                                    

، (613 -614، 3/463)، (1/23)« فتح الباري»، و(424، 3/241)، (1/132)« تفسري ابن كثري»و

 .«العلق سورة»، وما سيأيت يف أول (23/422)، (21/43)« التحرير والتنوير»و

« تفسري القرطبي»، و(21/112)« رازيتفسري ال»، و(4/621)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

، (23/442)، (21/212)« التحرير والتنوير»، و(1/414)البن كثري « السرية النبوية»، و(23/12)

 (.1/24)« التفسري البياين للقرآن الكريم»و
« تفسري القرطبي»، و(4/44)« بن أيب زمننيتفسري ا»، و(22/433)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.21/214)« التحرير والتنوير»، و(4/233)« ح القديرفت»، و(11/41)

« تاج العروس»، و(4/264)« لسان العرب»، و(233ص)« املفردات يف غريب القرآن»: ينظر( 3)

 .«د ث ر»( 11/262)
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ْلت ِعه، فلم اهلل تع ، فاختار(1)أيب الصَّ اىل نبياا مل يكن هذا أَمَله وال من َطَلبِه وال من َتَطلُّ

ا مبارًشا، أييكن يتطلَّع إىل جمد أو مكانة،  ه إليه خطاًبا خاصا أنت عىل وجه : ووجَّ

إن اهلل »: التعيني والتحديد َمن اختارك اهلل من بني مجيع البرش، وقد جاء يف احلديث

ثم . (2)«مهم، إال بقايا من أهل الكتاب، َفَمَقَتُهم، َعَرهبم َوَعجَنظََر إىل أهل األرض

فاها وأصدقها وأصحها فاختاره هلذه أص صىل اهلل عليه وسلمنظر فوجد قلب النبي 

 .الرسالة العظيمة

ثار ي: والد  عار الذي يِّل اجلسد، وسم  ِشعاًرا؛ ألن : الثوب، وهو مقابل الش 

ى اإلنسان يشعر به، وأما الثوب ، كام جاء يف احلديث (3)ِدثاًرا: الذي يراه الناس فيسمَّ

األنصار مثل الثوب الذي يِّل : أي. (4)«األنصاُر ِشعاٌر، والناُس دِثارٌ »: الصحيح

، وفيه إشارة إىل صىل اهلل عليه وسلمقرب األنصار من النبي : جسدي، واملقصود بذا

 .(5)تهم به روحية رصفةأهنم لن يكونوا أصحاب رئاسة وسلطة ووالية، فعالق

ه وأعط: بناًء عىل هذا فيمكن أن يكون املقصود بالتدثر هنا ره اهلل به وخصَّ اه ما دثَّ

، فالثوب ال ُيطلق فقط عىل الثوب املادي، بل ُيطلق عىل (6)من النبوة والعلم والوحي

                                                           

، (6/223)« تفسري القرطبي»، و(2/232)« البغويتفسري »، و(4/234)« تفسري الثعلبي»: ينظر( 1)

 (.1/164)« التحرير والتنوير»و

 . ريض اهلل عنهمن حديث ِعياض بن محار ( 2344)أخرجه مسلم ( 2)

م « غريب احلديث»: ينظر( 3) ، «د ث ر»( 4/264)« لسان العرب»، و(1/211)للقاسم بن سالَّ

 (.21/214)« التحرير والتنوير»، و(4/233)« فتح القدير»و

 .ريض اهلل عنهبن زيد بن عاصم اهلل  من حديث عبد( 1341)، ومسلم (4223)أخرجه البخاري ( 4)

 (.3/42)« فتح الباري»، و(6/146)للنووي « رشح صحيح مسلم»: ينظر( 5)

« تفسري القرطبي»، و(23/416)« تفسري الرازي»، و(22/434)« تفسري الطربي»: ينظر( 6)

 (. 21/214)« التحرير والتنوير»، و(11/41)



89 
 

، وكثرًيا ما ُيطلق ﴾ڭ ۇ ۇ﴿: الثوب احليس  وعىل الثوب املعنوي، كام قال

معة واملال واجل الثوب  :اه واملظهر، كام قيلعىل السُّ

ر برداء الوحي جلَّله  وال خزف  نور  من اهلل ال صوف ***  ُمَدثَّ

 .مزيد بيان يف املقارنة بينهام ﴾ٻ﴿ويف تفسري 

 :﴾ے ۓ ۓ﴿ *

األمر هنا ليس طلبًا للقيام فحسب، بل هو دعوة للرشوع يف جهاد تبليغ 

األمر، أو َويِلَ هذه الوالية، فقام با خري  ن قام بذافال: ما تقول الرسالة، فأنت عند

 .(1)وإنام أدَّى عمله عىل أكمل وجهقيام، فليس املقصود أنه قام عىل قدميه، 

قليل  صىل اهلل عليه وسلمالقيام من النوم، وقد كان النبيُّ : وتتضمن الكلمة

پ پ ٻ ٻ ﴿: النوم بعد ذلك، ويف اآليات األخرى ُياطبه اهلل فيقول

 .ال ينام من الليل إال قلياًل  صىل اهلل عليه وسلم، فكان [2: املزمل] ﴾پ

ْدَع بالدعوة،  صىل اهلل عليه وسلموقد امتثل  هذا األمر، وبارش اإلنذار والصَّ

، فقال. «!يا صباحاهْ »: فقام عىل الصفا وقال إين َنِذيٌر لكم بني »: فاجتمعت إليه قريش 

 .(2)«َيَدْي عذاٍب شديد

أنذر أهل مكة، أو العرب، »: الـُمنَذرون، فلم يقلن ينذر، ومل يبني  َمن هم ه أأمر

؛ ليكون ذلك شاماًل لكل الناس، َعَربم وَعَجمهم، «أنذر»: ، وإنام قال«أو الناس

 .حارضهم وقادمهم، فكانت هذه اآلية دلياًل عىل شمولية رسالته وخلودها

                                                           

« تفسري ابن كثري»، و(13/224)« حيط يف التفسريالبحر امل»، و(23/416)« تفسري الرازي»: ينظر( 1)

 (.21/214)« التحرير والتنوير»، و(3/242)
 .ريض اهلل عنهاممن حديث ابن عباس ( 233)، ومسلم (4331)لبخاري أخرجه ا( 2)
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أنذرهم »، أو «أنذرهم املوت»، أو «رهم النارأنذ»: ومل يبني  بَِم ُينِْذر؟ فلم يقل

، وترك األمر مفتوًحا؛ ليشمل كل ما ُينذر به من العذاب يف الدنيا واآلخرة، «العقاب

 .فمع هذا االختصار يف اللفظ إال أنه يدل عىل الشمولية والتوسع يف كل ما ُينذر

 .احلياةووظيفته يف  صىل اهلل عليه وسلموهذه اآلية متضمنة رسالة النبي 

مة سبع وصايا، هي من جوامع احِلَكم واألوامر وتضمنت السورة الكري *

عاة واملصلحني؛ لشدة صىل اهلل عليه وسلمالربانية، وهي للنبي  ، ولكل العلامء والد 

 :حاجتهم إليها، وهي

، وليس جمرد الشعور القيام هبذا األمر واحلرص عليه واالستعداد لتبليغه -1

زيد بن عمرو بن ُنَفيل، وُأميَّة بن : احلنفاء، من أمثاليوجد يف اجلاهلية العابر، فقد كان 

ْلت، وكانوا يستنكرون عبادة األوثان، ويرفضون كثرًيا من معتقدات اجلاهلية  أيب الصَّ

 :(1)الفاسدة، وقد كان زيد  يقول

ى مجيًعا َت والُعزَّ  كذلك يفعل اجلَْلُد الصبـوُر ***  عزلُت الالَّ

 وال َصنََمْي بني عمــرو أزورُ ***  ُن وال ابنتيهاى َأِديفال الُعزَّ 

بُّ الغفورُ ***  ولكن أعبُد الرمحَن ريب  ليْغِفَر ذنبَي الرَّ

ه إليهم -2 ، وعمومها لكل أمر خموف قادم جيب أن الن ذارة بشموليتها ملَن توجَّ

 .حيذروا منه ويستعدوا له

ا شخصياا، وال فالقيام بالن ذارة ليس مرشوعً : ﴾ڭ ڭ ڭ﴿ -3

ا هاشمياا، وليس قياًما لفرد أو قبيلة أو جنس أو بلد، بل هو قيام هلل،  جمًدا ذاتياا، وال عزا

 .[223: البقرة] ﴾پ پ پ پ﴿: كام قال سبحانه

                                                           

، (226 -1/224)البن هشام « السرية النبوية»، و(22 -21ص)للكلبي « األصنام»: ينظر( 1)

 (. 2/134)« سبل اهلدى والرشاد»و
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 .ولذا أمره بالتكبري، فاهلل تعاىل هو الكبري، والدعوة له وحده ال رشيك له

، ومل تكن الصالة (1)فهو من تكبري اهلل، «اهلل أكرب»: أن تقول: يف هذاويدخل 

 .يومئٍذ مفروضة؛ ألن هذه السورة من أول ما نزل

وال يمنع أن يكون هذا إرهاًصا بمرشوعية الصالة ومتهيًدا هلا، ال سيام أنه أمره 

، والصالة تبدأ (2)بعد ذلك بطهارة الثياب، وكأن هذا األمر متهيد لعبادة معينة

 اهلل لكن النص أوسع من هذا؛ ألن املقصود بتكبريبالتكبري، كام هو معروف، 

، وبمعرفته سبحانه وبأسامئه وصفاته وأفعاله، «اهلل أكرب»: تعظيمه بلفظ: سبحانه

، ونفي ما يقول املرشكون عنه سبحانه وتعاىلوبالعبودية له، وامتالء القلب بإجالله 

 .لتسبيح والتنزيهمن النقص والعيب با

فال يعبد إال اهلل تعاىل؛ عبادة القلب والل سان  بادة،الع: ومن معاين التكبري

م اسم (3)واجلوارح، ويشمل توحيد اهلل وترك عبادة غريه « الرب»؛ ألنه سبحانه ملا قدَّ

 عىل الفعل الذي هو التكبري، صار حرًصا وقرًصا َأالَّ تكرب  تكبري التأليه إال هلل، وال

 .(4)تعبد سواه، وال تعظ م غريه

                                                           

، (23/414)« تفسري الرازي»، و(4/444)« الكشاف»، و(4/31)« تفسري السمعاين»: ينظر( 1)

 (.21/214)« التحرير والتنوير»، و(11/42)« ري القرطبيتفس»و

 (.21/214)« التحرير والتنوير»: ينظر( 2)

« سعديتفسري ال»، و(11/42)« تفسري القرطبي»، و(22/434)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (.21/214)« التحرير والتنوير»، و(314ص)

« البحر املحيط يف التفسري»، و(2/442)« تفسري النسفي»، و(4/444)« الكشاف»: ينظر( 4)

 (.21/214)« التحرير والتنوير»، و(11/412)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(13/224)
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َأالَّ تكون الثياب نجسة، بل تكون طاهرة : واملقصود: ﴾ۇ ڭ ۇ﴿ -4

 .(1)نظيفة

: ، واهلل تعاىل يقول(2)وطهارة الثياب يف الصالة رشط لصحتها عند الفقهاء

، وحسن الثياب ومجاهلا أمر مطلوب، ويف [21: األعراف] ﴾ٻ ٻ پ پ پ﴿

غريب، ولكن حديث  ، وهو (3)«إن اهللَ نظيٌف، ُيب  النظافةَ »: احلديث عند الرتمذي

 .(4)«إن اهللَ مجيٌل، ُيب  اجلامَل »: «صحيح مسلم»جاء يف 

حتى يف أول الدعوة؛  صىل اهلل عليه وسلمفُحسن الثياب كان من َهْدي النبي 

اَمِة بني الناس يف مجال املظهر واملَْخرَب   .ليكون كالشَّ

و من مال أن تكون طيبة حالاًل، فال تكون مغصوبًة، أ: ومن طهارة الثياب

ن لبس حالل؛ ليست حريًرا، وال لباس حرام، وإنام تكون من رزٍق حالل، وم

 .(5)فتنة

، ريض اهلل عنهام، كام ذكر ابن عباس سمعة اإلنسان: ويدخل يف الثياب املعنوية

 :(2)، وكان َغيْالن بن سلمة الثقفي يقول(1)ثوًبا: أن ُسمعة اإلنسان تسمى: وغريه

                                                           

« تفسري القرطبي»، و(3/244)« تفسري البغوي»، و(22/431)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.21/216)« التحرير والتنوير»، و(3/242)« تفسري ابن كثري»، و(11/44)

، (2/121)« املجموع»، و(1/236)« منح اجلليل»، و(1/114)« بدائع الصنائع» :ينظر( 2)

 (.2/43)« املغني»و

بن أيب  من حديث سعد( 611، 613)، وأبو يعىل (1114)، والبزار (2611)أخرجه الرتمذي ( 3)

 السلسلة»، و(224)« السلسلة الصحيحة»، و(1134)« العلل املتناهية»: وينظر. ريض اهلل عنهوقاص 

 (. 6334)« الضعيفة

 .ريض اهلل عنهمن حديث ابن مسعود ( 11)أخرجه مسلم ( 4)

« تفسري القرطبي»، و(23/413)« تفسري الرازي»، و(22/436)« تفسري الطربي»: ينظر( 5)

 .، واملصادر السابقة(4/234)« فسري النيسابوريت»، و(11/44)
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 لبسُت وال من خزيٍة أتقنَّعُ ***  غادرٍ  فإين بحمد اهلل ال ثوَب 

ما لبسُت ثوَب غدر أو غيلة أو تغرير أو خيانة، وال تقنعت وتسرتت من : يقول

 .انحراف أو خزيخطأ أو 

ين وعليه  ريض اهلل عنهلعمر  صىل اهلل عليه وسلمثوب، كام يف رؤيا النبي  والد 

ين ه بالد  ه، وفرسَّ ثوب جيرُّ
 الناس ثوب، ثوب، واإلحسان إىل ، واألخالق احلسنة(3)

ُجبَّتان من َمَثُل الَبخيل واملُنْفق كَمَثل رجلني عليهام »: صىل اهلل عليه وسلموقد قال 

ام إىل َتَراقيهام، فأما املُنْفُق فال ُينفُق إاِلَّ َسبََغْت  عىل جلده،  -َوَفَرْت : أو -حديد، من ُثِدهي 

تسحب وراءه مثل الثوب الطويل الذي : أي. (4)«..حتى ُُتفَي بنانه َوَتْعُفَو َأَثَرهُ 

 .يسحب، فهكذا ثوب املنفق املتصدق

َّاموالعرب كانت متدح  اإلنسان بطهارة الثوب، كام يف قول أيب مَت
(5): 

ا َقربُ ***  األَثواب مَل َتبَق َروَضة   َمـىض طاِهرَ   َغداَة َثوى إِالَّ اْشتََهت َأهنَّ

 .بَّةال تلحقه ُس : ب، نقي اجليب، أيفالن نقي الثو: وكانوا يقولون

 :﴾ۆ ۆ ۈ﴿ -5

                                                                                                                                                    

البن « أحكام القرآن»، و(13/43) «تفسري الثعلبي»، و(22/434)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 .، واملصادر السابقة واآلتية(13/224)« البحر املحيط يف التفسري»، و(4/243)العريب 

« التذكرة احلمدونية»، و(4/133)« اللغةِتذيب »، و(414ص)البن قتيبة « غريب القرآن»: ينظر( 2)

 (.1/244)« لسان العرب»، و(2/3)

، وعليهم ُقُمٌص، »: اهلل عنه ريضكام يف حديث أيب سعيد ( 3) بينا أنا نائٌم رأيُت الناَس ُعرضوا عِّلَّ

هُ  ْلته يا : قالوا. «فمنها ما يبلُغ الثَّْدَي، ومنها ما يبلُغ دوَن ذلك، وُعرَض عِّلَّ عمُر وعليه قميٌص اجَتَّ فام أوَّ

ينَ »: رسوَل اهلل؟ قال  (.2213)« صحيح مسلم»و، (6333، 2411)« صحيح البخاري»: ينظر. «الد 

 . ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 1321)، ومسلم (1442)أخرجه البخاري ( 4)

« ب يف فنون األدبهناية األر»، و(2/346)« احلامسة املغربية»، و(2/164)« ديوان املعاين»: ينظر( 5)

(4/213.) 
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ومعنامها متقارب، وُيطلق ، (1)بضم الراء وكرسها قراءتان سبعيتان: ﴾ۆ﴿

ْجز عىل العذاب الر 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿: ، قال تعاىل(2)

 .[124: األعراف] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ

جلاهلية مل يسجد لصنم يف ا صىل اهلل عليه وسلم، والنبيُّ (3)وُيطلق عىل األصنام

ح به، فيكون تأكيًدا لرتك األصنام، ودعوة إىل الثبات عىل قط، وال طا ف وال متسَّ

 .ذلك

البعد عن كل ما يالبسها؛ كعدم األكل مما ُذبح لألصنام، وقد : وهجر األصنام

، وكان قبل البعثة (4)ال يأكل مما ُذبح عىل النُُّصب صىل اهلل عليه وسلمكان النبيُّ 

ن عبادِتا أو التقرب إليها أو ه ربه من كل ما كان عليه أهل مكة مبمعزل عنها، محا

 .الذبح هلا أو القسم با أو النذر أو االستقسام أو غري ذلك من صور التعظيم

ْجز عدم : -ذا املوضعوإن مل أجد َمن ذكره يف ه -وقد يكون من معاين هجر الر 

ھ ھ ے ے ۓ ﴿: سبحانهسب ها بام ُيفيض إىل سب  اهلل تعاىل، كام يف قوله 

  :فهذا كقوله. [133: األنعام] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ

                                                           

« معاين القراءات»، و(441ص)« السبعة يف القراءات»، و(22/413)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

، (2/212)« النرش يف القراءات العرش»، و(214ص)« التيسري يف القراءات السبع»، و(2/132)لألزهري 

 (.13/143)« معجم القراءات»و

« التفسري البسيط»، و(4/244)للزجاج « معاين القرآن»، و(22/413)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

« تفسري الرازي»، و(4/444)« الكشاف»، و(3/244)« لبغويتفسري ا»، و(436 -22/434)للواحدي 

 (.46 -11/44)« تفسري القرطبي»، و(23/411)
 «تفسري ابن كثري»، و(11/44)« تفسري القرطبي»، و(22/413)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 .، واملصادر السابقة(314ص)« تفسري السعدي»، و(14/44)« الدر املنثور»، و(3/244)

، 2324)« صحيح البخاري»، و(1443)« مسند أمحد»، و(221)« مسند الطياليس»: ينظر( 4)

 (. 2/224)« العواصم والقواصم»، و(121 -1/123)« سري أعالم النبالء»، و(4411
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حريًصا عىل هدايتهم واختيار  صىل اهلل عليه وسلم، وكان ﴾ک گ گ گ﴿

 .أفضل الطرق لدعوِتم

ْجزوُيطلق  ؛ ولذا وصف اهلل اخلمر وامليرس (1)عىل الشيطان وعىل املعايص الر 

ٻ ﴿: شيطان، وأمر باجتنابا يف قولهواألنصاب واألزالم بأهنا رجس من عمل ال

: املائدة] ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

 .(2)اهلجر: واالجتناب، [13

، فاآلية حتمل (3)جمتنبًا لكل هذا، حتى قبل أن ُيبعث صىل اهلل عليه وسلموكان 

بامتثاله أمر اهلل، حتى قبل أن ُيوحى إليه، وحتمل تأكيد االستمرار عىل الثناء عليه 

 .مل دعوة الناس مجيًعا إىل هذاذلك، وحت

 :﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿ -6

، وقد كان : أي كرياًم معروًفا بالعطاء  صىل اهلل عليه وسلمإذا أعطيت فال مَتُنَّ

َخاء قبل البعثة وبعدها والسَّ
(4). 

اًل   (5)كَأنََّك ُتعطيِه الَّذي أنت سائُِله***  َتراُه إذا ما ِجئتَُه متََهل 

دهقطُّ إالَّ « ال»: ما قال د كانت الؤه***  يف تشهُّ  (1)«َنَعمُ »: لوال التشهُّ

                                                           

« تفسري ابن كثري»، و(23/411)« تفسري الرازي»، و(22/411)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (. 314ص)« تفسري السعدي»، و(3/244)

« التحرير والتنوير»، و(4/233)« تفسري القرطبي»، و(3/444)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

(6/24.) 

 (.1/143)أليب زهرة « خاتم النبيني»، و(6/144)« فتح الباري»: ينظر( 3)

ما ُسئل رسوُل اهلل صىل اهلل »: قال ريض اهلل عنهمن حديث أنس ( 2212)« سلمصحيح م»كام يف ( 4)

، فأعطاه غناًم بني جبلني، فرجع إىل قومه، فقال: م عىل اإلسالم شيًئا إال أعطاه، قالعليه وسل يا : فجاءه رجل 

 . «قوم، أسلموا؛ فإن حممًدا يعطي عطاًء ال ُيشى الفاقة
 (.12ص)«  ُسلمىديوان ُزهري بن أيب»: ينظر( 5)
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واهللِ، ال ُيزيك اهللُ أبًدا؛ إنك »: قالت له ريض اهلل عنهاويف احلديث أن َخِدجية 

، وَتْكِسُب املعدوَم، وَتْقِري الضيَف، وتعنُي عىل نوائب  لَتِصُل الرحَم، وحتمُل الَكلَّ

)«احلق  
 .(3)فهذه بعض خصاله قبل بعثته. (2

 .(4)ال تنتظر من الناس أن يردُّوا لك أكثر مما أعطيت: فهو هنا يقول

، وأما عموم األمة فلإلنسان أن صىل اهلل عليه وسلمهذا خاصٌّ بالنبي : وقيل

 .(5)يعطي وهُيدي هدية ويرجو أكثر منها

ًدا أن يردُّوا لك : واملعنى األوسع ال تنتظر من الناس ردَّ اجلميل، فليس مؤكَّ

اإلحسان ل، والذي ينتظر ردَّ اجلميل ربام ُيصدم بأن كثرًيا من الناس يقابلون اجلمي

 .باإلساءة

ْر ببني الزَّ   يل أخ  وَنِديمُ : دائدِ عند الشَّ ***  ماِن وال َتُقْل ال َتْغرَتِ

 (6)واآلُل آل  واحلَِميُم مَحِيمُ ***  بتُهم فإذا املُعاِقُر عاقر  جرَّ 

 :(7)ويقول عنرتة

 لنَفِس املُنِعمِ  (8)َوالُكفُر خَمَبَثة  ***  شاكِِر نِعَمتيمًرا َغرَي ُنب ئُت عَ 

                                                                                                                                                    

 (.412ص)« ديوان الفرزدق»: ينظر( 1)

 . ريض اهلل عنهامن حديث عائشة ( 143)، ومسلم (2)أخرجه البخاري ( 2)

 .﴾ڱ ڱ ڱ ں ں﴿ :«سورة الضحى»ينظر ما سيأيت يف ( 3)

« تفسري القرطبي»، و(3/244)« تفسري البغوي»، و(22/412)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

 (.3/244)« ابن كثري تفسري»، و(11/43)

« تفسري السمعاين»، و(4/44)« زمننيتفسري ابن أيب »، و(22/414)« تفسري الطربي»: ينظر( 5)

 (.314ص)« تفسري السعدي»، و(4/13)

 .﴾يئ جب حب خب مب﴿ :«سورة املعارج»تقدم خترجيه يف ( 6)

 (. 32ص)« ديوان عنرتة»: ينظر( 7)

 .«خ ب ث»( 4/224)« تاج العروس»: ينظر. مفسدة: أي( 8)
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 .فاإلنسان الذي يعطي الناس وهو ينتظر الردَّ سوف يفاجأ بعكس ذلك

ربيتهم صغاًرا ثم أمهلوين كباًرا، وجتاوزوين : واألب ربام يفقد ثقته بأوالده فيقول

 !فكيف بالبعيد؟.. العم واجلار ونسوا فضِّل، والرشيك واألخ والزوج واملوىل وابن

ن  بالعطاء وانتظار اجلزاء من الناس، وأمرنا باإلخالص ولذلك هنانا اهلل عن املَ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿: واحتساب األجر، وحكى قول املؤمنني

، وَمن أعطى وهو ينتظر ويرجو أن يكسب قلوب َمن أعطاهم، [1: اإلنسان] ﴾ڄ ڄ

كثرًيا، أو يوافقوه يف دعوته، فسيطول انتظاره وُييب رجاؤه وأن يقفوا معه يف الشدائد، 

وربام محله ذلك عىل االنقطاع عن العطاء؛ ألن الوقائع سوف تثبت له أهنم جياملونه ثم 

أما إن أعطاهم إيامًنا واحتساًبا، .. يتخلون عنه ويتنكرون أو جيدون َمن يعطيهم أكثر

 .فلن يتوقف عن العطاء مهام وجد من النكران

وًرا عىل دعوتك هلم إىل اخلري َأالَّ تنتظر من الناس جزاًء وال شك: ومن معانيها

مقبل عىل  صىل اهلل عليه وسلم، وقد َعلَِم ربنا سبحانه أن النبيَّ (1)والرب وعبادة اهلل

مهمة جليلة جسيمة هي األكرب يف التاريخ، فهو قائد أكرب حركة وأكرب هنضة وأعظم 

فهو رمحة ! عىل يديه من اخلري ملَن آمن به وحتى ملَن مل يؤمن بهأمة، فكم أجرى تعاىل 

لك، فال يستكثر ما َأْعَطى، فمهام َأْعطى فهو للعاملني، وعليه َأالَّ ينتظر من الناس ردَّ ذ

يل، ويف ذلك تربية للمسلم لكي ال يكرب يف عينه عمله؛ ألن هذا قد يفيض إىل قل

ى كلمة يف مسجد ُخي ل إليه أن هذه الكلمة الُعجب بالعمل، وبعض الدعاة إذا ألق

 .سوف ُتغري وجه التاريخ

                                                           

، (11/46)« تفسري القرطبي»، و(4/241)« زاد املسري»، و(22/414)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.3/244)« تفسري ابن كثري»و
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وقد يعمل أحدنا العمل اليسري، كاالستغفار، وهو مطلوب، ويظن أنه عمل شيئًا 

 :(1)ن واآلخرون، وقال الشاعرمل يأت به األولو

 آلٍت بام مل تستطِْعُه األوائُل ***  وإين  وإن كنُت األخرَي َزَماُنه

العمل الذي تقوم به، فهذا مما ربَّى اهلل تعاىل عليه نبيه حممًدا   تستكثرعليك َأالَّ 

، وسواًء كان هذا مع القريب؛ كالعالقة بني الزوجني، أو بني اآلباء صىل اهلل عليه وسلم

 .واألبناء، أو بني الرشكاء، أو بني التالميذ والشيوخ، أو بينك وبني سائر الناس

مه، د اجلميل  يطلب روعىل املسلم َأالَّ  الذي عمله، وَأالَّ يستكثر العمل الذي قدَّ

بل حيمد اهلل الذي وفَّقه إليه، وجعل بعض حاجات الناس عنده، واستعمله يف خري أو 

 .إحسان

 :﴾ۅ ۅ ۉ﴿* 

 :وهي خامتة الوصايا، والصرب هو إِْكسري احلياة، وهي رضورة للعبادة

ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ﴿: ، ورضورة للعلم والصحبة[44: مريم] ﴾پ پپ﴿

 .[43 -46: الكهف] ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ں

م قوله إشارة إىل أن الصرب املطلوب املثاب عليه هو ما كان هلل  ﴾ۅ﴿: وقدَّ

تعاىل، بخالف الصرب من أجل مصالح الدنيا ومكاسبها، فهو تعاىل أمر نبيه بأعىل 

عىل صرًبا للدنيا أو من أجل احلصول درجات الصرب؛ وهي أن يكون صربه هلل، ليس 

 .نجاح أو جمد

: الطور] ﴾ی جئ حئ﴿: ، كام قال تعاىل(1)الصرب حلكم اهلل: ومن معاين اآلية الكريمة

ژ ڑ ڑ کک ﴿: ، فاهلل تعاىل هو الذي حيكم بني الناس، كام قال[43

                                                           

ي( 1/443)« وفيات األعيان»، و(1/644)« احلامسة املغربية»: ينظر (1)  . منسوًبا إىل أيب العالء امَلَعر 
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ال تعجل بنفسك وال تستعجل العقوبة ملَن : ، أي[131: يونس] ﴾ک ک گ گ

 .(2)أخطأ، وال تستعجل احلكم وال تستعجل األمر

وهذا مما ُيبتىل به كثري من الناس، فيضعف إيامهنم بحكمة ربم، حتى إن أحدهم 

لعجلته وقلة صربه كأنام ينازع ربه حكمه وتدبريه، والعبد يعجل واهلل تبارك وتعاىل 

 .حكيم حليم ال يعجل لعجلة عبده

أوامره ونواهيه، وأحكامه وترشيعاته، فهو من ومنه الصرب حلكمه الرشعي؛ يف 

 .(3) وفعاًل البالغ املبني الذي أمره ربه أن يتمثله قواًل 

فهذا املقطع األول من السورة، وهو جمموعة وصايا تتعلق بالدعوة واألخالق 

والعطاء والكرم وسالمة النفس والصرب، ومن مل يعمل با فلن يستطيع أن يقوم بأمر 

 .اهلل حق القيام

ذكري بمعنى من أعظم معاين ثم انتقل السياق إىل موضوع آخر، وهو الت *

 :﴾ۉ ې ې ې ې﴿ :لبعثالرسالة؛ وهو ا

ور الذي ُينقر فيه، أي: ، وهو﴾ې﴿وهذه اآلية الوحيدة التي فيها ذكر  : الصُّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿: ، كام قال اهلل(4)ُينفخ فيه

                                                                                                                                                    

، (13/224)« روح البيان»، و(13/423)« اب املكنونالدر املصون يف علوم الكت»: ينظر( 1)

 (.21/211)« نويرالتحرير والت»و

 (.4/12)« تفسري املاتريدي»، و(12/234)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

« التفسري املظهري»، و(11/41)« تفسري القرطبي»، و(3/244)« تفسري البغوي»: ينظر( 3)

 (.4/213)« فتح القدير»، و(13/124)

« التفسري الوسيط»، و(4/244)للزجاج « معاين القرآن»، و(22/413)« تفسري الطربي»: ظرين( 4)

« التحرير والتنوير»، و(314ص)« تفسري السعدي»، و(11/63)« تفسري القرطبي»، و(4/231)للواحدي 

(21/233 .) 
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ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

، اهلل تعاىل أعلم[43: الزمر] ﴾ٹ ، أو ُبوق   .بصفته ، وهو َقْرن 

هو َقْرن، أو ُبوق، فال يذهب بك الظن والوهم واخليال إىل أنه : ما نقول وعند

من جنس ما تعرف من القرون واألبواق التي ُينفخ فيها، ولو حاولت أن تبالغ 

فلن يفلح خيالك أن . .أو.. وتتصور بوًقا أو قرًنا بحجم مدينة أو بحجم األرض أو

و التقريب، أما تصورها فكل ما خطر عنها يتصوره، إهنا جمرد كلمة للوصف أ

 .ا أعظم من ذلك، والعقل قارص عن تصور األمر عىل حقيقتهبخيالك فأمره

واخلرب جاء جمماًل دون تفصيل، وهو ليس من أمر الدنيا ومادياِتا، وإنام هو من 

حوال يقدر قدره إال اهلل تعاىل، ومهام ختيَّل اإلنسان فأ أمر الغيب ومن أمر اآلخرة، فال

 .الدنيا ال تقاس بأحوال اآلخرة

، وهنا عربَّ بالنَّْقر يف النَّاُقور، ويف سور (1)هو الرضب والطَّْرق بشدة: والنَّْقر

)﴾ڱ ﴿أخرى عربَّ بالنَّْفخ يف 
، وهو أكثر، ومها لفظان ملعنى واحد، اهلل أعلم (2

من أمور الغيب  إن النَّْقر خمتلف عنه، فهي: به، فنحن ال ندري كيف ينفخ حتى نقول

 ور، وهو، وهو الصُّ «َنْفخ»، وأهنا «َنْقر»التي َيْصُدُق عليها أهنا 

.. هو الذي ينفخ، واهلل وحده هو الذي يعلم كيف ينفخ عليه السالم، وإرسافيل ﴾ې﴿

االعتبار واخلوف من هول ذلك املوقف، فهو ينقر يف القلوب ويثري الفزع : واملقصود

 .لدى اخللق أمجعني

                                                           

تاب الك الدر املصون يف علوم»، و(21/44)« نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور»: ينظر( 1)

 (.13/442)« املكنون
ڦ ڦ ﴿: «سورة احلاقة»، وينظر ما تقدم يف [37: األنعام]﴾ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ  ﴿: «سورة األنعام»كام يف ( 2)

 .﴾ٿڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿: «سورة النبأ»، وما سيأيت يف ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ
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 :﴾ائ ەئائ  ى ى﴿ *

ُتوحي  ﴾ۉ ې﴿: يف قوله« إذا»، و﴾ې﴿اسم إشارة إىل اليوم الذي ُنِقَر فيه « ذلك»

، ومن عادة العرب أهنم يصفون اليوم ﴾ې﴿بالزمان، ففي صبيحة ذلك اليوم ينقر يف 

ڭ ڭ ڭ ﴿: هذا يوم َنْحٍس، كام قال سبحانه: بام ُيالبسه من األحوال، فيقولون

َسْعد؛ ألنه يوم مبارك ومجيل،  هذا يوم: ن، أو يقولو[11: القمر] ﴾ڭ ۇ

؛ إشارة إىل ﴾ائ ائ﴿: هذا يوم  َعِسري؛ ألن فيه صعوبات وعقبات، وهنا سامه: ويقولون

 .مور فيه من كل وجه، وأن الُعرْس سمة من أقوى وأظهر سامتهتعرس األ

 :﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴿ *

 .(1)وهذا ليس تكراًرا، بل هو تأكيد، وختصيص

سل كافة، حتى يعىل الناس  ﴾ائ﴿فهو  ْم »: عليهم السالمقول الرُّ اللهمَّ َسل 

 ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿: ، ولكن اهلل يقول(3)«َنْفِِس َنْفِِس ». (2)«َسل مْ 

 .، فثَمَّ وجوه من الُيرس لألخيار والصاحلني، وإن كان ظاهرها الُعرس[4: الرشح]

ا ليع ﴾ائ﴿أما الظاملون واملعاندون فليس هلم فيه وجه من اليُرس، بل هو  هم ُعرْسً

 .ال فرج معه وال بعده

ويف اآلية تلميح إىل وجوه اليُرس للمؤمنني؛ وهو ُرُكون املؤمنني إىل رمحة اهلل 

 .(4)كرمه وعطائه، وشعورهم بأهنم موقوفون بني يدْي رحيم غفوروفضله و

                                                           

فتح »، و(6/162)« البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد»، و(23/632)« تفسري الرازي»: ينظر( 1)

 (. 21/231)« التحرير والتنوير»، و(4/211)« القدير

 (. 114، 132، 132)« صحيح مسلم»، و(4462، 334)« صحيح البخاري»: ينظر( 2)

 (.114)« مسلمصحيح »، و(4612، 2241، 2243)« صحيح البخاري»: ينظر( 3)

 (.6/123)« تفسري الثعلبي»، و(2/424)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 4)
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تكرر يف مثل  ﴾ائ﴿وهذا اليوم وعيد للكافرين وإنصاف للمظلومني، ووصفه بـ

 [.24: الفرقان] ﴾گ ڳ ک گ گ گ﴿: قوله

صىل اهلل عليه ولعل من مناسبة ذلك أنه جزاء ما كانوا يكيدون به لرسول اهلل 

، فيلقى بسببهم عناًء وعرًسا ومشقًة يف تبليغ الدعوة، وقد علم اهلل أهنم وسلم

سيضطرون نبيه وأصحابه إىل اهلجرة ومفارقة أوطاهنم وأوالدهم وأمواهلم، وأهنم 

ز هذا املسيلقون الَعنَت و عنى ما يرد بعده من التهديد لبعض معاريض األذى، ويعز 

 .الدعوة ومعاندهيا

 :﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿ *

ريض اهلل ، فعن ابن عباس (1)أمجع العلامء عىل أهنا نزلت يف الوليد بن املغرية

وقد حرض  -وكان ذا ِسن  فيهم -، أن الوليد بن املغرية اجتمع إليه نفر  من قريشعنهام

معرَش قريش، إنه قد حرض هذا املَْوِسُم، وإن وفوَد العرب يا : م، فقال هلماملَْوِس 

ستقدُم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأمجعوا فيه رأًيا واحًدا، وال 

َب بعُضكم بعًضا، ويردَّ قوُل بعضكم بعًضا  .ختتلفوا، فيكذ 

م، فقولوا بل أنت: قال. به شمس فقل، وأقم لنا رأًيا نقوُل  فأنت يا أبا عبد: فقالوا

 .أسمع

اَن، فام هو بَِزْمَزَمِة : قال! كاهن  : نقوُل : فقالوا واهلل ما هو بكاهن، لقد رأينا الُكهَّ

ان  .وال سجعهم (2)الُكهَّ

                                                           

تفسري »، و(4/214)« املحرر الوجيز»، و(446 -444ص)للواحدي « أسباب النزول»: رينظ( 1)

 (. 21/232)« التحرير والتنوير»، و(1/244)« تفسري القاسمي»، و(23/634)« الرازي
 .ال ُيفهم الكالم اخلفي الذي: أي( 2)
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واهلل ما هو بمجنون، فقد رأينا اجلنوَن وعرفناه، فام : قال! جمنون  : فنقوُل : قالوا

 .وستهوال وس (1)هو بَخنْقه وال ختاجُله

عَر كله؛ َرَجَزُه وَهَزَجه : قال! شاعر  : فنقوُل : قالوا ما هو بشاعر، لقد عرفنا الش 

 .وَقِريَضه ومقبُوَضه ومبُسوَطه، فام هو بشاعر

اَر وِسحرهم، فام : قال! ساحر  : فنقوُل : قالوا حَّ واهلل ما هو بساحر، لقد رأينا السُّ

 .هو بنَْفثِهم وال َعْقِدهم

واهلل إنَّ لقوله حالوًة، وإنَّ أصله : شمس؟ قال أبا عبد وُل يافامذا نق: قالوا

، وإن َفْرَعه جلَناة  (2)لَعِذق  
، وإن (3) ، فام أنتم بقائلني من هذا شيًئا إال ُعرَف أنه باطل 

ق بني املرء وأبيه، وبني املرء : أقرَب القول فيه أن تقولوا ، فام يقوُل سحر  يفر  ساحر 

 .بني املرء وعشريتهوجه، ووأخيه، وبني املرء وز

قوا عنه بذلك، وجعلوا جيلسوَن بُسبل الناس حني قدموا املَْوِسم، ال يمرُّ  فتفرَّ

اه، وذكروه، فأنزل اهلل يف الوليد من قوله تعاىل روه إيَّ  ﴾...ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿: بم أحد  إال حذَّ

)[24 -11: املدثر] ﴾ڃ ڃ﴿: إىل قوله
4). 

د هذه الرواية لوحي بدأ يف رمضان الذي ُأنزل فيه الوحي؛ فإن اخرب ُفتور : ويؤك 

إىل أواخر : ، أيالراجحالقرآن ثم فرت، وكانت فرتة انقطاع الوحي أربعني يوًما عىل 

                                                           

كها من غري إرادة: التخالج( 1)  . اضطراب األعضاء وحترُّ

عَ : أي( 2)  . كثري املاء: أي« لَغِدق  »: وُروي. ب واألطراف يف األرضكثري الشُّ

 .فيه ثمر جُينى: أي( 3)

دالئل »، و(222ص)أليب نعيم « دالئل النبوة»، و(141 -143ص)« سرية ابن إسحاق»: ينظر( 4)

 -1/144)« تاريخ اإلسالم»، و(123 -1/111)« عيون األثر»، و(233 -2/113)للبيهقي « النبوة

سبل اهلدى »، و(144 -4/142)« البداية والنهاية»، و(443 -4/441)«  ابن كثريتفسري»، و(144

 (.244 -2/244)« والرشاد
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شوال أو أوائل ذي الَقْعدة، وموسم احلج عىل األبواب، وقريش يشعرون بأن احلج 

، فكان دين اإلسالم ناس فيها إىلال صىل اهلل عليه وسلمربام يكون فرصة ليدعو النبي 

اج، وقد بدأت أوائلهم تصل إىل مكة،  ال بد أن يتفقوا عىل أمر يقولونه للُحجَّ

فاجتمعوا يف ذلك الوقت ربام قبل احلج بشهر أو نحوه، واتفقوا عىل رأي الوليد بن 

 .ساحر صىل اهلل عليه وسلمإن حممًدا : املغرية أن يقولوا

ى اهلل له، وينزل وحوكان زعيم هذه الِفْرية الوليد بن ا يه عىل نبيه ملغرية، فيتصدَّ

يا  -اتركني: أي ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿: املهموم املغموم، فيقول سبحانه صىل اهلل عليه وسلم

ه -حممد اه، وال حتمل مهَّ  .وإيَّ

احد؛ بمعيَّة اهلل له، وكأن اجلانب و صىل اهلل عليه وسلمويف هذا تذكري الرسول 

به معه، وهذا الوحيد الضعيف حيارب اهلل به ورمع ر صىل اهلل عليه وسلمفمحمد 

 .هالك ، فهو إىلرسولهوحيارب 

دعه يل واتركني له، : استخدام عريب معروف ُيوحي بالتهديد، أي ﴾ۆئ﴿: وقوله

 .(1)سأتوىلَّ أمره

ى به، فقد بالوحيد، مطابًقا ملا كان الوليد بن : وجاء وصفه يف اآلية املغرية يسمَّ

ى يف مكة ؛ ألنه مل يكن أحد بمكة مثله؛ كان عنده عرشة من (2)لوحيدا: كان يسمَّ

ز بم، وكان : وقيلالبنني،  ثالثة عرش ابنًا من أكابر أبناء مكة، وهم شباب أقوياء يتعزَّ

، وكان (3)كان عنده أكثر من ألف ألف دينار من الذهب: قيلعنده أموال كثرية، 

                                                           

« باب يف علوم الكتابالل»، و(2/423)« تفسري ابن جزي»، و(11/63)« تفسري القرطبي»: ينظر( 1)

 (. 21/232)« التحرير والتنوير»، و(4/211)« فتح القدير»، و(11/436)

التحرير »، و(13/223)« البحر املحيط يف التفسري»، و(3/244)« تفسري البغوي»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(21/234)« والتنوير
 .، واملصادر السابقة واآلتية(11/61)« تفسري القرطبي»، و(3/244)« تفسري البغوي»: ينظر( 3)
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بنيه من بعده، وكان اه كبري، ول، وكان له ج(1)ك أرايض واسعة بني مكة والطائفيمل

كبري السن، فهو من أكربهم سناا، وله عقل ورأي؛ ولذلك كان متوًجا موحًدا يف 

 .منزلته، ال يوجد يف مكة مثله

وهنا وصفه بالوحيد، ولكن بطريقة أخرى، فاهلل خلقه يف بطن أمه وحيًدا، 

ۇئ ۆئ ۆئ ﴿: ، كام قال اهلل(2)أمه وحيًدا فرًدا ال أحد معهوأخرجه من بطن 

 .[14: األنعام] ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ

 :﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴿ *

، فهو أكثر الناس مااًل، (3)أنعمت عليه وأعطيته مااًل طوياًل عريًضا كثرًيا: أي

ه وكسبه، بل بام رزقه اهلل، وهو يدري أن أمواله غالبها يعتمد عىل املاء  ليس بَكد 

ها الكعبة بقدسيتها وتعتمد النازح من األرض أو النازل من السامء، وعىل جتارة تنمي

 .وار املنتابني ملكةعىل احلجاج واملعتمرين والز

 :﴾ی ی ی﴿ *

كانوا ثالثة عرش ابنًا ال يغيبون عنه، بل هم شهود حارضون، : قيلكثريين، : أي

والعبيد، فال حيتاجون إىل سفر ُيشى عليهم مالزمون له، قد ُكُفوا إدارة املال باخلدم 

                                                           

 .واملصادر السابقة ،(13/126)« التفسري املظهري»، و(14/63)« الدر املنثور»: ينظر( 1)

« تفسري القرطبي»، و(3/244)« تفسري البغوي»، و(22/421)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (. 3/244)« تفسري ابن كثري»، و(11/63)

« تفسري القاسمي»، و(3/244)« تفسري ابن كثري»، و(22/422)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (.314ص)« تفسري السعدي»، و(1/242)
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ز بم إذا جاءه ضيوف أو فيه من خماطر السفر  ومغبته، فهم عند أبيهم، وهو يتعزَّ

 .، والعرب كانت تفاخر بكثرة البنني(1)ت به مصيبةحلَّ 

 :﴾ی جئ حئ مئ﴿ *

د، أي: تقول ل ليس فيه عقبات، ومنه: هذا طريق ممهَّ َمْهُد الصبي؛ : مذلَّل مسهَّ

د، ، واملها، فاملهد[44: الروم] ﴾چ چ چ﴿: ألنه ُيمهد فيه، ومنه قوله تعاىل

ل له؛ املال والصحة : التسهيل، أي: والتمهيد لُت له تسهياًل، فكل يشء مَسهَّ سهَّ

 .(2)ل ما يريد وما يتمنى موجودوالفراغ والولد واألزواج واجلاه، ك

 :﴾ىئ يئ جب حب خب﴿ *

ر كل يوم باملزيد من (3)بعد هذا كله يطمع أن أزيده يف الدنيا: أي ، فهو يفك 

ر باخلاألرباح واملكاسب و سارة يف الصفقات، وال ُيشى النقص أو الفوات، وال يفك 

 .ماله أو يف ولده أو صحته وعافيته

ًعا طموًحا يف أمر ، «الطمع ُيذهب ما مجع»و وهذا هني عن أن يكون اإلنسان طامَّ

الدنيا مع ما رزقه اهلل، وأنه ينبغي أن يكون طمعه وطموحه يف أمر اآلخرة، فاإلنسان 

يكون عنده طموح أخروي، بل بالطمع الدنيوي الذي يفيض إىل التعدي ال ُيذم بأن 

 .عىل حقوق اآلخرين، أو بنسيان اآلخرة والغفلة عنها

                                                           

« تفسري ابن كثري»، و(4/243)« تفسري البيضاوي»، و(11/62)« تفسري القرطبي»: ينظر( 1)

 (.21/234)« التحرير والتنوير»، و(4/211)« فتح القدير»، و(3/244)
، (4/211)« فتح القدير»، و(11/62)« تفسري القرطبي»، و(4/12)« تفسري السمعاين»: ينظر( 2)

 (. 234 -21/234)« رالتحرير والتنوي»، و(314ص)« تفسري السعدي»و

، (4/211)« فتح القدير»، و(11/62)« تفسري القرطبي»، و(4/242)« زاد املسري»: ينظر( 3)

 (.21/234)« التحرير والتنوير»، و(1/242)« تفسري القاسمي»و
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ة، بخالف والت ناءة واخل سَّ ع مثال الدَّ م والعيب؛ ألن الطامَّ عبري بالطمع فيه معنى الذَّ

: مثل قوله تعاىلالطمع يف : طمع اآلخرة، فهو ُرِقيٌّ وُنبل، كام يف استخدام لفظ

، وقوله [41: الشعراء] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿

 :وقوله، [32: الشعراء] ﴾ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ﴿: سبحانه

 .[44: األعراف] ﴾ڑ ڑ ک ک ک﴿

وفيه إشارة إىل أنه يدرك أن املال من اهلل سبحانه؛ وهلذا فهو يطمع من اهلل أن 

ون أن األصنام ال ترزقهم بم إىل اهلل زلفى، كام يزيده، فهم ُمِقرُّ ، وإنام يعبدوهنا لتقر 

 .[2: الزمر] ﴾گ گ گ ڳ﴿: قال تعاىل حاكيًا عنهم

 :﴾متمبىب يب جت حت خت ﴿ *

لن أزيده، وقد كان طمعه يف الدنيا يف املجد وامللك، وطمعه يف : أي ﴾مبىب﴿

: إذا ُبعثت فسوف أكون أكثر الناس مااًل وولًدا، كام قال تعاىل: اآلخرة أن يقول

، فأخرب [66: مريم] ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پٻ ٱ ﴿

، وهذا متضمن لكفرانه للنعم، ﴾يب جت حت خت﴿: سبحانه أنه لن يزيده، ثم علَّل ذلك بقوله

لم يكن كفره بسبب اجلهل أو عدم بلوغ الرسالة أو نقص العقل والفهم، كال، كان ف

تكن العناد واإلرصار هو السبب يف رفض الدعوة وجحد اآليات، وعرب باجلمع، فلم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: آية واحدة، بل آيات كثرية، وكام قال سبحانه عن آل فرعون

 .[43: الزخرف] ﴾ٻ پ پ پ پڀ

، صىل اهلل عليه وسلمويشمل هذا اآليات القرآنية التي تالها عليهم النبي 

واعرتف هو وَمن معه بِصْدقِها وقوِتا وعظمتها، ثم حتايلوا كيف يرصفون الناس 

 .عنها
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ث التي جتري، وفيها ِحَكم وأرسار، ثم يعرضون لقدرية واألحداومنها اآليات ا

 .(1)عنها وال يعتربون

ولذا كان اهلل تعاىل ُيبَني  أن العقاب والعذاب عىل َمن َعلُِموا ثم عاندوا 

 .[14: اإلرساء] ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴿: وجحدوا

ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ﴿: إن شكر النعمة هو سبب املزيد، يقول تعاىل *

، وهذا َكَفر؛ وهلذا فالعذاب ينتظره، وال شك أنه [6: إبراهيم] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ

اآلية كان يف انحدار وتسفل، ينقص ماله وولده، وتكثر مهومه بعد نزول هذه 

، فإذا توقف العطاء عن املزيد بدأ النقص والرتاجع؛ ولذا جاء الوعيد (2)وغمومه

 :﴾ىت يت جث﴿ بعدها مبارشة،

ده باإلرهاق والتعب يف الدني :  قال تعاىلاإلتعاب، كام: ا واآلخرة، واإلرهاقتوعَّ

لني ما ال أطيقه، : ، أي[62: الكهف] ﴾جئ حئ مئ ىئ يئ جب﴿  :واملعنىال حتم 

 .(3)سأكل فه وُأجهده وُأتعبه

عود ٿ ٿ ٿ ﴿: صعود اإلنسان جلبل َوْعر، كام قال تعاىل: والصَّ

، (4)رهق، ومنه العقبة التي يف اجلبل، فإن صعودها م[124: األنعام] ﴾ٿٹ

                                                           

« البحر املحيط يف التفسري»، و(2/423)« تفسري ابن جزي»، و(4/214)« املحرر الوجيز»: ينظر( 1)

(13/221 .) 

« تفسري البغوي»، و(2/414)« تفسري السمرقندي»، و(4/414)« تفسري مقاتل»: ينظر( 2)

 (.11/62)« تفسري القرطبي»، و(3/246)

 (.21/234)« التحرير والتنوير»: ينظر( 3)

شمس العلوم ودواء كالم العرب من »، و«ص ع د»( 434ص)« املفردات يف غريب القرآن»: ينظر( 4)

 (.21/236)« لتحرير والتنويرا»، و(4/2642)« الكلوم
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، وهذه العقبة (1)َصْعدة، كام سميت بذلك بعض املدن؛ لوعورِتا: والناس يسموهنا

دها اهلل تعاىل للوليد بن املغرية مل يسمها  :َصْعدة، بل: الشديدة التي توعَّ

 صىل اهلل عليه وسلم، عىل صيغة املبالغة؛ لشدِتا وكلفتها؛ ألنه َكَفَر ورمى النبيَّ ﴾يت﴿

هذا عقاب دنيوي، فتكون األمور صعبة عليه يرهقه َصُعوًدا، و بالسحر، فاهلل سوف

دة، كلام جاء إىل طريق وجده مغلًقا، وهذا مقدمة لعذابه يف اآلخرة  .مشدَّ

: ﴾يت﴿وغريمها أن  ريض اهلل عنهاموقد ُنقل عن ابن عباس وأيب سعيد اخلُْدري 

 .(2)جبل يف النار

، (3)العذاب: ن أن املقصودوهذا ال ُيعارض ما ُنقل عن مجاعة من السلف م

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: فيشمل العذاب يف الدنيا قبل العذاب يف اآلخرة

 .[21: السجدة] ﴾ٻ پ پ

نقص الولد واملال وتعرس األمور بسبب عدم الشكر فالعذاب الدنيوي هنا من 

 .لنعمة اهلل عليه باملال والولد وكان عنيًدا

 :﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ *

مطلوب،  بحد ذاته ليس أمًرا معيبًا، بل هوأعمل فِْكره وعقله، والتفكري : أي

وهو من املساءلة واملسؤولية واملؤاخذة هلذا ولغريه أن يستخدموا ما أعطاهم اهلل من 

: ر والعقل يف العناد وجحد احلق، وإال فاهلل تعاىل وَعَظهم بأن يتفكروا، وقال هلمالفك

                                                           

 (.2/244)« لسان العرب»: ينظر. يف اليمن« َصْعَدة»: ومن ذلك مدينة( 1)

« تفسري القرطبي»، و(13/62)« تفسري الثعلبي»، و(22/424)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.21/236)« التحرير والتنوير»، و(3/244)« تفسري ابن كثري»، و(11/62)
 .، واملصادر السابقة(4/44)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(22/426)« لطربيتفسري ا»: ينظر( 3)
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رشيد ال ُيطئ، ، والعقل الصحيح ال[44: سـبأ] ﴾ۅۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ﴿

 .كر الصحيح الرشيد ال ُيطئ، وإنام ُيطئ إذا تلبَّسه اهلوىوالف

ر وقلَّب األمور عىل وجوهها؛ لينظر أنسب وصف  هذا الوحيد املغرور قد فكَّ

؛ ليرصف الناَس عنه، وَعَقَد حلقة صىل اهلل عليه وسلميمكن أن يصف به النبيَّ 

: ىل اختيار أقروه كلهم واعتمدوه، أن يقولوانقاشية استمع فيها آلراء القوم، لينتهي إ

ىل ما جيري حني يسلم بعض الشباب، فيثور ع إن النبي ساحر، ويعتمدوا يف هذا

عليهم ذووهم وأهلوهم، ويكون ذلك سببًا يف مفارقة الزوج لزوجته وكذا العكس، 

ق بني الناس بدعوته ومفارقة القبيلة، فهذا إًذا يفر 
(1). 

ر وحسب حسابومع التفكري فهو ق اته فيام كان له من اجلاه واملكانة، وماذا د قدَّ

 .سوف ُيرس إذا مل يقل هذا الناس عنه، وماذاسوف يقول 

ًدا، وال إعاماًل للعقل السليم، بل هو تفكري مبني  ا وال متجر  التفكري هنا ليس حرا

 .عىل التقدير

ر»: وحيتمل كلمة * أنه : التضييق، أي: عنىالتقدير، بم: -واهلل تعاىل أعلم -«قدَّ

ر يف األمر تفكري الباح ث عن احلق، وإنام ضيَّق عىل نفسه، فقرص تفكريه عىل ما مل ُيفك 

إما سحر أو : يمكن أن جييب به عن القرآن فقط، وحرص نفسه بني خيارات ثالثة

ا شعر أو كهانة، وحينئذ اختار و ر تفكرًيا حرا ع إطاره وفكَّ احًدا منها، ولو أنه وسَّ

ًدا، فإن اهلل تعاىل سيهديه إىل الصواب، واهلل سب حانه هنا مل يعبه بالتفكري، وإنام متجر 

پ ڀ ڀ ڀ  ٻ پ پ پ﴿: عاب عليه التقدير، فقال

ثكلته أمه، : وهو دعاء عليه باهلالك، وهذا جاٍر يف لغة العرب مثل قوهلم: ﴾ڀ

                                                           

 (. 13/231)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 1)
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، [16: عبس] ﴾ک ک گ گ گ﴿: هلك أو قتل، كام قال اهلل تعاىل: أي

 .(1)، فهذا دعاء عليهم[4: املنافقون] ﴾ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ﴿: وقوله

 .وضالاًل وفيه معنى العتب وتعييب عىل فعلهم، فطريقته يف التقدير كانت هوى 

فيه تكرار، ولكن التكرار يف  ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿: وقوله

 .، أو حيمل كل لفظ عىل أمر خمتلف عن اآلخر(2)القرآن حيمل عىل التوكيد

ر اختيار املال عليه بادعاء : فاألوىل هلالك؛ كيف كان تقديره وتفكريه حني قرَّ

 .واجلاه والدنيا عىل الدعوة واإليامن

ر أن يقولدعاء عليه : والثانية ر وقرَّ إن القرآن سحر : بخصوص املوقف حني قدَّ

والنبي ساحر، وُيتار أمر التفريق بني األحبة، وهو يعلم يف قرارة نفسه أن هذا اإلفك 

ة عند ال ينطِّل  إال عىل اجلهلة األغرار، ولكن التكرار والنقل جيعله سائًغا، خاصَّ

 .تجار قريش وسادِتاالقادمني ملكة لفرتة حمدودة، ومصاحلهم مرتبطة ب

 :﴾ٺ ٺ ٺ﴿: ثم ذكر تعاىل تفصيل ما جرى، وكأنك تراه *

نظر العني، وليس نظر العقل فقط؛ ليكون زائًدا عىل ما : ﴾ٺ﴿واملقصود بـ

أنه كان ُيقل ب عينيه يف احلضور، : معناه ﴾ٺ﴿و. ﴾ٻ ٻ ٻ ﴿ه أفاد

وحتليل عميق، واإلنسان الذي يتظاهر بأنه َحِصيف وعاقل وصاحب تفكري بعيد 

                                                           

« تفسري ابن كثري»، و(2/423)« تفسري ابن جزي»، و(4/214)« املحرر الوجيز»: ينظر( 1)

 (.21/233)« التحرير والتنوير»، و(3/244)

« فتح القدير»، و(4/12)« تفسري السمعاين»، و(4/232)ي للواحد« التفسري الوسيط»: ينظر( 2)

(4/212.) 
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ل، فهذا يعطيه َهْيبة، ويعطيه فرصة  يسكت ثم جُييل نظره يف احلارضين، ويتأمَّ

 .(1)قولهالستجامع فكره وصياغة كالمه، وهيي ئ احلارضين الستامع ما ي

 :﴾ٺ ٿ ٿ ٿ﴿ *

، وأنه حيتاج إىل إعامل (2)طأطأ رأسه وقطَّب جبينه؛ إشارًة إىل صعوبة األمر: أي

 .والذهنالِفْكر 

 :﴾ٿ ٹ ٹ ٹ﴿ *

أنه قام من املجلس : قد يكون إدباًرا حسياا، بمعنى واإلدبارهذه هي النتيجة، 

ر بعد هذا التفكري ا ا؛ بأن قرَّ ملْجِهد والتقدير والنظر منرصًفا، وقد يكون معنويا

والُعبوس والبُسور، أن ُيْعِرض عن اإلسالم، وأن يستكرب، وأن ُيتار طريق الكفر 

 .(3)لوالضال

ر تبًعا هلذا أن يفرتي الفرية التي  * وهذا هو الذي كان منه وُلعن بسببه، ثم قرَّ

 :﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿: عنها يصدرون

ق به بني املرء وزوجه، ريه؛ ُيفر  أخذه عن غ ﴾ڤ﴿هذا الذي جاء به حممد : أي

ر يف نفوس مستمعيه، ويشّل قدرِتم عىل التفكري؛ فام هو إال أن  وبني املرء وأخيه، ويؤث 

 .يسمع أحدهم كالم حممد حتى يزول عقله ويتغري مزاجه

                                                           

تفسري »، و(221 -13/223)« البحر املحيط يف التفسري»، و(4/441)« الكشاف»: ينظر( 1)

 (.21/231)« التحرير والتنوير»، و(1/244)« القاسمي
« بن كثريتفسري ا»، و(11/64)« تفسري القرطبي»، و(22/423)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (. 21/231)« التحرير والتنوير»، و(3/246)

« تفسري القرطبي»، و(23/636)« تفسري الرازي»، و(13/211)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 3)

(11/64 .) 
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صىل اهلل عليه وهذا الذي قاله خمالف للواقع الذي يشهد أن أصحاب النبي 

، حتى يف حال الكفر، كام علَّمهم ربم ا بآبائهم وأمهاِتمكانوا أحسن الناس برا  وسلم

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ﴿: فقال

وكانوا أحسن القوم عقواًل وأسلمهم نفوًسا وأصربهم . [14: لقامن] ﴾ڳ ڳڱ

 .عىل احلق وأطوعهم للحجة

وعقده، وأن حممًدا قوي يغري  الناس بقوله وليس بنفثه  ﴾ڤ﴿وادَّعى أنه 

هو نوع خاص من السحر يعرفه أهل الصناعة : فهو يقولخذه عن أناس سابقني، يأ

 .والتخصص

وقال هذا ألن ! وكم تنطِّل مثل هذه التعبريات عىل اجلاهلني أو املتعاملني

إنه : نصوصه فيها إعجاز وبالغة، والعرب يعرفون ذلك، فخرج من هذا املأزق بقوله

 .عض َمن سبقوهساحر، أخًذا عن ب

 :﴾ڄ ڄ ڄڄ  ڦ ڦ﴿ *

 !هذا من كالم الناس، وهذا ما تفتق عنه ذهنه الفاسد: أي

وبعد أن وصف اهلل تعاىل موقف الوليد بن املغرية من القرآن، وتزعمه  *

ده به يف اآلخرة وس الرشسة عىل نبي اإلسالم، ذكر العقاب الذي توعَّ  :للحرب الرضَّ

 :﴾ڃ ڃ ڃ﴿
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ِِّل  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿: ، كام قال اهلل(1)أن يدخل فيها كله: هنا معناه والص 

، [14: الليل] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿: ، وكام يف قوله[63: مريم] ﴾ڑ ک ک

 .[21: إبراهيم] ﴾ک کگ﴿: وقوله

املَْصِِّلّ التام الذي ُيشوى كل جزء من جسده، وهو كان صاحب سفر : فاملقصود

ن الذي يريده وعز  وجاه، ُيوقد النريان يف الشتاء ويصطِّل با من الربد، وُيتار املكا

 .هنا فاألمر ليس بيده، بل بيد اهلل ُيصليه هذا السعريقرًبا أو بعًدا من النار، أما 

َرك : قيلهو اسم إلحدى َدَركاِتا، : وقيلأحد أسامء النار،  ﴾ڃ﴿و الدَّ

 .(2)السادس

 ما: وهو أول موضع ُذكر فيه هذا االسم هلا، فكل َمن سمعها سوف يسأل

عقل، أو ، فأمرها أعظم من أن حُييط به حد يدركهاأن ال أ: فاجلواب؟ ﴾چ﴿

 .حيّده ذهن، أو يفهمه سمع، أو تدركه لغة، أو يلحقه خيال

 :﴾ڃ چ چ چ چ﴿ *

فقد  ﴾ہ ہ﴿: كلُّ يشء يف القرآن»: رمحه اهللقال ُسفيان بن ُعيينة 

 . «فلم ُيربه به ﴾ڀ ڀ﴿: أخربه به، وكلُّ يشء

م الكالم حول هذا احلرص  .(3)وقد تقدَّ

                                                           

، (4/212)« فتح القدير»، و(3/246)« تفسري ابن كثري»، و(11/66)« تفسري القرطبي»: ينظر( 1)

 .﴾ۇئۈئ ۈئ ېئ ۆئ ﴿: «سورة األعىل»وما سيأيت يف 

« املحرر الوجيز»، و(22/422)« تفسري الطربي»، و(2/113)للفراء « معاين القرآن»: ينظر( 2)

 (. 21/211)« التحرير والتنوير»، و(16/146)، (11/66)« تفسري القرطبي»، و(4/214)
 .﴾ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ﴿: «سورة احلاقة»ينظر ما تقدم يف ( 3)
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ڎ ڎ ڈ  ڍ ڌ ڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ *

 :﴾ڈ

، وهذه كلمة جارية ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ﴿؛ فهي ﴾ڃ﴿هذه أوصاف 

ال ُتبقي : ال يرتك شيئًا، واملعنى: فالن ال ُيبقي وال َيَذر، أي: عند العرب، فيقولون

، فهي ال تستثني منهم أحًدا، وال ترتك منهم (1)أحًدا ممن يستحق العذاب إال أصابته

ھ ھ ﴿تًا من األوقات، فعذابا دائم ال ُيرفع أو ُُيفف، شيئًا، وال ترتكهم وق

 .[24: فاطر] ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ

ح وترضب أبشارهم، : أي ﴾ڍ ڌ﴿ اجللود، مجع : هي والبَرَش تلو 

: ؛ كام قال تعاىل(2)َبرَشة، فهي ترضب جلودهم، فُتصيبها بالسواد والعذاب وتبارشها

مي وإنام ُس . [44: النساء] ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ﴿

برًشا؛ لظهور برشِتم، بخالف احليوانات التي تكون مغطاة بالشعر أو الَوَبر : الناس

 .أو الصوف أو الريش

يقوم عليها ويتوىلَّ أمرها تسعة عرش َمَلًكا ممن : أي ﴾ڎ ڎ ڈ﴿

لوا به مهام كان  ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴿: يعلم اهلل قوِتم وبأسهم، فهم قادرون عىل ما ُوك 

 .[4: التحريم]

وحيتمل أن يكونوا تسعة عرش َمَلًكا، أو تسعة عرش ألف َمَلك، أو ما شاء اهلل، ومل 

ر من ذلك؛ ولذا كانت عدِتم خوًفا وتقوى للمؤمنني، يأذن اهلل للبرش أن يعرفوا أكث

م  وفتنة للكافرين واملرتابني؛ فعند ما نزلت هذه اآلية قابلها املأل من قريش بالتهكُّ

                                                           

 (. 21/212)« التحرير والتنوير»، و(23/633)« تفسري الرازي»: ينظر( 1)

« تفسري القرطبي»، و(3/263)« تفسري البغوي»، و(4/234)للواحدي « التفسري الوسيط»: ينظر( 2)

 (. 21/212)« التحرير والتنوير»، و(3/243)« تفسري ابن كثري»، و(11/66)
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ين اجلَُمحي: وقال رجل يقال له. هذا عدد يسري: والسخرية، فقالوا خلُّوا : أبو األََشدَّ

 .(1)مؤنتهمني وبني َخَزنة جهنم، أنا أكفيكم بي

 .(2)كل ثالثة منَّا عىل واحد، فإذا عجزنا عنهم فليس فينا خري: وجاء آخر فقال

صىل اهلل عليه وأصبح هؤالء احلقراء يوظ فون العدد توظيًفا للسخرية بالنبي 

وإيذائه، ولصد  الناس عن الدين، وإلثارة الشبهة يف القرآن، وصاروا  وسلم

ولو كانوا تسعة عرش ألًفا أو أكثر ! ين أو ثامنية عرش؟ملاذا ال يكونون عرش: يتساءلون

 .فيمكن أن ُُياف منهم

ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ ﴿ *

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ  ڭ ۓ ۓ ڭڭ

 :﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ائ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿: وأنتم ال تعرفون شأن املالئكة، ومل تروهم بأعينكم

 .[22: الفرقان] ﴾ڤ ڤ

وهكذا كل ما ُيبي نه اهلل تعاىل من العلم والوحي ُيتلف الناس فيه بحسب ما 

إيامًنا، وَمن أعرض يكون يف قلوبم من املعاين، فَمن أقبل عليه بصدق استفاد وازداد 

ب به ازداد كفرً  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿: ا، كام قال تعاىلعنه وكذَّ

ڃ ڃ ڃ  ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

                                                           

 .واآلتية، واملصادر السابقة (14/33)« الدر املنثور»، و(4/213)« فتح القدير»: ينظر( 1)

، (4/441)« الكشاف»، و(3/263)« تفسري البغوي»، و(4/416)« تفسري مقاتل»: ينظر( 2)

 (.3/241)« تفسري ابن كثري»، و(11/31)« تفسري القرطبي»و
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: التوبة] ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

124- 124]. 

فهم خلق ال يعلمه إال خالقه، : ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴿

ومستِخف  وبيان عددهم يف هذه السورة جعله اهلل فتنة للكافرين، بني مستقل  

 .ومتساءل

؛ فاليهود ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ﴿و: أي ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ﴿

ريض اهلل ؛ وهلذا جاء يف حديث جابر (1)يعرفون هذا العدد، وهو مما استأثر به علامؤهم

هل : صىل اهلل عليه وسلمقال ناس  من اليهود ألُناس من أصحاب النبي : قال عنه

اء رجل  إىل النبي فج. ي حتى نسألهال ندر: فقالوا ؟يعلُم نبيُّكم كم عدُد َخَزنة جهنمَ 

: قال. «َوبَِم ُغلبوا؟»: قال. يا حممُد، ُغلَب أصحاُبَك اليومَ : فقال صىل اهلل عليه وسلم

ال : قالوا: قال. «فام قالوا؟»: كم عدُد َخَزنة جهنَم؟ قال: هل يعلُم نبيُّكم: سأهلم هيودُ 

ال نعلُم حتى : الوا ال يعلمون، فققوٌم ُسئلوا عام أفغلَب »: قال. ندري حتى نسأل نبيَّنا

 .(2)ثم أخربهم أهنم تسعة عرش. «؟نسأَل نبيَّنَا

، وأنه صىل اهلل عليه وسلمفالنصُّ عىل العدد ليتيقن أهل الكتاب صدق النبي 

هنا ال يعني أهنم آمنوا، « االستيقان»يوافق ما عندهم مما جاء يف كتبهم ونزل عليهم، و

. هو نبي العرب: إما ألهنم يقولون ق، ولكن مل يؤمنوا به؛استيقنوا وعرفوا أنه حبل 

 .(3)أو ألهنم حسدوه، أو طاعة لكربائهم وسادِتم

                                                           

« تفسري ابن جزي»، و(11/32)« تفسري القرطبي»، و(22/423)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.21/214)« التحرير والتنوير»، و(2/421)
 (. 2243)« السلسلة الضعيفة»: وينظر(. 2226)أخرجه الرتمذي ( 2)

 (.21/214)« التحرير والتنوير»: ينظر( 3)
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فيقوى إيامهنم؛ لتواطؤ ما جاء به القرآن مع ما  ﴾ڱ ڱ ں ںڻ﴿

به، هو موجود عند أهل الكتاب؛ وألنه جاء بعلم جديد فآمنوا با، فزاد عدد ما آمنوا 

ان باليشء تزداد كلام تضافرت  قدره؛ فإن قوة يقني اإلنسفإن اإليامن يزيد حتى يف

 .(1)األدلة

يرتاب الكافرون واملرشكون : أي ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ﴿

والوثنيون اجلاهلون الساخرون املتخذون آيات اهلل هزًوا، وأّما الذين أوتوا الكتاب 

و أقل أو م أن يكون العدد تسعة عرش أواملؤمنون فال يرتابون يف ذلك، وال يؤثر فيه

ملاذا الساموات : ؛ ألن اإلنسان ال يسأل مثل هذا السؤال، وإال لكان يقول(2)أكثر

 سبع، واألرضون سبع؟ وملاذا ُفرضت الصلوات؟

ع  ، فهذا ُيؤخذ [22: األنبياء] ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿ومن آمن باهلل آمن بأنه اخلالق املُرش 

 .يدرك تفصيله بالعقلبالتسليم؛ وال 

ا، عقل يؤمن بالغيب إذا جاء عقل إيامين و إن عقل املسلم ليس عقاًل أسطوريا

باخلرب الصحيح، ولكنه يقف عنده، وال يؤمن باألساطري واخلرافات واألقاويل، وما 

ال يدل عليه دليل، وال تقوم عليه حجة، وإن كان من املسلمني اليوم َمن حتولت 

رافات والروايات املنكرة رافية، تؤمن بالكهانة والتنجيم واخلعقوهلم إىل عقول خ

سند هلا أكثر مما تصدق باألخبار الصحيحة؛ وهذا بسبب غفلتهم عن القرآن التي ال 

 .وهديه وأدبه

                                                           

 (. 4/214)« فتح القدير»: ينظر( 1)

« الكشاف»، و(22/443)للواحدي « التفسري البسيط»، و(22/443)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

« تفسري القرطبي»و، (611 -23/613)« ازيتفسري الر»، و(4/244)« زاد املسري»، و(4/442)

 (.14/141)« روح املعاين»، و(11/424)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(11/32)
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مرض الشك من الكافرين، وليس  ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿

 .(1)مرض النفاق؛ ألن النفاق مل يكن ُوجد يومئذ

 :فئتان فالذين يقولون هذا القولمن أهل الكتاب أو من املرشكني،  ﴾ھ﴿

ون الذين يف قلوبم مرض الشك، وهم غري مؤمنني، بل مرتد دون ال  -1 الشاكُّ

 .جيزمون

بون ممن يعلن الكفر الرصيح من املرشكني أو أهل الكتاب -2  .املكذ 

 ماذا وراء هذا املثل؟ وملاذا رضبه اهلل؟: وهؤالء وأولئك يتساءلون

يف املنْزلة، فاألولون يف مقام  وهم وإن اشرتكوا يف القول، إال أهنم متفاوتون

د وال خرون كفروا شك الذي يمكن أن يزول ويمكن أن يبقى ويزيد، واآلالرتدُّ

 .وأعلنوا

، ﴾ڎ ڈ﴿يف مثل هذا؛ كعدد : أي ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿

يقع اإلضالل واهلداية ملَن شاء اهلل تعاىل من العباد، فتكون اآلية الواحدة أو املعلومة 

يف زيادة إيامهنم، وحجة عىل آخرين وسببًا يف زيادة كفرهم  الواحدة حجة لقوم وسببًا

 .(2)وترد هيم

ا بَمن ذكروا اهلل يف قلوبم وَمن بعدهم من ويمكن أن يكون  هذا خاصا

 .الكافرين، فإن الشك قد يزول بداية من اهلل، وقد يغلب عىل صاحبه فيضله اهلل

بذا فال أحد يعلم حقيقة مراده سبحانه  ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې﴿

 .العدد، وال مدى قوِتم

                                                           

البحر املديد يف تفسري »، و(11/32)« تفسري القرطبي»، و(23/612)« تفسري الرازي»: ينظر( 1)

 (.21/216)« التحرير والتنوير»، و(4/214)« فتح القدير»، و(6/161)« القرآن املجيد
 .، واملصادر السابقة(3/263)« تفسري ابن كثري»، و(4/14)« تفسري السمعاين»: ينظر( 2)
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حتت الواحد منهم هؤالء هم القائمون عليها، وال يمنع أن يكون : قال بعضهم

صىل اهلل عليه ، كام جاء يف احلديث، أن النبيَّ (1)َمن ال حيصيه إال اهلل من عدد املالئكة

ألَف  ُيْؤَتى بجهنَم يومئذ، هلا سبعوَن ألَف زمام، مع كل  زمام سبعونَ »: قال وسلم

وهنا  .(2)«َمَلك جُير 

ال حيصيهم إال  وال ينحرص جنود اهلل يف املالئكة فحسب، بل هم خلق كثري

خالقهم سبحانه؛ فمن جنوده الريح، ومن جنوده املطر، ومن جنوده البحر، ومن 

ڃ ﴿: جنوده النجوم، ومن جنوده البرش، ومن جنوده الرعب والفزع؛ ولذا قال

 .[1: األحزاب] ﴾ڃ چ چ چ چڇ

التي سخروا من مالئكتها، ما ذكرها هنا إال  ﴾يب﴿: أي ﴾ې ې ې ى ى ائ﴿

لتذكريهم؛ حتى ُتساق نفوسهم إىل اخلري سوًقا بسياط اخلوف والرهبة، والرغبة فيام 

 .(3)عند اهلل

 :﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ وئ وئ ۇئ ۇئ ائ ەئ ەئ﴿ *

 .(4)هنا للنفي، وفيه معنى الردع والزجر عام ادَّعوه وقالوه وسخروا به ﴾ائ﴿

 :ُيقِسم تعاىل بثالثة خملوقات، لعلها بعض جنوده ناوه

                                                           

« فتح القدير»، و(13/222)« البحر املحيط يف التفسري»، و(4/14)« تفسري السمعاين»: ينظر( 1)

(4/214 .) 
 .ريض اهلل عنهاهلل بن مسعود  من حديث عبد( 2342)أخرجه مسلم ( 2)

ح خمترص صحيح »، والتعليق عىل (226ص)« اإللزامات والتتبع»: ينظر. هالدارقطني وغريه وقف ورجَّ

 .﴾ڃوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿ :«سورة الفجر»، وما سيأيت يف (1162)للمنذري « مسلم

تفسري »، و(12/6341)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(22/441)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (.21/223)« التحرير والتنوير»، و(3/262)« كثريتفسري ابن »، و(11/32)« القرطبي
 .، واملصادر السابقة(1/243)« تفسري القاسمي»، و(23/612)« تفسري الرازي»: ينظر( 4)
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 .﴾ائ ەئ﴿ :القمر -1

 .(1)حني أدبر، وهي حكاية املايض: تعني ﴾ڱ﴿، و﴾وئ وئ ۇئ﴿: والليل -2

 ﴾ۆئ ﴿واملستقبل، فـحني يسفر، وهي حكاية احلال : أي ﴾ۆئ ۆئ ۈئ﴿: والصبح -3

﴾ڱ﴿ظرف للمستقبل، بخالف 
(2). 

قسم بالقمر، لها نور أو عىل مقربة من النور، فأوهذه الثالثة التي أقسم اهلل با ك

إذا أضاء وعمَّ : وأقسم بالليل إذ أدبر وصار يف آخره، وأقسم بإسفار الصبح، أي

 .الكون

فالَقَسم إشارة إىل كشف ظلامت اجلاهلية والرشك وانتصار اإلسالم، وفيه إحياء 

والقمر، بني  بيان بأن أمرك ظاهر ظهور الشمس  صىل اهلل عليه وسلموإيامء للنبي 

: إبراهيم] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴿: كل ذي عينني، كام قال سبحانهالصبح ل

 .والعقول، وبينهام ترابط، فهناك ظلامت الكون، وهناك ظلامت القلوب [1

 :﴾ېئ ېئ ېئ ىئ﴿ *

 ﴾ېئ﴿إحدى األمور الكبرية العظيمة، و ﴾چ﴿: هذا هو جواب الَقَسم، أي

 .(3)ياتكرب: ُكرْبى، وقد يقال: مجع، واملفرد

 :﴾ىئ ىئ ی﴿ *

                                                           

 (.21/222)« التحرير والتنوير»، و(4/43)« تفسري ابن أيب زمنني»: ينظر( 1)

 (.2/123)البن يعيش  «ل للزخمرشيرشح املفص»، و(42ص)« حروف املعاين والصفات»: ينظر( 2)

« تفسري القرطبي»، و(23/614)« تفسري الرازي»، و(3/262)« تفسري البغوي»: ينظر( 3)

« تاج العروس»، و(14/433)« لسان العرب»: وينظر أيًضا(. 4/216)« فتح القدير»، و(11/34)

 (.2/1314)« معجم اللغة العربية املعارصة»، و(43/242)
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نِذارة للناس مجيًعا، وليس لبعضهم، ليس للعرب وال لقريش وال للناس : أي

 .مجيًعا، إىل أن يرث اهلل األرض وَمن عليهايف عرص الرسالة، بل للبرش كلهم 

 :﴾ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ﴿ *

 .(1)يف الكفر ﴾ىئ﴿لإلسالم، أو  ﴾حئ﴿فيها، أو  ﴾ىئ﴿يف الطاعة، أو  ﴾حئ﴿: أي

التقوى واإليامن، وهذا ال :  أن التقدم والتأخر معيارهإشارة إىلويف ذلك 

والتشييد واالقتصاد، واالنتفاع ُيعارض التقدم يف العلم واملعرفة واحلضارة، والبناء 

من الكون، فهذا مما يأمر اهلل به، وهو من نتائج العبودية احلقة له سبحانه، فاإليامن باهلل 

 .اًضا عنها، وإنام هو إعراض عن احلرام واملعصيةليس هروًبا من احلياة وال إعر

 :﴾جب حب خب مب ىب يب﴿ *

ْهنكل النفوس ذلك اليوم مرهونة،  األرس واإلمساك، ومنه رهن املال؛ : والرَّ

: البقرة] ﴾پ ڀڀ﴿: ، كام قال(2)بأن يرهنه شيئًا يؤمتن عليه ويضمن به حقه

: الطور] ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿: ، وهذه اآلية كقوله تعاىل[232

21]. 

ْهن هنا ليس حلسب وال لنسب، وال ألرسة وال لبلد، وإنام بالعمل  والرَّ

يوبقها اجلَْوروالكسب، فيطلقها العدل أو 
كل  »: صىل اهلل عليه وسلم؛ ولذا قال (3)

 .(1)«الناس يغُدو، فبائٌع نفَسه، فمعتُقها أو ُموبُِقها

                                                           

« تفسري القاسمي»، و(4/213)« فتح القدير»، و(11/421)« الكتاباب يف علوم اللب»: ينظر( 1)

(1/241.) 

 (.2/132)« بصائر ذوي التمييز»، و«ر هـ ن»( 246ص)« املفردات يف غريب القرآن»: ينظر( 2)

« تفسري املاوردي»، و(2/413)« تفسري السمرقندي»، و(22/446)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 ﴿: «سورة الطور»، وما تقدم يف (23/614)« تفسري الرازي»، و(4/213) «حرر الوجيزامل»، و(4/143)

 .﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ
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 :﴾جت حت خت مت﴿ *

هم األطفال : وقيلاتوا قبل احلُُلم، أطفال املؤمنني الذين م: هم ﴾حت خت﴿إن : قيل

 .(2)مجيًعا، فهم يف مأمن لعدم التكليف

أهل اإليامن : ﴾حت خت﴿ما عليه مجهور أهل التفسري؛ وهو أن املقصود بـ واألقرب

ڇ ڇ ڍ ﴿: ، فإهنم حُياسبون حساًبا يسرًيا، كام قال تعاىل(3)واإلسالم

َمن ُنوقَِش »: يقول صىل اهلل عليه وسلم، والنبيُّ [3: االنشقاق] ﴾ڍ ڌ

ب إىل اجلنة برمحة أرحم وإنام ُيعرض عليهم عرًضا، ثم ُيلصون . (4)«احلساَب ُعذ 

 .الرامحني

 :﴾ىث يث حج ىت يت جث مث﴿ *

يسأل بعُضهم بعًضا، والسياق يدل أن النفوس مرهونة يف ُذْعر وخوف، يف حني 

هم، فصاروا أن هؤالء الناجني قد َحطُّوا رحاهلم يف اجلنة، واطمأنوا عىل أنفس

 .يتساءلون عن غريهم

أهنم ُأقِدروا بقدرة اهلل عىل خماطبة املجرمني، ومساءلتهم عن : ويف طيَّاِت املعنى

هوا اخلطاب إليهم مبارشة، واهلل تعاىل  سوء مصريهم، وما الذي قادهم إليه؛ ولذا وجَّ

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ىت يت جث مث ىث يث حج مج﴿: قصة أحدهم« سورة الصافات»ذكر يف 

                                                                                                                                                    

 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب مالك األشعري ( 222)أخرجه مسلم ( 1)

« تفسري الثعلبي»، و(4/241)للزجاج « معاين القرآن»، و(22/441)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

« تفسري ابن جزي»، و(4/242)« تفسري البيضاوي»، و(11/36)« يتفسري القرطب»، و(13/64)

 (. 14/34)« الدر املنثور»، و(13/444)« الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون»، و(2/423)

« التحرير والتنوير»، و(11/36)« تفسري القرطبي»، و(4/41)« فسري ابن أيب زمننيت»: ينظر( 3)

 .، واملصادر السابقة(21/224)
 .ريض اهلل عنهامن حديث عائشة ( 2364)، ومسلم (4424)أخرجه البخاري  (4)
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 ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ڀ ڀ ڀ ڀپ پ پ پ 

ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 .﴾ڄ ڄ

 ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې﴿ ،﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿: «سورة األعراف»وقال يف 

، فعىل رغم البُعد بينهم، إال أن اهلل تعاىل ذكر حماورات وخماطبات [43، 44: األعراف]

بموجب  بينهم، وهذا مما ال حييط به العقل، ولكن يؤمن بهومساءالت ونداءات فيام 

 .ما أخرب

بت البعيد بمجهود البرش العادي، ووفق  ونحن نرى اليوم كيف أن التقنية قرَّ

! السنن والنواميس املادية، فكيف بأمر اآلخرة الذي ال ُيضع للنواميس الدنيوية؟

ى اهلل يوم القيامة  .(1)، الذي ينادي فيه بعضهم بعًضا[22: فاطر] ﴾ىئ ىئ ی﴿: ولذا َسمَّ

 :﴾مج جح مح جخ حخ﴿ *

ْلُك   .إدخال اليشء يف اليشء، كإدخال اخليط يف املَِخيط :السَّ

ْلك؟: واملعنى  وما الذي َأْوَدى بكم يف! ما جعلكم مسلوكني يف هذا السَّ

 ؟(2)؟ وما أدخلكم فيها﴾جخ﴿

                                                           

« تفسري السمرقندي»، و(23/214)« تفسري الطربي»، و(2/612)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

« تفسري ابن كثري»، و(14/213)« تفسري القرطبي»، و(4/144)« تفسري املاوردي»و ،(2/234)

 (.24/124)« التحرير والتنوير»، و(6/142)

املفردات »، و(4/223)للنحاس « معاين القرآن»، و(4/24)للنحاس « إعراب القرآن»: وينظر أيًضا

 (.614ص)« يف غريب القرآن

« تفسري الرازي»، و(4/244)« زاد املسري»، و(22/444) للواحدي« التفسري البسيط»: ينظر( 2)

 (.14/146)« روح املعاين»، و(4/411)« فتح القدير»، و(11/36)« تفسري القرطبي»، و(11/124)
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، وهو دليل عىل أن السؤال مل يكن سؤال توبيخ وتبكيت، وإنام هو فيأيت جواهبم

 .﴾...مخ جس حس خس مس﴿ :سؤال مستفهم

الذين كانوا عىل اخلري يف  ﴾جخ﴿جيوز أن يكون هذا سؤااًل لبعض أهل 

صىل اهلل ، أن رسوَل اهلل ريض اهلل عنهامظاهر األمر، مثلام جاء يف حديث أسامة بن زيد 

ُه يف النار، َقى يف النار، َفتَنَْدلُِق َأْقتَابُ جُياُء بالرجل يوَم القيامة، فُيلْ »: قال عليه وسلم

َأْي فالُن، ما شأُْنَك، : فيدوُر كام يدوُر احلامُر بَرحاُه، فيجتمُع أهُل النار عليه، فيقولونَ 

يه، كنُت آمركم باملعروف وال آت: قال! أليَس كنَت تأمرنا باملعروف وتنهانا عن املنكر؟

ب بإتيانه للمنكر وتركه للمعروف، وليس ألمره ذ  فعُ . (1)«وأهناكم عن املنكر وآتيه

 .باملعروف وهنيه عن املنكر

أو سألوا أقواًما ال يعرفوهنم؛ ألن اخلطاب بني أمم وقرون وأجيال يف قديم 

 .البرش وحديثهم، وليس وقًفا عىل َمن كانوا يف عرص الرسالة

ن سؤال توبيخ وتبكيت، وهو جزء من عذاب الكافريوقد يكون السؤال 

 .(2)والظاملني

 :﴾مخ جس حس خس مس حص﴿ *

ترك العبودية هلل، فهو إشارة إىل تركهم : تركوا الصالة، وَتْرك الصالة معناه: أي

 .[22: املعارج] ﴾ژ ژ ڑ﴿: للعبادة، كام قال يف وصف املؤمنني الناجني

 :﴾مص جض حض خض مض﴿ *

                                                           

 (.2131)، ومسلم (2246)أخرجه البخاري ( 1)

 .، واملصادر السابقة(226 -21/224)« التحرير والتنوير»، و(4/444)« الكشاف»: ينظر( 2)
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إلحسان إىل تركوا اإلحسان إىل اخللق، ودائاًم ُيقرن اإلحسان يف طاعة اهلل با: أي

فيُذكر هذا وهذا لرتبية املؤمن، فبقدر ما يكون عابًدا هلل ينبغي أن يكون عباد اهلل، 

 .(1)حمسنًا إىل عباد اهلل، والصالة ُقرنت مع الزكاة يف أركان اإلسالم

 :﴾حط مط مظ جع مع﴿ *

: الكالم الذي ال فائدة منه من القيل والقال، كام قال سبحانه: هو واخلوض

 ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ﴿: ، وقال[41 :وبةالت] ﴾ٿ ٹ ٹٹ﴿

 .[43: األنعام]

اهلذر، يلقى ناًسا يتكلمون فيتكلم معهم، وال يشعر بأمهية : فالغالب أن اخلوض

إن العبَد ليتكلُم بالكلمة من رضوان »: صىل اهلل عليه وسلمالكلمة؛ وهلذا قال النبيُّ 

درجات، وإن العبَد ليتكلُم بالكلمة من سخط اهلل،  اهلل، ال ُيلقي هلا بااًل، يرفعه اهللُ هبا

 .(2)«بااًل، هَيْوي هبا يف جهنَّم ال ُيلقي هلا

يف املواقع اإللكرتونية أو القنوات واحلوارات أو  ﴾جع﴿وهذا ينطبق عىل 

ة وال تفكري، وقد يكون  املجالس العامة، الذين يلقون الكالم عىل عواهنه من غري رويَّ

أو عباده الصاحلني أو نرصة لباطل أو تعويًقا حلق دون تبني، بل  سخرية بآيات اهلل

للظاملني أو االسرتزاق بالوقيعة  ملجرد املجاراة واملوافقة لألصدقاء أو النرصة بالباطل

والكذب والتشويه، وال يستوي هؤالء وَمن عىل كلمته نور وبرهان، يقوهلا نرصة حلق 

 .أو إزهاًقا لباطل

                                                           

: قال ريض اهلل عنهاممن حديث ابن عمر ( 14)« صحيح مسلم»، و(3)« صحيح البخاري»كام يف ( 1)

شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممًدا رسوُل اهلل، : ُبني اإلسالُم عىل مخس»:  عليه وسلمصىل اهللقال رسوُل اهلل 

 .«...وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة
 .ريض اهلل عنهأيب هريرة  من حديث( 4463)أخرجه البخاري ( 2)
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 :﴾جغ مغ جف حف خف﴿ *

 .هلل أوصافهم بذلك؛ ألنه أهم األسباب كلها، فكأنه سبب ملا قبلهم اوخت

 :﴾مف ىف يف حق﴿ *

، واملوت (1)أتاهم اليقني باملوت: مرية فيه، أياحلق الذي ال : ﴾يف﴿املقصود بـ

. (2)«أما هو فقد جاءُه اليَِقنُي من رب ه»: صىل اهلل عليه وسلممن اليقني، كام قال النبيُّ 

 .[11: ق] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃڃ﴿: عاىلاملوت، وقال ت: أي

البعث ثم النار؛ فإهنا قد أصبحت يقينًا؛ ألهنم رأوها عياًنا، ومل تعد : ﴾يف﴿و

: التكاثر] ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿: جمرد خرب ُُيربون عنه، كام قال سبحانه

أتاهم احلق ثم املوت ثم النار، وكل من هذه الثالث املتتابعة : ، ويمكن أن يقال[6

ي   .قبله الذي ﴾يف﴿يقني يقو 

بون ب يدل عىل أن مقصودهم  ﴾يف﴿يوم الدين حتى أتاهم وكوهنم كانوا يكذ 

ل إىل حقيقة، وال جمال للمجادلة يف وقوعه، فهو ماثِل  للعيان، : ﴾يف﴿بـ اخلرب إذا حتوَّ

 .وهكذا صار أمر املوت والبعث والعذاب بالنسبة هلم

 :﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ *

ب، ، فَمن ُيقرص  ﴾ٻ ٻ﴿ولكن تنفعه  يف هذا إشارة إىل أن املؤمن قد ُيعذَّ

يف الصالة، أو ُيوض مع اخلائضني، أو يقع منه ما يقع مما ال ينقض أصل اإليامن؛ 

يقني والشهداء  ﴾ٻ ٻ﴿ُعرضة للعذاب، ولكن ُيرج بـ د  من األنبياء والص 

                                                           

« تفسري القرطبي»، و(22/442)« تفسري الطربي»، و(4/411)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

 (.3/262)« تفسري ابن كثري»، و(11/33)
 .ريض اهلل عنهامن حديث أم العالء األنصارية ( 26446)أخرجه أمحد ( 2)
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بني، فال يشفع هلم أحد، بل والصاحلني، أو برمحة أرحم الرامحني، بخالف هؤال ء املكذ 

 .تب عليهم اخللود يف الناركُ 

 :﴾پ پ پ پ ڀ ڀ﴿ *

بالقرآن،  ﴾پ﴿، و﴾جخ﴿بـ ﴾پ پ پ پ﴿: أي

، فال يلتفتون وال ُيصغون، مع أهنم كانوا ﴾ڀ﴿ باآلخرة ﴾پ﴿و

يف كل يشء، فإذا جاء اجِلدُّ أعرضوا عنه أو خاضوا بالباطل واهلزء  ﴾مظ جع﴿ُيوضون 

 .(1)والتكذيب

 :﴾ڀ ڀ ٺ ٺ﴿ *

محار الوحش؛ ألنه هو الذي ُيستنفر، : صودواملقمحار، : مجع ﴾ڀ﴿

شة رسيعة النفور، وإذا نفر أحدها حلقه  بخالف احلامر األهِّل، ومُحُر الوحش متوح 

ۡستَنفََرة  ﴿: ، ويف بعض القراءات(2)بقية الَقطِيع برسعة أتاها َمن : ، أي(3)بفتح الفاء ﴾مُّ

رها، أو ما ينفرها، فهي مذعورة، ورواية حفص عن عا  :صمينف 

 .هاربة: ؛ ألهنا يف حالة نفار، يعني﴾ٺ﴿

 :﴾ٺ ٺ ٿ ٿ﴿ *

                                                           

 .واملصادر اآلتية، (21/221)« التحرير والتنوير»: ينظر( 1)

« تفسري ابن كثري»، و(2/421)« تفسري ابن جزي»، و(11/33)« تفسري القرطبي»: ينظر( 2)

 (.21/221)« نويرالتحرير والت»، و(3/262)

احلجة يف القراءات »، و(443ص)« السبعة يف القراءات»، و(22/444)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

، (2/212)« النرش يف القراءات العرش»، و(214ص)« السبع التيسري يف القراءات»، و(244ص)« السبع

 (.164 -13/162)« معجم القراءات»و
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َقْسَور، وهو الصياد، وهذا هو قول مجهور املفرسين؛ ألن محر : مجع الَقْسَوَرة

 .الوحش ُتؤكل، وهي من أفضل الصيد

ت من األسد: األسد، بلسان احلبشة، أي: الَقْسَوَرة: وقيل فرَّ
(1). 

ت من يشء ختا: واملقصود عن املوعظة التي فه، فهؤالء الناس يعرضون أهنا َفرَّ

الوحوش، ويف ذلك وصف هلم بأهنم شابوا هذه الوحوش يف تنفعهم إعراض هذه 

 .شدة النفور عن احلق، وقوة اإلعراض عن سامعه وقبوله

َم اآلن عىل إعراضه عن أصل التذكرة والدعوة والقرآن،  وجدير بالتأمل أن الذَّ

عىل مؤمنني أعرضوا عن موعظة عابرة؛ لشغل أو لسآمة  فال يسّوغ إطالق هذه اآلية

 !نظر، وأين هذا من ذاك؟ أو لوجهة

 :﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ *

َب  بعدما شبَّههم باحلُمر الوحشية يف حالة فرار ونَِفار، ال تسمع وال ترى، َأرْضَ

مع عن هذا املعنى ليشري إىل أن احلُُمر أحسن حااًل منهم من بعض الوجوه؛ ألهنم 

بالنفس عىل غري يشء ومن جهلهم ونفارهم مصابون بالكِرب والغرور واإلعجاب 

مت عليه اجلنة دون سبب، فهم مثل العائل املستكرب الذي ُحر 
، فكل واحد منهم (2)

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ﴿: إنه لن يؤمن حتى ينزل عليه كتاب ُيصه، كام يف قوله تعاىل: يقول

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿التكرب،  ، وهو دليل[124: األنعام] ﴾وئ وئۇئ

                                                           

تفسري »، و(413ص)البن قتيبة « غريب القرآن»، و(2/234)للفراء « معاين القرآن»: ينظر( 1)

التحرير »، و(3/262)« تفسري ابن كثري»، و(11/31)« تفسري القرطبي»، و(443، 22/444)« الطربي

 (.21/223)« تنويروال

صىل اهلل قال رسوُل اهلل : قال ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 136)« صحيح مسلم»كام يف ( 2)

يهم، وال ينظُر إليهم، وهلم عذاٌب أليمٌ »:  عليه وسلم شيٌخ زاٍن، : ثالثٌة ال يكل ُمهم اهلُل يوَم القيامة، وال يزك 

اٌب، وعائٌل مستكربٌ   .«وَملٌِك كذَّ
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كيف ُيبعث حممد وال : دليل احلسد، إذ يقولون، وهو [44: غافر] ﴾ہ ہھ

فادة والنبوة أيًضا؟: وقالوا! ُنبعث نحن؟  .فلذلك أعرضوا! كيف يأخذ بنو هاشم الر 

، يريد ﴾يب جت حت﴿واهلل مل ُيرب أن ذلك إرادة كل جمموعة أو قبيلة، بل إرادة كل فرد 

 .(1)!مكشوفة تقوم با احلجة ﴾ڤ ڤ﴿أن يكون عنده 

م وصدود؛ ألن القرآن حجة للجميع؛ وهلذا قال سبحانه *  :وهذا تعجيز وحتكُّ

 :﴾ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿

ة، فَمن هم؟: أي ﴾ڦڦ﴿ وبأي حجة ! لن ُيؤتوا هذه الصحف املنرشَّ

لهم ! يطلبون ذلك؟ لهم لذلك، واملال والولد والوجاهة ال يؤه  فخلقتهم ال تؤه 

 ﴾ڦ ڄ ڄ﴿هذا للدنيا متاع، واهلل تعاىل ُيؤيت النبوة َمن يشاء، فهم لذلك، ف

م بسبب إعراضه ﴾ڦ ڄ﴿ليس عندهم خوف، وإال آلمنوا وأسلموا، : أي

هم، وإال لو ُوجد عندهم يشء من اخلوف حلملهم عىل البحث  وخوضهم وشك 

ي واالستعداد واليقظة  .والتحر 

 :﴾ڄ ڃ ڃ ڃ﴿ *

ة، وال حيلمون بلن ُيؤتى أحد  منهم صح: أي ذا، فعندهم تذكرة واحدة ًفا منرشَّ

 ، والقرآن﴾ڃ ﴿ صىل اهلل عليه وسلم، وهم من البرش، والنبيُّ ﴾ى ى﴿هي 

ر فيؤوب، والعايص أن يتوب: أي ﴾ڃ﴿  .(2)موعظة تدعو الغافل أن يتذكَّ

                                                           

« التفسري البسيط»، و(4/141)« تفسري املاوردي»، و(441 -22/443)« تفسري الطربي»: ينظر (1)

تفسري »، و(4/244)« زاد املسري»، و(433 -4/211)« املحرر الوجيز»، و(22/444)للواحدي 

 (.21/221)« التحرير والتنوير»، و(3/264)« تفسري ابن كثري»، و(11/13)« القرطبي

تفسري »، و(22/216)للواحدي « التفسري البسيط»، و(22/442)« طربيتفسري ال»: ينظر( 2)

 (.3/264)« تفسري ابن كثري»، و(11/13)« تفسري القرطبي»، و(23/616)« الرازي
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 :﴾ڃ چ چ چ﴿ *

، وأعاد [23: التكوير] ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿: فاملسؤولية عىل اإلنسان، كام قال تعاىل

ٿ ٿ ٿ ﴿: املشيئة إليهم، فلهم مشيئة التذكر أو اإلعراض، وحجتهم بقوهلم

حجة داحضة، وهم قادرون عىل أن هيتدوا باختيارهم كام  [143: األنعام] ﴾ٿ ٹ

 :ضلوا باختيارهم، وقد جعل اهلل تعاىل هلم اإلذن بذلك

 .[133: يونس] ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ﴿

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ *

 :﴾ڈڈ 

ولن ُيعىص إال بعلمه، فاهلل أقام احلجة عىل الناس  سبحانه وتعاىللن ُيطاع اهلل : أي

بالوحي، ثم وفَّق َمن شاء من عباده إىل سلوك السبيل وَخَذل َمن يشاء، وتلطَّف بَمن 

ده هلم متهيًدا، وعاقب َمن يشاء من َعبِيده  ل هلم اإليامن ومهَّ شاء من َعبِيده، فسهَّ

ڀ ٺ ڀ ڀ ڀ ﴿: عراضهم، فجعل مسلكهم صعوًدابصدودهم وإ

 .[124: األنعام] ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ

وهو سبحانه أهل  ألن ُيتََّقى وُُيَاف بتجنب الرشك وكبائر الذنوب، وهو أهُل 

: األعراف] ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿: املغفرة للمتَّقني، كام قال سبحانه

44](
1) . 

حانه، ا املوضع يف حق  اهلل سبمتفرد، مل يرد يف غري هذ ﴾ڌ﴿والتعبري هنا بـ

.(2)صاحب ومستحق: يعني

                                                           

 .، واملصادر السابقة(313ص)« تفسري السعدي»، و(4/42)« تفسري ابن أيب زمنني»: ينظر( 1)

« تفسري الثعلبي»، و(13/222)« املاتريديتفسري »، و(22/444)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.21/224)« التحرير والتنوير»، و(3/264)« تفسري ابن كثري»، و(4/246)« زاد املسري»، و(13/33)
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* 

 .(1)، وهو اسمها يف املصاحف، وكتب التفسري«سورة القيامة»: تسمى

يت يف بعض التفاسري  .(2)«﴾ژ ژ ڑ ڑ﴿سورة »: وُسم 

)«﴾ژ ژ﴿ سورة»: وسامها البعض
3). 

ة ال متيزها؛ ألهنا تصدق لتسمية التمييز، وهذه التسميويف هذا نظر؛ ألن املقصود با

 .﴾ڄ ڄ ڄ ڄ﴿: «سورة البلد»عىل 

تسع  وثالثون آية عند مجهور العلامء، وهي أربعون آية عند   *

 .(4)الكوفيني

 .(5)باالتفاق  *

                                                           

« تفسري القرطبي»، و(22/444)« تفسري الطربي»، و(4/423)« جامع الرتمذي»: ينظر( 1)

 (.21/221)« يرالتحرير والتنو»، و(3/264)« تفسري ابن كثري»، و(11/11)

« تفسري الرازي»، و(2/246)« الرزاق تفسري عبد»، و(434ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 2)

 (.14/213)« روح املعاين»، و(23/422)

معجم علوم »، و(14/143)« روح املعاين»، و(12ص)« مجال القراء وكامل اإلقراء»: ينظر( 3)

 (.226ص)« القرآن

فنون األفنان يف عيون »، و(241ص)« البيان يف عد  آي القرآن»: ينظر .﴾ی یی ﴿: واختلفوا يف آية( 4)

 (. 21/224)« التنويرالتحرير و»، و(14/143)« روح املعاين»، و(211ص)« علوم القرآن

، (4/432)« فتح القدير»، و(4/243)« زاد املسري»، و(4/431)« املحرر الوجيز»: ينظر( 5)

 (. 21/224)« رير والتنويرالتح»و
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 :﴾ژ ژ ڑ ڑ ک﴿ *

، وهو من ﴾ژ ژ ڑ ڑ﴿: يستفتح سبحانه السورة بقوله

نافية، ومن هنا أخذ بعضهم املعنى عىل ظاهر  ﴾ژ﴿ر نفي؛ ألن حيث الظاه

أن اهلل تعاىل ال يقسم بيوم القيامة، وال يقسم : اللفظ، وهو النفي؛ فيكون املعنى

امة، وال يقسم بذا البلد، وال يقسم بمواقع النجوم  .(1)بالنفس اللَّوَّ

ن ُجبري، ، وسعيد بريض اهلل عنهاموهو قول ابن عباس  -وذهب األكثرون

، وهو األصح، فهو تعاىل يقسم بيوم (2)إىل أن اآلية َقَسم -وقتادة، وابن جرير الطربي

امة، وإن كان ظاهر الصيغة   :والدليل عىل ذلك أمور، «النفي»القيامة وبالنفس اللَّوَّ

 منفي  -1
ٍ
من حيث اللغة، فإنه جار عىل قواعد اللغة، فاإلنسان إذا أقسم عىل يشء

كذا، فقلت إنك فعلت كذا وفعلت : ، كام لو قال لك إنسان مثاًل ﴾ژ﴿فإنه يأيت بـ

 .فيكون فيه نفي، ومعناه القسم. ال ورب  الكعبة ما فعلته: له

، ﴾ڑ ڑ﴿أن ِذْكر املقَسم به آية  عىل وجود الَقَسم، فهو هنا أقسم  -2

 ، وأقسم[1: البلد] ﴾ڄ ڄ ڃ﴿، كذلك أقسم ﴾ک گ گ﴿وأقسم 

يدل عىل ، فِذْكر املقَسم به [17: التكوير] ﴾ېئڑ﴿، وأقسم [37: الواقعة]﴾ی ی جئ﴿

 .وجود الَقَسم

ن السياق إشارة للمقَسم عليه واضحة جلية أو منصوصة،  -3 أن اهلل تعاىل ضمَّ

 :وهو جواب الَقَسم، وهو يشء  عظيم، كالَقَسم هنا عىل البعث، مثل قوله تعاىل

                                                           

 (.23/623)« تفسري الرازي»: ينظر( 1)

، (11/12)« تفسري القرطبي»، و(4/243)« زاد املسري»، و(22/446)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

« التحرير والتنوير»، و(3/264)« تفسري ابن كثري»، و(13/242)« حر املحيط يف التفسريالب»و

(21/223.) 
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 -هوهو البعث وعظمت -عليه، فذكر اليشء املقَسم [66: الواقعة] ﴾ٱ ٻ ٻٻ﴿

 .فيه َقَسمدليل  عىل أن األمر 

إهنا زائدة، : هنا نافية للَقَسم، أو أن يقال ﴾ژ﴿إن : وليس جيًدا أن يقال

أن ال إعراب : ، فليس يف القرآن يش  زائد، وإن كانوا يقصدون(1)كام يقول بعضهم

 .هلا

ر بالَقَسم، وهذه وعادة القرآن الَقَسم عىل أمور عظام، واستفتاح بعض السو

بيوم القيامة، وهو يوم قيام الناس لرب العاملني، ويوم بعث منها، فاهلل تعاىل يقسم 

بون  .الناس من قبورهم، وهي القيامة العامة التي جيادل با املكذ 

ويف سنده  -القيامة اخلاصة، وهي قيامة كل فرد، كام ورد: ويدخل يف الَقَسم

وقد جاء يف صحيح السنة ما يشهد . (2)«قامت قيامتُهإذا ماَت أحُدكم فقد »: -ضعف

إن َيِعْش هذا ال »: يف شأن غالم صغري صىل اهلل عليه وسلمهلذا املعنى من قول النبي 

القيامة : -واهلل أعلم -فاملقصود. (3)«يدركه اهَلَرُم حتى تقوَم عليكم ساعتُكم

 .(4)اخلاصة

                                                           

تفسري »، و(4/213)للواحدي « التفسري الوسيط»، و(4/42)« بن أيب زمننيتفسري ا»: ينظر( 1)

 (.11/11)« تفسري القرطبي»، و(4/131)« السمعاين

السلسلة »، و(246ص)« الفوائد املجموعة»، و(1/424)« ختريج أحاديث الكشاف»: ينظر( 2)

 (. 4442، 1144)« الضعيفة

 .ريض اهلل عنهامن حديث عائشة ( 2142)، ومسلم (4411)أخرجه البخاري ( 3)

« إرشاد الساري»، و(13/444)« فتح الباري»، و(13/13)للنووي « رشح صحيح مسلم»: ينظر( 4)

(1/216.) 
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ك هي وقيامتك التي فأنت نصيبك من هذه الدنيا هو عمرك املحدود،  ختصُّ

حينام ينهدم هذا اجلسد بمغادرة الروح، كام ينهدم الكون يف القيامة الكربى، حيث 

 .ُيتل نظام الكون، وُيدمر ويتغري كل يشء

 :﴾ک ک ک گ گ﴿ *

ٹ ٹ ڤ ﴿: ، وقد أقسم تعاىل با يف موضع آخر فقال﴾ک﴿هذا َقَسم  

سواًء كانت بكل نفس، الَقَسم : واملقصود، [3 -6: الشمس] ﴾ڤڤ ڤ ڦ ڦ

نفًسا مؤمنة أو غري مؤمنة، فالَقَسم هو بام خلقه اهلل تعاىل من النفوس، سواء ُأهلمت 

 .(1)فجورها، أو ُأهلمت تقواها

نفس املؤمن؛ وهي التي تلوم صاحبها، فإن كان : ﴾ک گ﴿وأقسم هنا 

ا؟ كام قال احلسن ملاذا مل يزدد إحسانً : ملاذا أساء؟ وإن كان حمسنًا المته: مسيئًا المته

ما أردُت بكلمتي؟ ما : إن املؤمَن ال تراُه إال يلوُم نفسه؛ يقوُل »: رمحه اهللالبرصي 

إال يعاتبُها، وإن الفاجَر يميض أردُت بأكلتي؟ ما أردُت بحديث نفيس؟ فال تراُه 

 .(2)«ُقُدًما، فال ُيعاتُب نفسه

امة وَّ وغالب نفوس . ع لألفضلحتمل صاحبها عىل الطموح والتطلُّ  والنفس اللَّ

ت ممحضة للخري وال خالصة للرش، بل هي يف برزخ بني هذا وذاك؛ تغرهيا الناس ليس

 !الشهوة ثم تندم وحْتُدوها التوبة إىل املالم، وهكذا ال تستلم للرش، وال َتْسلم منه

                                                           

« التحرير والتنوير»، و(124ص)« تفسري السعدي»، و(23/64)« تفسري القرطبي»: ينظر( 1)

 . «سورة الشمس»يف ، وما سيأيت (23/243)

« ترتيب األمايل اخلميسية»، و(13/32)« تفسري الثعلبي»، و(1414)ألمحد « الزهد»: ينظر( 2)

 (.14/16)« الدر املنثور»، و(12 -11/12)« تفسري القرطبي»، و(1234)
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بني املرشق واملغرب، فكذلك وكام أن منازل الناس يف اجلنة خمتلفة، وبينهم كام 

إين »: صىل اهلل عليه وسلمم؛ وهلذا قال النبيُّ الدنيا يف مقدار طموحهم وأعامهل هم يف

رجٌل خيرُج من النار : ألعلُم آخَر أهل النار خروًجا منها، وآخَر أهل اجلنة دخواًل 

: أْلَى، فريجُع فيقوُل فيأتيها، فيخيُل إليه أهنا مَ . اذهب فادخل اجلنةَ : َحبًْوا، فيقوُل اهللُ

، فيأتيها فيخيُل إليه أهنا َمأْلَى، . فادُخل اجلنةَ اذهب : فيقوُل . وجدُُتا َمأْلَى يا رب 

، وجدُُتا َمأْلَى، فيقوُل : فريجُع فيقوُل  اذهب فادُخل اجلنَة، فإن لك مثَل الدنيا : يا رب 

 .(1)«إن لك مثَل عرشة أمثال الدنيا: أو -وعرشَة أمثاهلا

اخلري  ناس الذين كلام ُفتح هلم باب  منن هذا الرجل كان يف الدنيا من الوكأ

ُدوا وأْحَجُموا وقالوا وإذا جيء هلم بمرشوع خريي أو عمل أو . ال مكان لنا: تردَّ

ليس َثمَّ جمال، فاملساجد مليئة والدروس مليئة وفرص اخلري قد ضاقت : إصالح قالوا

با، فال مكان لنا، حتى إذا  : يرجع ويقولادخل، : وافوا اجلنة وقيل ألحدهمبطالَّ

 !«وجدُِتا مأْلى»

ومن وراء هذا اللَّوم عمل وإنجاز وبر وخري، وكم استخرج اهلل به من نفس 

عبده من صدقة عظيمة ال يقدر عليها غريه، وبر بوالد، أو صلة رحم، أو عطف عىل 

رجاء أن يدخل مسكني، أو بحث عن أسباب املغفرة والتوبة، أو رمحة مللهوف 

 .(2)«رامحوَن يرمحهم الرمحنُ لا»: صاحبها يف عموم

وكم وقع فيها من انكسار القلب، وتواضع النفس، واخلوف من سوء العاقبة، 

 .وعدم االعتداد بالعمل مهام كان

                                                           

 . ريض اهلل عنهمن حديث ابن مسعود ( 134)ومسلم  ،(4461)أخرجه البخاري ( 1)
ڳ ڳ ڳ ﴿ :«سورة امللك»، وقد تقدم يف ريض اهلل عنهاماهلل بن عمرو  كام يف حديث عبد( 2)

 [.11: امللك]﴾ ...ڱ ڱ ڱ ڱں
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م عىل : -(1)كام قال ابن تيمية وابن القيم -﴾گ﴿ ومن معاين التي تتلوَّ

نسانية، فإن الرتدد وعدم االستقرار، وهذا من طبيعة النفس اإل: صاحبها، والتلوم

النفس متقل بة يف الساعة الواحدة؛ بل يف اللحظة الواحدة، ومشاعر اإلنسان 

دة ما بني الغضب والرضا، واحلزن والرسور، والتفاؤل والتشاؤم،  وأحاسيسه مرتد 

ق، واإليامن والشك، وسواها من األحوال املتناقضة، وهذا أمر  َجَبَل والطمأنينة والقل

عليه، حتى إن العبد يف اللحظة الواحدة جيمع بني معصية وطاعة، فقد اهلل تعاىل العباد 

ر ويستغفر ويسب ح، أو يركب سيارته يسمع ما حرم اهلل أو  يشاهد ما حرم اهلل، فيتذكَّ

أو ينتظر موعًدا ال يرضاه إيامنه وهو يسب ح  لعمل مشبوه ويقرأ دعاء الراحلة،

ق، وقد يلقى إنساًنا عىل ويستغفر، أو يسافر سفر معصية وهو يصِّل   ويصوم ويتصدَّ

 التوبة من بدعة غليظة أو معصية غري طاعة ويدعوه إىل اإلسالم فيسلم، أو يدعوه إىل

اهلل تبارك وتعاىل  ما كاملخدرات وهو مشارك له يف معصية أهون منها، وال يضيع عند

بة، وعلينا أن ندرك هذا يف لة متقل  طبيعة الناس، فال  يشء، فهذه النفس متالومة متحو 

 .نعاملهم كام لو كانوا حجارةً َ أو حديًدا

ي  .قلبًا؛ لتقلبه واختالف أحواله: إنساًنا، وسمي القلب: ولذلك سم 

ي اإلنساُن إال لنَْسيِه  (2)القلُب إال أنه يتقلَُّب وال ***  وما ُسم 

امة؛ ألن القيامة الك ربى ليس املقصود واهلل أقسم بالقيامة الكربى، ثم بالنفس اللَّوَّ

تكرر ذكره يف هذه السورة  حرش الوحوش والبهائم، وإنام حرش اإلنسان؛ وهلذا: با

 .ْخس مرات؛ تنبيًها عىل وظيفته، وما محل من أمانة عظيمة

 :﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ *

                                                           

 (. 1/63)« إغاثة اللهفان»، و(1/214)« جمموع الفتاوى»: ينظر( 1)

 (.1/124)« تاج العروس»، و(134ص) أليب بكر الطرطويش« رساج امللوك»: ينظر( 2)
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مل يذكر السياق املقَسم عليه ترصحًيا، بل جاء ضمنًا هنا، فالَقَسم عىل أن اهلل تعاىل 

سورة »، و«سورة احلاقة»، وهذا كثري، كام يف (1)سيبعثهم: لناس، أيسيجمع عظام ا

 .، وغريمها«القارعة

ب، : واملقصود إنسان  خاص، هو أبو جهل أو األَْخنس بن : وقيلالكافر أو املكذ 

يق أو غريمها من املرشكني الذين كانوا ينكرون البعث ، وقد كان أحدهم يأيت (2)رَشِ

هلل ال هل ستُجمع هذه العظام كلها؟ وا: ري إليها ويقولبالعظام، وهي َرِميم، ويش

، واآليات وإن نزلت يف معني، إال أهنا عامة ختاطب (3)أؤمن حتى جتمع هذه العظام

 .كل َمن ينكر البعث أو يشك فيه

ومَجُْع العظام تأكيد عىل البعث من جديد، فبعد مَجِْع العظام ُتكسى باللحم، 

 :نهاوأشار إىل العظام ألسباب، م

ۀ ۀ ہ ہ ﴿: أن العظام هي من أول ما ُُيلق، كام قال اهلل سبحانه -1

 [.14: املؤمنون] ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

أن العظام كام أهنا أول ما يتكون من اإلنسان فهي آخر ما يبقى منه، فيزول  -2

 .اللحم والشحم والدم، وتبقى العظام لفرتة طويلة

صىل اهلل عليه ء يف احلديث، أن النبيَّ أن أصل اإلنسان من العظم، كام جا -3

َنب، وليس من اإلنسان يشٌء إال َيْبىَل، إال عظاًم واحًدا؛ وهو »: قال وسلم َعْجُب الذَّ

                                                           

« تفسري الرازي»، و(4/42)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(2/423)« السمرقنديتفسري »: ينظر( 1)

، (4/432)« فتح القدير»، و(3/264)« تفسري ابن كثري»، و(11/12)« تفسري القرطبي»، و(23/621)

 (.21/221)« التحرير والتنوير»و

«  الرازيتفسري»، و(4/241)« زاد املسري»، و(4/211)للواحدي « طالتفسري الوسي»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(23/622)
 (.3/233)« تفسري البغوي»، و(13/32)« تفسري الثعلبي»: ينظر( 3)
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ُب اخللُق يوَم القيامة )«ومنه يركَّ
َنب. (1 العظم املستدير الصغري الذي يكون : وَعْجُب الذَّ

بيف أسفل الظهر، فمنه ُخلق اإلنسان، ومنه ُيبعث و  .(2)ُيركَّ

أن سبب النزول هو إنكار املرشكني للبعث، وربام كانوا يستبعدون مجع  -4

العظام بعدما تفرقت أكثر مما يستبعدون غريه، ويرضبون با املثل؛ ألهنم يرون عظام 

احليوانات من اإلبل والبقر واحلمري وغريها وهي مرمية ذات اليمني وذات الشامل 

 صىل اهلل عليه وسلمنوا حيتجون عىل النبي يت عظامها، فكابعدما حتلَّلت أجزاؤها وبق

 .بذه العظام

وهذا دليل عىل القدرة اإلهلية أواًل، ودليل عىل اإلرادة ثانيًا، فاهلل تعاىل قدير وقد 

أراد ذلك، وأخرب أنه سوف جيمع عظامهم، وذكر العظام خاصة هنا حيدث هزة نفسية 

 . وصار عظاًما متفرقةفسه فجأة قد بِّليف القارئ احلّي املتحرك وهو يرى ن

وقد كانت املشكلة الشعورية عند املرشكني هي صعوبة تصورهم جلمع العظام 

ولعلها ال ! البالية، الذاهبة يف الرتاب، املتفرقة يف الثرى، إلعادة بعث اإلنسان حياا

م مجع والقرآن يرد عىل هذا احلسبان بعد! تزال كذلك يف بعض النفوس إىل يومنا هذا

 .(3)﴾ں ںڱ ڱ ڱ ڱ ﴿: العظام مؤكًدا وقوعه

 :﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿ *

 .﴾ڱ ڱ ڱ ں ں﴿ فلن نجمع العظام فقط، بل نحن

وجماهد  ريض اهلل عنهاموهو املنقول عن ابن عباس  -وقد ذهب أكثر أهل العلم

اة بداًل من أن : إىل أن املعنى -وَسعيد بن ُجبري وعكرمة أن نجعل يد اإلنسان ُمَسوَّ

                                                           

 . ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 2144)، ومسلم (4124)أخرجه البخاري ( 1)

 (.6/222)« إرشاد الساري»، و(13/12)للنووي « رشح صحيح مسلم»: ينظر( 2)

 (. 4/2643)« القرآنيف ظالل »: ينظر( 3)
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كون متفرقة باألصابع، فتكون كخف احليوان أو حافره بال أصابع، فال يستطيع أن ت

 .(1)، أو أن يأكل با ويرشبيتناول با شيئًا

أن مجيع املفرسين « أضواء البيان»يف تتمة  رمحه اهللوذكر الشيخ حممد عطية سامل 

 .(2)«ياقوهذا يف الواقع مل نفهم له وجًها مع الس»: عىل هذا، واستغربه، وقال

اج وابن ُقتيبة وعدد من أئمة اللغة،  والصحيح أن يف املسألة قواًل آخر ذكره الزجَّ

أن اهلل تعاىل قادر عىل إعادة اإلنسان وعىل مجع : عنىواختاره ابن القيم، وهو أن امل

 .(3)عظامه حتى مجع األطراف وتسويتها وإعادِتا

إشارة إىل كامل قدرته هذا  ، ويف(4)األصابع، أو أطراف األصابع: والبَنَانُ 

 .سبحانه

وقد اكتشف العلامء املعارصون أن البَْصَمة عالمة فارقة بني البرش، فلكل إنسان 

فال يمكن أن يتفق اثنان يف العامل يف صفة ختطيط الَبْصَمة، ويف ذلك إشارة إىل بصمته، 

نب ، وال يؤاخذ أحد  بذ[13: فاطر] ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ یی﴿: حتديد املسؤولية، بحيث

 ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿، [23: املدثر] ﴾جب حب خب مب ىب يب﴿: غريه، وإنام

                                                           

« تفسري ابن كثري»، و(11/14)« تفسري القرطبي»، و(22/461)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

(3/264 .) 

 (.3/262)« أضواء البيان»تتمة : ينظر( 2)

، (4/241)للزجاج «  القرآنمعاين»، و(236 -234ص)البن قتيبة « تأويل مشكل القرآن»: ينظر( 3)

، (134ص)« التبيان يف أقسام القرآن»، و(11/14)« تفسري القرطبي»، و(3/231)« تفسري البغوي»و

 (. 21/241)« التحرير والتنوير»و

تفسري »، و(22/461)للواحدي « التفسري الوسيط»، و(22/462)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

 (. 21/241)« التحرير والتنوير»، و(3/264)« تفسري ابن كثري»، و(11/14)« القرطبي

« تاج العروس»، و(43ص)« خمتار الصحاح»، و(166ص)البن قتيبة « غريب القرآن»: يًضاوينظر أ

 .«ب ن ن»( 24/263)
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دون املسؤول عن عمل  كام يتعامل الناس بالبَْصَمة يف الدنيا عند. [21: الطور] ما حيد 

ا  .ما، فيوم القيامة كل أحد يتحمل عمله خرًيا أو رشا

 :﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿ *

 :والذين ينكرون البعث يف الغالب ينكرونه ألحد أمرين

شبهة عارضة يف عقوهلم، فهم يستبعدون هذا األمر استبعاًدا عقلياا، وهلؤالء  -1

جاء اجلواب اإلهلي بإثبات القدرة عىل تسوية الَبنَان، فالذي خلق هذا اإلنسان أول مرة 

ي أدق التفاصيل فيه، ويف هذا إطاحة بالشبهة العقلية  .قادر عىل أن يعيده، وعىل أن يسو 

ر يف مسألة البعث، وال يريد ن الشهوة، فإن م -2 ناس َمن ليس عنده وقت ليفك 

ر؛ ألنه ال يريد أن يشغل باَله بيشء يلهيه عن ملذاته، يريد أن ينطلق فيعّب من  أن يفك 

الشهوات عباا، فيستمتع بشبابه وبحيويته وبالفرص املتاحة له، ويعبث بام متكن منه من 

 ولذاٍت، وال يريد أن ي
ٍ
ر عليه مسار حياته وعاداته سمع رشاٍب ونساء شيًئا يعك 

 .وعالقاته ونظامه

 (1)لإلرضاب ﴾ڻ﴿وعن مثل هؤالء حتدثت اآلية الكريمة، وجاء حرف 

إىل سبب آخر هو أوسع انتشاًرا  -هو الشك يف البعث -واالنتقال من سبب سابق

رز كلمة وأعمق يف نفوس كثريين، وكأن الدافع األقوى واألكرب هو إرادة الفجور، فأب

يريد : أي ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿: مرة أخرى فقال ﴾ڻ﴿

 .(2)الفجور

                                                           

سورة »سيأيت يف ﴾، وما ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ﴿: «سورة الذاريات»ينظر ما تقدم يف ( 1)

 .﴾ۉ ې ې ې ې ى ﴿: «الربوج

« تفسري القاسمي»، و(4/434)« فتح القدير»، و(4/44)« ري ابن أيب زمننيتفس»: ينظر( 2)

 (.21/242)« التحرير والتنوير»، و(1/242)
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بالشهوة املاضية، وفيه إشارة إىل تعلق اإلنسان بالشهوة املستقبلة، وليس 

فالشهوة التي مضت أصبحت ُحُلاًم أو خيااًل أو ومًها، وقصاراها أهنا تغريه باملزيد 

كيف تدع متًعا مجيلة : ا يقولوالتكرار وتلح عىل خياله ومتنعه التوبة، ولسان حاهل

مغرية متاحة يف متناول يدك؟ ولو استحرض اآلخرة، ومتعها ونعيمها ورسورها 

ي، لصغرت يف عينه الشهوة الدنيوية، حتى لو كانت حالاًل، فكيف وخلودها الرسمد

 باحلرام؟

 إذا مَلْ َيْقِضها (1)ِمن ُلبانات***  يأَسُف املَرُء عىل ما فاَتهُ 

تي َأمضـى َكَأن مَلْ ُيمِضها***  ـًِراًحا ُمستَبشوَتراُه َفر  بالَّ

 (2)القريب َبعُضها ِمن َبعِضه***  إهنا ِعندي كَأحالَم الَكَرى

التكذيب،  :ومن معاين الفجورالعايص،  :والفاجراملعصية والفسق،  :والفجور

اب: فالن فاجر، أي: والعرب ُيطلقون الفجور عىل التكذيب، فيقولون يام  س، ال(3)كذَّ

 .إذا حلف يمينًا باهلل عىل يشء وهو كاذب

 :﴾ہ ہ ہ ھ ھ﴿ *

سؤاله هذا، واهلل تعاىل يوث ق عليه هذا املوقف، فكأنك ترى : ومن فجوره: أي

ى مشاعره ومقاصده، ال يزال  اه وعرَّ ده وعرَّ هذا الفاجر الذي فضحه اهلل وجرَّ

ق أو مد ًحا متعاظاًم يسأل وكأنه عامل أو حمق  متى يوم القيامة؟ وهو سؤال : ق قمتبج 

                                                           

 .ُلبانة، وهي احلاجة النفسية: مجع( 1)

( 4/141)، (1/111)« نفح الطيب»، و(1/214)أليب هالل العسكري « ديوان املعاين»: ينظر( 2)

 .منسوًبا إىل عمران بن ِحطَّان
 .«ف ج ر»( 233 -12/211)« العروستاج »، و(46 -4/44)« لسان العرب»: ينظر( 3)
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عىل « متى»، وهو أدّل من ﴾ہ﴿داة استبعاد واستنكار؛ ولذا جاء بأ

 .االستبعاد

ثون عن الساعة املوعودة وحياولون  ومن عادة الناس التعلق باألرقام؛ ولذا يتحدَّ

َمثَُل »: حتديدها وبالتقريب، فبعضهم يستنبط ذلك من اآلثار النبوية، كحديث

 إىل الليل، نصارى، َكَمثَل رجل استأجر قوًما، يعملوَن له عماًل  واليهود والاملسلمنيَ 

، وبعضهم حياول استخراج أجلها املرضوب (1)احلديث« ...فعملوا إىل نصف النهار

 .، وبعضهم حيسبوهنا بالنجوم(2)من احلروف املقطَّعة يف أوائل السور

ت أرشاطها قد اقرتبت وكله من الغيب الذي ال يعلمه إال اهلل، وإن كان

وأرشاط الساعة « هرجمدون»: علينا قصةدة خرجت وعالماِتا قد ظهرت، وقبل م

مل يبق إال ستون سنة أو سبعون سنة عىل : الكربى، وخرج كتاب يقول صاحبه

 !القيامة

واهلل تعاىل يريد من الناس أالَّ يتعلَّقوا بذه األوهام، وأن يصمدوا للحقائق؛ 

حيدث فيها، وما  عن السؤال بام يريد السائل، وإنام اكتفى بذكر ما وهلذا مل جُيب اهلل

 .يقول اإلنسان، وما يرتتب عىل البعث من سؤال وحساب، ونعيم وعذاب

، فقد كانوا يسألون عن ﴾ے ے ۓۓ﴿: وهذا مثل قول اهلل سبحانه

ه ال ملاذا يصبح صغرًيا ثم يكرب؟ فام أجابم اهلل عىل السؤال بخصوصه؛ ألن: اهلالل

                                                           

َمَثُل املسلمنَي »: ، ولفظهريض اهلل عنهمن حديث أيب موسى ( 2261، 443)أخرجه البخاري ( 1)

: واليهود والنصارى، كمثل رجل استأجَر قوًما، يعملوَن له عماًل إىل الليل، فعملوا إىل نصف النهار، فقالوا

فعملوا حتى إذا . أكملوا بقيَة يومكم، ولكم الذي رشطُت : ، فقالفاستأجَر آخرينَ . ال حاجَة لنا إىل أجركَ 

فاستأجر قوًما، فعملوا بقيَة يومهم حتى غابت الشمُس، . لك ما عملنا: كان حنَي صالة العرص، قالوا

 .«واستكملوا أجر الفريقني
 (.1/141)« كثريتفسري ابن »، و(244 -2/242)« سري الرازيتف»، و(1/223)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)
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ت ليخربهم بتفاصيل الفلك، وإنام فائدة هلم أن ُُيربوا عنه بالوحي، والوحي مل يأ

ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿: أخربهم اهلل سبحانه عن احلكمة من وراء ذلك، فقال

، فأخربهم باملقصد واملصلحة من وراء ذلك، وترك هلم أن [131: البقرة] ﴾ۇۇ

ذلك بعلومهم وعقوهلم  ملاذا يبدأ اهلالل صغرًيا ثم يكرب؟ فيدركوا: يبحثوا

 .(1)وحماولتهم

 :﴾ھ ھ ے ے﴿ *

ما يكون الربق شديًدا وينظر إليه  أصابه من الربق يشء، فعند: أي ﴾ھ﴿

 .برقت العني: الناظر فإن العني تتأثر وتنتكس الرؤية ولو مؤقتًا، ويقال

 ، كأن هذا(2)﴾بََرقَ ﴿: ويف قراءة أهل املدينة بفتح الراء، وكالمها قراءة سبعية

 .(3)أصبح مشدوًدا ال يطرف وال يلتفت بسبب اهلول ﴾ے﴿

 .وهي من عالمات القيامة، واجلواب هنا يغني جواًبا عن السؤال عن أواهنا

 :﴾ۓ ۓ ڭ﴿ *

 .(4)ذهب ضوؤه: أي

 :﴾ڭ ڭ ڭ ۇ﴿ *

                                                           

 .﴾ ۓ ے ے ھ ھ ﴿: «سورة القمر»ينظر ما تقدم يف ( 1)

احلجة يف القراءات »، و(441ص)« السبعة يف القراءات»، و(22/463)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

، (2/212)« ات العرشالنرش يف القراء»، و(214ص)« التيسري يف القراءات السبع»، و(246ص)« السبع

 (.134 -13/134)« معجم القراءات»و
، (11/14)« تفسري القرطبي»، و(23/422)« تفسري الرازي»، و(4/443)« الكشاف»: ينظر( 3)

 (.21/244)« التحرير والتنوير»، و(3/266)« تفسري ابن كثري»و

تفسري »، و(4/211)للواحدي « التفسري الوسيط»، و(22/431)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

 (.21/244)« التحرير والتنوير»، و(3/266)« ن كثريتفسري اب»، و(11/14)« القرطبي
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 .، فاشرتكا يف احلكم(1)بأن يذهب ضوء كل منهام: قد يكون مجعهام

الشمس يف جهة من أن تكون  مًعا، بداًل  ﴾ڭ ڭ﴿مُجع : أو أن املعنى

 .والقمر يف جهة، فطلعت الشمس من مغربا، وأصبح القمر بإزائها

الشمَس والقمَر يلقيان يف النار  ، كام ورد أن(2)أهنام مُجعا ثم ُألقيا: أو يكون املعنى

ب بام الذين كانوا يعبدوهنام من دون اهلل ويبكتوا، فقال  صىل اهلل يوَم القيامة؛ ليُعذَّ

ران يوَم القيامة»: ه وسلمعلي وال مانع من إرادة املعاين . (3)«الشمُس والقمُر ُمَكوَّ

 .مكلها، وأهنا تقع يف وقت واحد، أو يف أوقات خمتلفة، واهلل أعل

وذهب بعضهم إىل أن هذه العالمات تكون عند النزع واالحتضار قبيل خروج 

: ضح يف قوله، لكنه غري وا﴾ھ ھ ے﴿ :، وهذا مفهوم يف قوله(4)الروح

إن هذا بسبب اضطراب حواس اإلنسان، كام : ، إال إن قيل﴾ڭ ڭ ڭ﴿

 .ذكره بعضهم، وهو بعيد

أن املقصود هنا ما أخرب اهلل عنه يف غري هذا املوضع من عالمات يوم  والصحيح

 .القيامة حينام ُيسف القمر، وجيمع الشمس والقمر

وإنام لفت أبصارهم إىل ما كان  وهنا تلحظ أن اهلل تعاىل مل جيبهم إىل ما سألوه؛

الذي جاء  ويستعدوا له، ونظري ذلك يف السنة النبوية قصة األعرايب جيب أن هيتموا به

صىل اهلل عليه متى الساَعُة؟ فقال له النبيُّ : فقال له صىل اهلل عليه وسلمإىل النبي 

                                                           

« تفسري القرطبي»، و(4/242)للزجاج « معاين القرآن»، و(22/431)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.13/244)« روح البيان»، و(11/14)

 -11/14)« تفسري القرطبي»، و(23/624)« تفسري الرازي»، و(4/263)« زاد املسري»: ينظر( 2)

 (.4/434)« ح القديرفت»، و(16
 . ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 2233)أخرجه البخاري ( 3)

 (.4/244)« تفسري البيضاوي»، و(23/624)« تفسري الرازي»: ينظر( 4)
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صىل اهلل عليه ُه ال يشء، إال أين أحبُّ اهللَ ورسولَ : قال. «وماذا أعددَت هلا؟»: وسلم

 .(1)«أنَت مع َمن أحببَت »: فقال. وسلم

عىل خصوص السؤال؛ وإنام أجاب اإلجابة  صىل اهلل عليه وسلمفلم جيبه النبيُّ 

 .املفيدة النافعة

 َأْعَدْدَته يدفُع عنك الُكَرْب ***  هل عمل  صالح  : وقائلٍ 

 (2)«أحْب املرُء مع َمن »وحبُّه، فـ***  حسبي خدمُة املصطفى: فقلُت 

 :﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿ *

: فهذه العالمات تقع يوم القيامة، وهذا اإلنسان الذي كان يسأل قبل

 ؟﴾ۈ ۈ﴿: هو نفسه اآلن يقول [4: القيامة] ﴾ہ ہ ھ ھ﴿

، فهو يتلفت فريى األمر صعبًا، واملالئكة حتيط به من كل : واملعنى أنه ال مفرَّ

، وهو كان يسأل بتبجح و: جانب، فيقول  .وُذعرتعاظم، واآلن يسأل بخوف ال مفرَّ

 :﴾ۋ ۋ ۅ ۅ﴿ *

، وحيتمل أنه ﴾ۈ ۈ﴿: ولعل هذا من قول احلق سبحانه جواًبا عىل سؤال

 .(3)من متام كالم اإلنسان، فهو يرجع إىل نفسه بالتأنيب والتذكري

 :(1)هو اجلبل أو الواقي، قال الشاعر: يف األصل ﴾ۅ﴿و

                                                           

 .ريض اهلل عنهمن حديث أنس بن مالك ( 2421)، ومسلم (2433)أخرجه البخاري ( 1)

ِفريي « رشح صحيح البخاري»و، (2/341)« اجلواهر والدرر»: ظرين( 2) العقد »، و(1/433)للسَّ

لبدر الدين « املطالع البدرية يف املنازل الرومية»، و(233ص)للَعْلَموي « التليد يف اختصار الدر النضيد

ي   .بن حجرمنسوًبا إىل احلافظ ا( 142ص)للشهاب اخلفاجي « رحيانة األَلِبَّا»، و(133ص)الَغز 

« تفسري الرازي»، و(4/144)« تفسري املاوردي»، و(22/434)« يتفسري الطرب»: ينظر( 3)

 (.21/244)« التحرير والتنوير»، و(13/244)« البحر املحيط يف التفسري»، و(23/626)
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 َقَضـى اهللُ واقيَاوال َوَزر  مما  *** َتَعزَّ فال يشء  عىل األرِض باقيَا

، وهنا ال يشء يقي اإلنسان أو يمنعه من (2)اليشء الذي يقي اإلنسان: هو فالَوَزر

 .مواجهة احلساب

املساعدة واملساندة، فاملرء هناك بال حليف وال أنيس وال صاحب وال : واملؤازرة

م من عمل، أو ما ظن برب  .ورمحةه من فضل أخ وال قريب، واعتامده عىل ما قدَّ

 :﴾ۉ ۉ ې ې ې﴿ *

أن االستقرار موكول  إىل اهلل سبحانه، فهو الذي بعث عباده وجعل هلم هذا : أي

 .عز وجلاملستقر، فهذا فعله 

 .أو أن الناس استقروا إىل ربم وعادوا إليه

 .(3)أو أن احلساب واملصري إىل جنة أو نار بيده

مر ثابت مستقر ، بل األ؟ فال مفرَّ ﴾ۈ ۈ﴿: وهو جواب مناسب لسؤاهلم

واضح، وشأن اآلخرة ليس كشأن الدنيا فيه إمهال وإمالء، بل هو أمر صارم، 

 .واإلنسان يف مصيدة ال نجاة له منها، إال بام أسلف

 :﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿ *

ر اإلنسان بام عمله هو، فكيف ينساه؟ كام قال اهلل ! وهذا يشء عجيب؛ أن يذكَّ

، وبعض الناس يتناسى ويتجاهل، فينبَّأ يوم القيامة بام [4: ةاملجادل] ﴾ۈئ ېئ ېئېئ﴿: تعاىل

 .عمل

                                                                                                                                                    

أوضح »، و(1/434)« اللمحة يف رشح امللحة»، و(1/264)البن مالك « رشح التسهيل»: ينظر( 1)

 (.1/264)بن هشام ال« املسالك

« تفسري القرطبي»، و(23/624)« تفسري الرازي»، و(3/232)« فسري البغويت»: ينظر( 2)

 (.21/244)« التحرير والتنوير»، و(11/13)
 (.21/244)« التحرير والتنوير»، و(23/624)« تفسري الرازي»، و(4/443)« الكشاف»: ينظر( 3)
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وهذا اإلنسان كان يريد أن يفجر أمامه ويميض يف طريقه دون تردد، يف حني أن 

ام لنفسه  ن، حتى آخر لوَّ ر أخرى، وكل هذا أو ذاك مرصود مدوَّ م ِرْجاًل ويؤخ  يقد 

اهلَمُّ والنية
(1). 

: خري أو رش، كام قال سبحانهمن أثر عمله بعد موته من وينبَّأ فوق هذا بام حصل 

من مضاعفة حسنات أو : ، أي[46: الزمر] ﴾ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ﴿

تصري إىل هذا، فقد يرونه صغرًيا هينًا، عظمة سيئات بأسباب عملوها ومل يتوقعوا أن 

 .وهو عند اهلل عظيم

م اإلنسان األعامل الصاحلة فعملها يف حياته، ر بعضها فلم يعملها  وربام قدَّ وأخَّ

ف؛ ألنه كان يمن ي نفس ر العمل حتى باغته املوت قبل أن وسوَّ ه باألماين واآلمال، فأخَّ

 .(2)يتمه

ر من اآلثار: أو يكون املقصود م من األعامل وما أخَّ ۋ ۋ ۅ ﴿: ما قدَّ

 ، كالسنن احلسنة، والعلم النافع، والولد الصالح، والصدقة[12: يس] ﴾ۅ ۉ ۉ ې ېې

ة جارية؛ فقد يوقف اجلارية التي بقيت بعد موته وحفظت له، أو ضد ذلك من سيئ

وزرها ووزر من عمل با، اإلنسان مااًل يف معصية أو بدعة، أو يسن سنة سيئة، فعليه 

 .وكل ذلك صحيح وداخل يف معنى اآلية

ر فرتكه لورثته: ومن ذلك م من املال وما أخَّ ان َل اإلنسفإن ما» ؛(3)أن ينبَّأ بام قدَّ

ر م، وماَل الوارث ما أخَّ  .(1)صىل اهلل عليه وسلمكام قال . «ما قدَّ

                                                           

 .﴾ۇئڎ ڎ ڈ ﴿: «سورة االنفطار»ينظر ما سيأيت يف ( 1)
« تفسري القرطبي»، و(3/232)« تفسري البغوي»، و(22/411)« طربيتفسري ال»: ينظر( 2)

(11/13 .) 

« زاد املسري»، و(4/212)للواحدي « التفسري الوسيط»، و(13/34)« تفسري الثعلبي»: ينظر( 3)

 (.11/444)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(11/11)« تفسري القرطبي»، و(4/263)
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 :﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿ *

عىل نفسه، مبرص عارف با، تشهد عليه جوارحه فهو يوم القيامة بصري 

، أمل ُُتِْرين من »: وأعضاؤه إذا جحد أو أنكر، كام يف احلديث أن اإلنسان يقول يا رب 

: قال. يُز عىل نفِس إال شاهًدا منيفإين ال ُأج: فيقوُل : قال. بىل: يقوُل : الظلم؟ قال

فيُختُم عىل : قال. لكاتبنَي ُشهوًداكفى بنفسَك اليوَم عليَك شهيًدا، وبالكرام ا: فيقوُل 

 .(2)«فتنطُق بأعامله: قال. اْنطِِقي: فِيِه، فيقاُل ألركانه

جيادل عن نفسه بالباطل، وحيتج وهو بصري  عىل نفسه يف الدنيا، وكثرًيا ما 

يف قرارة نفسه يعرف احلق، ولو أنه كان صادًقا مع نفسه، بعيًدا عن ويعتذر، وهو 

: اخلداع والتمثيل والتالعب، ألدرك حقيقة األمور التي جيادل عنها، كام قال سبحانه

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿

 .[14: النمل]

مع؛ مجع ِمعذار، أو عذر، ًعا أو مجع اجل، وقد تكون مج(3)أعذاره: أي ﴾ۈئ ۈئ ېئ﴿

 .ومهام اعتذر اإلنسان فهو يعلم حقيقة هذا يف نفسه

تور: املعاذير: وقيل السُّ
، فلو وضع الستور وأرخاها عليه يف الدنيا حتى ال (4)

ولكنه يعرف حقيقة األمر يراه أحد، فهو بصري عىل نفسه، وال يوجد عليه شهود، 

 .ويشهد عىل نفسه

                                                                                                                                                    

 .ريض اهلل عنهاهلل بن مسعود  ن حديث عبدم( 4442)« صحيح البخاري»كام يف ( 1)

 .ريض اهلل عنهمن حديث أنس بن مالك ( 2141)أخرجه مسلم ( 2)

« تفسري ابن كثري»، و(11/131)« تفسري القرطبي»، و(4/134)« تفسري السمعاين»: ينظر( 3)

 (.1/244)« تفسري القاسمي»، و(3/263)

« الكشاف»، و(4/242)للزجاج « معاين القرآن»و، (22/414)«  الطربيتفسري»: ينظر( 4)

 .، واملصادر السابقة(4/434)« فتح القدير»، و(11/446)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(4/441)
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ولو : الثياب، أي: أن املعاذير بلغة اليمن ريض اهلل عنهام ابن عباسوورد عن 

 .(1)َأْلَقى ثيابه

أن اإلنسان ولو كان فيه نوع من اخلبل أو : وهذا حيتاج إىل تأمل، وكأن املعنى

ى من شدة جنونه، فهو يعرف ما  يرضه وما ينفعه يف كثري من اجلنون يلقي ثيابه ويتعرَّ

 .ب أو غري ذلك، وهذا معنى ضعيفاحلاالت مما يأكل أو يرش

ويف هذا درس تربوي حيث اإلنسان عىل أن ُيلو بنفسه، يراقبها وحياسبها، 

امة هذا املصباح الكاشف، بداًل من أن يسل طه عىل اآلخرين،  ويسل ط عىل النفس اللَّوَّ

الَقذاَة يف  يا ابَن آدَم، تبرُص »: إن يف اإلنجيل مكتوًبا: يقالكان »: (2)كام يقول ابن كثري

 .(3)«!تبرصهعني أخيك، وترتُك اجلذع يف عينك ال 

 :﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴿ *

ى الوحي، ومنه هذه السورة  صىل اهلل عليه وسلمبالقرآن، وكان النبيُّ : أي يتلقَّ

 صىل اهلل عليه وسلمالتي ربام نزل قبلها حوايل ثالثني سورة، فكثرت السور، وكان 

عليه نزل عليه جربيل ، حتى إنه من شدة حرصه إذا حريًصا عىل حفظها وإتقاهنا

ك شفتيه مع جربيل مهًسا؛ ليتأكد من حفظها وضبطها،  السالم نه القرآن، حير  يلق 

 .وخوًفا من النسيان

ك شفتيه، وقال ريض اهلل عنهاموجاء أن ابن عباس  كهام لكم كام كان »: حرَّ أنا أحر 

كه صىل اهلل عليه وسلمرسوُل اهلل  ذا فعل الراوي عنه، وهو َسعيد بن وهك. «امحير 

                                                           

« تفسري ابن كثري»، و(11/131)« تفسري القرطبي»، و(4/144)« تفسري املاوردي»: ينظر( 1)

(3/263.) 

 (.3/266)« ن كثريتفسري اب»: ينظر( 2)

السلسلة »: ينظر. ، والصواب وقفهريض اهلل عنهوقد ُروي مرفوًعا من حديث أيب هريرة  (3)

 (.43)« تبييض الصحيفة بأصول األحاديث الضعيفة»، و(22)« الصحيحة
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ما تواطأ : بالتسلسل، فـاحلديث املسلسل: ذا يسمى يف مصطلح املحدثني، وه(1)ُجبري

 صىل اهلل عليه وسلمحكى فعل النبي : ، أي(2)الرواة فيه عىل قول أو فعل أو صفة

 .بتحريك الشفتني

، [114: طه] ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ﴿: وهذا كقوله

صىل اهلل ة ووجودها يف هذا السياق بسبب عارض؛ وهو حتريك النبي زول اآليوكأن ن

شفتيه أثناء نزول هذه اآليات، فنهاه ربه عن ذلك وعن االستعجال،  عليه وسلم

حني  صىل اهلل عليه وسلموأمره باإلنصات واإلصغاء، ولعله من ذلك أخذ النبي 

ه ا إنَّ »: الخرج عىل الصحابة وهم جيهرون بالقرآن، فق ، عز وجلملصِّل  يناجي ربَّ

ه، وال جيهْر بعُضكم عىل بعض بالقراءة  .(3)«فلينظْر أحُدكم بام يناجي ربَّ

 :﴾ی جئ حئ مئ ىئ﴿ *

فاهلل تعاىل سوف جيمعه لك يف صدرك، وسيجمعه يف املصحف، وعد من اهلل 

ق هذا الوعد بجمع املصحف يف عهد أيب بكر الصديق، ثم يف عهد  حق، وقد حقَّ

، وظلَّت املصاحف موجودة يف أيدي املسلمني، ال ُيتلفون يف (4)ريض اهلل عنهام عثامن

                                                           

 .ريض اهلل عنهاممن حديث ابن عباس ( 443)، ومسلم (4)أخرجه البخاري ( 1)

التقريرات السنية »، و(4/21)« فتح املغيث»، و(13ص)« االصطالحاالقرتاح يف بيان »: ينظر( 2)

 (. 221ص)للطحان « تيسري مصطلح احلديث»، و(23ص)« رشح املنظومة البيقونية

 . ريض اهلل عنهاممن حديث ابن عمر ( 2226)، وابن خزيمة (4126، 4241)أخرجه أمحد ( 3)

ريض اهلل من حديث أيب سعيد ( 2/16)« السنن الكربى»والنسائي يف  ،(1222)وأخرجه أبو داود 

 . عنه

: وينظر. ريض اهلل عنهمن حديث أنس ( 441)« صحيح مسلم»، و(434)« صحيح البخاري»وأوله يف 

 (. 1432، 1416)« السلسلة الصحيحة»

 -2/436)البن العريب « أحكام القرآن»، و(1/241)للمستغفري « فضائل القرآن»: ينظر( 4)

433.) 
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وجعل املهمة األوىل للخليفة  حرف منها، فجمعه يف السطور، ومجعه يف الصدور،

األول هي مجع املصحف وضبطه بمأل من الصحابة وإمجاع قاطع، وصار القرآن 

ا عن ظهر قلب، وحيفظ مسطوًرا يف ال  .صحف، كام وعد اهللحيفظ متلوا

: كتاًبا، فقال: ، ويف موضع آخر سامه﴾ی جئ حئ مئ﴿: قرآًنا، فقال: وهو هنا سامه

، فأشار للكتاب قبل أن [2: البقرة] ﴾ٻ ٻ ٻ پپ پپ﴿

: قصد به« القرآن»: جُيمع؛ إشارة إىل ما سوف حيدث من ضبطه ومجعه، وإذا قيل

فالقرآن جمموع  حمفوظ يف هذا ، «القرآن»: قصد به« الكتاب»: ، وإذا قيل«الكتاب»

 ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿: الكتاب، كام قال سبحانه

 .[1: احلجر]

 :﴾يئ جب حب خب مب﴿ *

اقرأ بعده كام كان يقرأ واعمل : ﴾يئ جب﴿: عليه السالمإذا قرأه عليك جربيل : أي

 .(1)بمقتضاه

وفيه تنبيه للتأدب مع الشيخ باالستامع، وعدم االستعجال يف السؤال، والتأين  

يتبعه والتفهم، فقد أمر اهلل نبيه هنا أن يستمع إىل جربيل حني يلقي إليه الوحي، ثم 

صىل اهلل عليه يعارض النبيَّ  عليه السالمبعد فراغه بأن يقرأ كقراءته، وقد كان جربيل 

، حتى (2)ة مرة، فلام كان العام الذي ُقبَِض فيه عارضه مرتنيالقرآن يف كل سن وسلم

 .نيضبط ويتقن القرآ

                                                           

 (.11/134)« تفسري القرطبي»، و(4/261)« زاد املسري»، و(4/134)« سري السمعاينتف»: ينظر( 1)

 (.2443)« صحيح مسلم»، و(4234)« صحيح البخاري»: ينظر( 2)
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صىل اهلل عليه إن النبيَّ : يف تفسري هذه اآليات ريض اهلل عنهاموقد قال ابن عباس 

ك شفتيه، فأنزل اهلل هذه  وسلم ة، وكان مما حير  كان يعاين من التنزيل والوحي ِشدَّ

 .(1)اآلية

 :﴾ختىب يب جت حت ﴿ *

ل اهلل تعاىل لنبيه  : ببيان القرآن الكريم، كام قال صىل اهلل عليه وسلمتكفَّ

تفسري القرآن : ؛ وهلذا فإن أعظم البيان[44: النحل] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴿

 .بالقرآن؛ فبعض اآليات يفرس  بعًضا

وأقواله وأفعاله، مع أن  صىل اهلل عليه وسلمويكون البيان بحديث النبي 

األحاديث الصحيحة الواردة يف التفسري ليست كثرية؛ ليجتهد الناس يف البحث 

القرآن وفق لغة العرب، وعىل ضوء قواعد الرشيعة، وكان واالستنباط، وليفهموا 

فإن »: ريض اهلل عنهايبني  القرآن بأفعاله، كام قالت عائشة  صىل اهلل عليه وسلمالنبي 

ۈئ ﴿: سبحانه وتعاىلوملا قال له ربه . (2)«كان القرآنَ  صىل اهلل عليه وسلمبي  اهلل ُخُلق ن

أقرُب ما يكوُن العبُد من »: ، وقالليه وسلمهلل عصىل اسجد النبيُّ  [11: العلق] ﴾ۈئېئ ېئ

 .(3)«رب ه وهو ساجٌد 

ه بفعله، وعبادته، وُخُلقه،  صىل اهلل عليه وسلملقد كان  يعمل بالقرآن، ويفرس 

 .(4)وعمله، وحياته كلها

                                                           

 (.443)« صحيح مسلم»، و(6424، 4123، 4)« صحيح البخاري»: ينظر( 1)

 (. 644)أخرجه مسلم ( 2)

 .هلل عنهريض امن حديث أيب هريرة ( 432)أخرجه مسلم ( 3)

كان النبي صىل اهلل عليه وسلم يكثر أن يقول يف ركوعه : ريض اهلل عنهاكام يف حديث عائشة ( 4)

نا وبحمدَك، اللهمَّ اغفْر يل»: وسجوده ل القرآن. «سبحانَك اللهمَّ ربَّ : «سورة النرص»وينظر ما سيأيت يف . يتأوَّ

 .﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڇ ڍڍ﴿
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 :﴾پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ *

ا: بمعنى ﴾ٱ﴿ ، وهذا عتاب وتقريع وتوبيخ للكافرين، والغافلني من (1)حقا

كان يستعجل حفظ القرآن الكريم  صىل اهلل عليه وسلمملؤمنني، فبعدما ذكر أن النبي ا

ڇ ﴿: برتديده، وهناه عن ذلك، وكأن العجلة طبيعة يف اإلنسان، كام قال تعاىل

 .[16: اإلرساء] ﴾ڇ ڍ ڍ

والبَْون الشاسع بني َمن عجلته يف اخلري والقرآن وهنا يتبني الفرق اهلائل 

 .علَّق بالدنيا العاجلة الفانية ويؤثرها عىل اآلخرةوالوحي، وَمن يت

ويف هذه اآلية تقريع  وتوبيخ  للكافرين عىل إيثارهم الدنيا وتركهم لآلخرة، 

 :(2)وليس العيب جمرد حبهم للدنيا أو رغبتهم يف اخلري العاجل، كام قال الشاعر

 العاِجلِ  والنَّفُس ُموَلَعة  بُحب  ***  إين ألرجو ِمنَك َخرًيا عاِجاًل 

پ ڀ ڀ ﴿: لكنهم يرتكون اآلخرة ويغفلون عنها، كام قال سبحانه

مة [26: اإلنسان] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ، فهذه وإن كانت عاجلة مقدَّ

لة ولكنها طويلة، وهذه فانية وتلك   .باقيةلكنها قصرية، واآلخرة مؤجَّ

 :﴾پ ڀ ڀ ڀ﴿ *

فرح واحلزن والغضب عربَّ بالوجوه؛ ألن الوجه جممع كامل اإلنسان، ومشاعر ال

الوجه، فأحياًنا قد ترى إنساًنا فتسأله عن معاناته  والرضا تظهر عليه، ويعربَّ عنها بلغة

 .مالمح وجهك وحركة عينيك توحي بأنك ختفي شيئًا ما: فينكرها، فتقول له

                                                           

اللباب يف علوم »، و(23/621)« تفسري الرازي»، و(13/242)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 1)

 (.11/441)« الكتاب
 (. 2/242)« ديوان جرير»: ينظر( 2)
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؛ ألن وجوًها كذا (1)هنا نكرة، والتنكري للتقسيم والتنويع ﴾پ﴿و

ڭ ڭ ﴿: اَمل، قال تعاىلاجلَ : ة، أيمن النرض ﴾ڀ﴿ووجوًها كذا، و

، فهي مجيلة حسنة، مرشقة مضيئة، تربق [24: املطففني] ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ

َ اهللُ امرًأ سمع مقالتي، »: صىل اهلل عليه وسلم، كام قال (2)بالرسور فوعاها َنضَّ

 .(3)«فبلَّغها، فُربَّ حامل فقه ليس بفقيه، وُربَّ حامِل فقه إىل َمن هو أفَقُه منه

 ھ ھ ے ے﴿: وقع ما أخرب اهلل عنه يف أول السورة أنهمع 

، وأصبح الناس يف رعب ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۓ ۓ ڭ

 ؟﴾ۈ ۈ﴿: يتساءلون

فهذه الوجوه هلا ملجأ وهلا مستقر، وتبني عليها عالمة الفرح والغبطة  *

 :﴾ٺ ڀ ٺ ٺ﴿ :والرضا واحلُبور

 وجالله ووجهه تنظر إىل مجال ربا يف اجلنة، فمنهم َمن ينظر إىل مجال اهلل: أي

األسبوع كيوم اجلمعة، ومنهم دون الكريم يف اليوم مرات، ومنهم َمن ينظر إليه يف 

                                                           

 (.21/242)« التحرير والتنوير»: ينظر( 1)

« يتفسري القرطب»، و(3/234)« تفسري البغوي»، و(22/434)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.261//3)« تفسري ابن كثري»، و(11/136)

، والرتمذي (2443)، وأبو داود (14623، 12243، 4146)، وأمحد (413)أخرجه الطياليس  (3)

، 41 -44)، وابن حبان (14)« السنة»، وابن أيب عاصم يف (224 -223)، وابن ماجه (2443 -2444)

عن مجاعة من ( 111 -134)« بيان العلم وفضله جامع»الرب يف  ، وابن عبد(33 -1/34)، واحلاكم (433

نضَّ اهللُ امرًأ سمع مقالتي »: جزء فيه قول النبي صىل اهلل عليه وسلم»: وينظر. ريض اهلل عنهمالصحابة 

اها  (.434)« السلسلة الصحيحة»، و(24 -22ص)« نظم املتناثر من احلديث املتواتر»البن مَمَّك، و« فأدَّ
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فهم عىل درجات متفاوتون حتى يف مقدار النظر ومتعته ووقته بحسب ، (1)ذلك

 .(2)إيامهنم وأعامهلم

، ريض اهلل عنهمواآلية أثبتت نظر املؤمنني إىل ربم، وهذا ما كان عليه الصحابة 

ڌ ڌ ڎ ﴿: و الذي يفهم من قول اهلل تعاىل عن املنافقني والكافرينوه

ما حجب الكافرين إال »: الشافعي، قال [14: املطففني] ﴾ڎ ڈ ڈ ژ

 .(3)«ألنه أذن للمؤمنني

، رمحه اهلل، وقد زلَّ يف تفسريها اإلمام جماهد بن جرب (4)وجادل يف ذلك أقوام

، ريض اهلل عنهامفقد أخذ التفسري عن ابن عباس وحسبُك به جاللًة وإمامًة يف التفسري، 

وله قدم صدق يف اإلسالم والعلم واملعرفة واخلري، ومع ذلك قال يف تفسري هذه 

 .(5)«تنتظر الثواب من ربا»: اآلية

                                                           

« تفسري ابن كثري»، و(4/44)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(22/436)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.311ص)« تفسري السعدي»، و(3/231)

إن أدنى أهل »: قال رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم: ، قالريض اهلل عنهامكام جاء يف حديث ابن عمر ( 2)

 يرى أدناه، ينظُر يف أزواجه وخدمه، وإن أفضلهم منزلةً  اجلنة منزلًة لينظُر يف ُملِك ألفي سنة، يرى أقصاه كام

، (162)للدارقطني « رؤية اهلل»، و(4422)« مسند أمحد»: ينظر. «لينظُر يف وجه اهلل تعاىل كلَّ يوم مرتني

َلكائي « رشح أصول االعتقاد»، و(2/431)« املستدرك»، و(14( )6/14)البن بطة « اإلبانة الكربى»و لالَّ

(341.) 

 (. 121ص)« االعتقاد»يف ، والبيهقي (1/116)« حلية األولياء»أخرجه أبو نعيم يف ( 3)

 (. 1/121)« مقاالت اإلسالميني»: ينظر( 4)

« تفسري ابن كثري»، و(11/133)« تفسري القرطبي»، و(22/433)« تفسري الطربي»: ينظر( 5)

 (.2/211)« فتح القدير»، و(3/233)
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حيث  وهذه من زالت العلامء، ومع ذلك انظر إىل أدب األمة يف احرتام علامئها،

حفظوا مقامات الرجال، ومل يقعوا يف  مل يسقطوا كل عامل بخطأ وقع فيه، بل

 .ضهم، ومل يلمزوهم، ومل يتابعوهم عىل اخلطأ؛ جلاللة أقدارهمأعرا

ى الفعل بـ عز وجلومما يدل عىل أهنا تنظر إىل اهلل  : ، كام تقول﴾ۉ﴿أنه عدَّ

هل نرى : ملا ُسئل صىل اهلل عليه وسلمنظرُت إىل الشمس، نظرُت إىل القمر، والنبيُّ 

نا ي وَن يف القمر ليلَة البدر؟»: قال وَم القيامة؟ربَّ . ال يا رسوَل اهلل: قالوا. «هل ُتضار 

وَن يف الشمس، ليس دوهنا سحاٌب؟»: قال : قال .ال يا رسوَل اهلل: قالوا. «فهل ُتَضار 

 .(1)«فإنكم ترونه كذلك»

 :﴾ٺ ٿ ٿ ٿ﴿ *

ة: أي كاحلة مكفِهرَّ
بحانه يف يف الدنيا، كام قال س ﴾ٿ﴿، وهي كانت (2)

ٹ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٺ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿: «سورة املدثر»

، فذاك الذي نظر وعبس وبرس يف الدنيا حرًبا عىل احلق  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 .العبوس والبسور يف اآلخرةحُيرم من النظر إىل اهلل، ويكتب عليه 

 :﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿ *

ن: أي ، (1)الظهرأمر  يكرس َفَقار : ﴾ٹ﴿؛ فاألمر يقني  ال شك فيه، و(3)تتيقَّ

وهذا مثل يرضب، فإذا أصابت اإلنسان مصيبة صغرية حتملها، فإذا كانت عظيمة 

احلَُطْيَئةال حيلة له، وكام قال : فالن انكرس ظهره، أي: يقعد هلا فيقال
(2): 

                                                           

 . ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 132)لم ، ومس(6426)أخرجه البخاري ( 1)

« تفسري القرطبي»، و(4/133)« تفسري السمعاين»، و(22/413)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (. 3/231)« تفسري ابن كثري»، و(11/113)
 .﴾ې ې ى ى ائ ائ﴿: «سورة املطففني»ما سيأيت يف  ينظر( 3)
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 وتلك َلَعْمُر اهلل قاصمُة الظَّْهر

 هذه الفاقرة التي تقصم الظهر وتكرسه، فمصيبة الكافر يوم القيامة ال: أي

مدي الذي مصيبة أعظم منها؛ ألن فيها خسارة النفس واألهل واحلرمان األبدي الرس

چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ﴿: ال يعوض، قال تعاىل

 .[14: الزمر] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ

 :﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿ *

 هو مزيد من الوعيد والتهديد يعود إىل أولئك الذين حيبون ﴾ڤ﴿وتكرار 

ن الوجوه النارضة، ، وينشغلون بزخارف عابرة ع﴾پ﴿ويرتكون  ﴾ٻ﴿

 .ذان بالقيامة الصغرىوهذا إي

الروح، أو النفس : ، لكن املقصود﴾ڤ ڦ﴿ومل يذكر تعاىل ما هذه التي 

ُقوة، وبلغت احللقوم، : ، فيكون املعنى(3)للمعرفة بالسياق ْ إذا وصلت الروح إىل الرتَّ

 .[32: الواقعة] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿: كام يف اآلية األخرى

ُقوة ْ ف يف أعىل الصدر بني ثغرة النحر والعاتق، ولإلنسان م املرشالعظ: والَتَّ

 .النفس، وربام سميت بذلك ألنه يرتقي فيها (4)ترقوتان يمني ثغرة النحر وشامهلا

، وألنه أجود وأمجل من (1)ذكرمها هنا باجلمع؛ ألن أقل اجلمع اثنان ﴾ڦ﴿و

 .(2)التثنية، وقد يكون إشارة إىل عموم الناس

                                                                                                                                                    

« تفسري الرازي»، و(3/234)« تفسري البغوي»و، (4/133)« تفسري السمعاين»: ينظر( 1)

 (.11/113)« لقرطبيتفسري ا»، و(23/622)

 (. 44ص)« ديوان احلطيئة»، و(11/44)« الوايف بالوفيات»، و(1/264)« فوات الوفيات»: ينظر( 2)

تفسري »، و(23/624)« تفسري الرازي»، و(4/214)للواحدي « التفسري الوسيط»: ينظر( 3)

 (.21/246)« التحرير والتنوير»، و(4/413)« فتح القدير»، و(11/111)« القرطبي
 .«ت ر ق»( 13/22)« لسان العرب»، و(44ص)« خمتار الصحاح»: ينظر( 4)
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 :﴾ڦ ڦڄ ڄ ڄ﴿ *

 -مل يذكر تعاىل َمن هو القائل، بل جاء به عىل صيغة ما مل ُيَسمَّ فاعله؛ ألن القائل

د، فاملالئكة فيام بينهم يتكلمون ويقولون -واهلل أعلم : أي ﴾ڦڄ ڄ﴿: متعد 

َمن الذي سوف يرقى بذه الروح وينزعها، ويذهب با إىل املأل األعىل؟ فهم يتدبرون 

ون بذلك األمر فيام بينهم، والناس ال حيسُّ
(3). 

هل َثمَّ راٍق ينفث أو يقرأ عىل هذا : وأهل امليت يبحثون عن احليل، ويقولون

، وقد أدركوا أن الطب مل يعد جيدي، وقد أعلن عجزه وإخفاقه (4)املريض لعله يشفى

لعل : يف حالة هذا املريض، وإنام بحثوا عن السبب اإلهلي الرمحاين الربَّاين، فقالوا

ون الدعاء سببًا يف الشفاء، كام جرت عادة الناس أن يفعلوا، وقد ه، فربام يكراقيًا يرقي

يكون من بركة القراءة والنفث عىل املريض أن ِتدأ نفسه ويسكن، وكأهنا نوع من 

 .الرعاية التلطيفية ملحترض يعالج النزع

                                                                                                                                                    

الُبلغة »، و(1/21)للسيوطي « املزهر»، و(2/222)لآلمدي « اإلحكام يف أصول األحكام»: ينظر( 1)

-233ص)« الربية يف رشح نظم اآلجروميةفتح رب »، و(33ص)لصديق حسن خان « إىل أصول اللغة

 (.1/141)« النحو الوايف»، و(231

 (.21/243)« التحرير والتنوير»: ينظر( 2)

، (4/262)« زاد املسري»، و(3/234)« تفسري البغوي»، و(22/414)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (.3/264)« أضواء البيان»، و(3/232)« تفسري ابن كثري»و

، (11/111)« تفسري القرطبي»، و(4/262)« زاد املسري»، و(4/131)« السمعاين تفسري»: ينظر( 4)

 .، واملصادر السابقة(21/243)« التحرير والتنوير»، و(133ص)« تفسري السعدي»و
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سورة »، مثل قوله يف ﴾ڦڄ﴿قرأ حفص عن عاصم بالسكت عند 

، ومجهور القراء عىل [14: املطففني] ﴾ڃچ چچ چ﴿: «املطففني

اق  ﴿: اإلدغام  .(1)﴾َوقِّيَل َمن رَّ

 :﴾ڄ ڃ ڃ ڃ﴿ *

، وهو مل يصل إىل (2)أدرك املريض األمر، وأيقن الفراق هلذه الدنيا وأهلها: أي

 .درجة املعاينة والنزع األخري، ولكنه تيقن أو غلب عىل ظنه أن األمر قد اقرتب

فاألطفال صغار، ! م النعمة عليهاملرء قد بلغ متاالفراق حني يكون وما أشد أمل 

 !والبيت جديد، والزوجة مشتاقة، واحلياة مجيلة، واآلمال باقية

 :﴾ڃ چ چ چ﴿ *

هلا نبأ وخرب، ومها ساقان؛ فهناك الساق احلسية، وهو العضو  ﴾چ﴿

وسوف ُتلفُّ املعروف، فتلتف إحدى الساقني باألخرى، فاملريض تيبس ساقاه، 

 .يسالكفن، فهناك التفاف حساقاه يف 

ويف مثل هذا املشهد تلتقي أمور متنوعة، تلتقي الدنيا باآلخرة يف آخر مرحلة من 

، حتى إن الرجل (3)الدنيا وأول مرحلة من اآلخرة، وتلتقي الشدائد واألهوال

                                                           

، (136 -1/134)لألزهري « معاين القراءات»، و(441ص)« السبعة يف القراءات»: ينظر( 1)

« معجم القراءات»، و(216ص)« التيسري يف القراءات السبع»و، (246ص)« احلجة يف القراءات السبع»و

(13/112- 114.) 

« التفسري البسيط»، و(4/143)« تفسري املاوردي»، و(22/414)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

« فتح القدير»، و(23/624)« تفسري الرازي»، و(4/434)« املحرر الوجيز»، و(22/411)للواحدي 

 .﴾ې ې ى ى ائ ائ﴿: «سورة املطففني»ما سيأيت يف ، و(4/413)

تفسري ابن »، و(13/242)« البحر املحيط يف التفسري»، و(11/112)« تفسري القرطبي»: ينظر( 3)

 (.21/241)« التحرير والتنوير»، و(3/232)« كثري
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حمطَّاًم خائًفا  العظيم املتكرب  املتجرب  يكون يف أضعف حال مكسوًرا هزياًل ضعيًفا

ًدا باكيًا حمرعو زينًا، واآلخر املستضعف املؤمن جيد الراحة والسكينة وتتنزل ًبا جمرَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿عليه املالئكة، 

 .[23: فصلت] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 :﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ *

كقدوم فاملساق إىل اهلل، وليس هذا هناية املطاف، فمن الناس َمن يقدم عىل ربه 

يقبل عىل ربه كالعبد اآلبق يقدم رش والرسور، ومن الناس َمن الغائب عىل أهله بالب

 :عىل سيده

كُب بمغناهمُ ***  غًدا نأيت دياَر احِلَمى: قالوا  وينزُل الرَّ

اهمُ ***  فِّل ذنب فام حيلتي: فقلُت   بأي  وجٍه أتلقَّ

 مُ أصبَح مسـروًرا بُلقياه***  وكلُّ َمن كان مطيًعا هلمُ 

اهمُ ***  أهنمأليس العفُو من ش: قالوا ن ترجَّ ال سي ام عمَّ
(1) 

 :﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿ *

ہ ہ ﴿: هذا حال صنف من الناس، ويظهر أنه ذاك الذي كان يقول

، وحيسب أن لن جيمع اهلل عظامه، فهو قد ترك التصديق، [4: القيامة] ﴾ھ ھ

د من اإليامن،   .(2)ترك الصدقة: وقيلوجترَّ

                                                           

منسوًبا إىل أيب احلسن ( 46/114)« تاريخ اإلسالم»، و(2/241)« وفيات األعيان»: ينظر( 1)

خاوي  .السَّ

التحرير »، و(13/242) «البحر املحيط يف التفسري»، و(2/424)« تفسري ابن جزي»: ينظر( 2)

 (.21/241)« والتنوير



163 
 

ق باإليامن واألقرب ہ ہ ہ ﴿: وله سبحانهيف ق ، كام(1)أنه مل يصد 

، فذكر اهلل التصديق [6 -4: الليل] ﴾ے ۓ ۓ ھ ھ ے ھ ھ

كفر : أي ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ﴿: بالقلب والعمل باجلوارح، وهنا قال

، وترك العبادات واألعامل، [4: املائدة] ﴾ی ی ی جئ حئ مئ﴿باإليامن، 

 .فلم يكن يف قلبه إيامن، وال يف حياته عبادة وطاعة للرمحن

 :﴾ڎ ڈ ڈ ژ﴿ *

ل عليه نقيض ما أمر به وطلب منه، وبعض الناس مل يؤمن بسبب أنه مل يأته  فسجَّ

ب وتوىلَّ  بشري وال نذير، وال قامت عليه حجة، وال بلغته دعوة، أما هذا فهو قد كذَّ

اإلعراض، : ، والتويل  ﴾ڍ ڍ﴿: عن عمٍد وتقصد، فالتكذيب مقابل قوله

 .﴾ڌ ڌ﴿ :مقابل قوله

 :﴾ک ژ ڑ ڑ ک ک﴿ *

: أصله ﴾ک﴿: وقيليتبخرت؛ افتخاًرا بذلك، : واملعنىاملراد به أبو جهل،  :قيل

اعي إىل احلق   ل والتثاقل، فهو يتثاقل عن الدَّ د من الّتكسُّ َيتََمطَُّط، وهو التمدُّ
(2). 

ده بأربع ِتديدات، فقال * ک گ ﴿: وسجل تعاىل عليه أربعة ذنوب، ثم هدَّ

 :﴾ڳ گ ڳ ڳ ڳ گ گ

 ﴾گ ڳ ڳ ڳ﴿ِتديد آخر،  ﴾گ﴿هذا ِتديد،  ﴾ک گ﴿

 .الويل لك، فهذه كلمة ِتديد جارية يف عرف العرب: ، أي(1)هذان ِتديدان آخران

                                                           

« التحرير والتنوير»، و(133)« تفسري السعدي»، و(23/624)« تفسري الرازي»: ينظر( 1)

(21/241 .) 

« املحرر الوجيز»و ،(141 -4/143)« تفسري املاوردي»، و(22/422)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.21/242)« التحرير والتنوير»، و(11/114)« قرطبيتفسري ال»، و(4/262)« زاد املسري»، و(4/436)
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 :﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿ *

ب أنه سيرتك : أي ، بال أمر وال هني وال ﴾ں﴿هل يظن الكافر املكذ 

 .(2)!رشيعة؟

ا حيتاجون أن ُيلق اهلل اخلالق احلكيم الثقلني ثم يرتك أهم م: هذا حمال  يف العقول

 !إليه وهو اإليامن وما بعد املوت بغري بيان

 :﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿ *

وهو املني، إشارة إىل ضآلة ، [23: املرسالت] ﴾ۇ ۇ ۆ﴿قطرًة من : أي

جه يف مدارج الكامل حتى وصل إىل ما وصل إليه  .اإلنسان وضعفه، ثم اهلل تعاىل درَّ

وية، وكيف يكرب ثم يطغى وبداية خلق اإلنسان، وما فيها من معان كثرية مط

 يبايل بوعد القيامة، ويف السياق نموذج للغة القرآنية التي ويريد أن يفجر أمامه وال

بد  األشياء بأسامئها احلقيقية للحاجة العلمية أو الرتبوية أو القانونية التي التسمي 

ال  منها يف بيان احلجة ووضوح التكليف، مع التسامي عن الدخول يف التفاصيل التي

إتيان النساء  حاجة إليها، فيُعرب  عنها بأمجل عبارة وأوضح إشارة، كام يعرب  تعاىل عن

ې ې ﴿: ، أو باللمس، فيقول[226: البقرة] ﴾ۉ ۅ ۅ ۉ﴿: باملس، فيقول

، فيقول[42: النساء] ﴾ې ، وكام يف [131: األعراف] ﴾چ ڇ﴿: ، أو بالتغيش 

ۇ ۆ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿: قوله تعاىل عن عيسى ومريم

 .[64: املائدة] ﴾ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉۉۆ ۈ ۈ 

 :﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿ *

                                                                                                                                                    

 (.11/114)« تفسري القرطبي»: ينظر( 1)

« تفسري ابن كثري»، و(11/114)« تفسري القرطبي»، و(22/424)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.133ص)« تفسري السعدي»، و(4/411)« فتح القدير»، و(13/144)« املظهريالتفسري »، و(3/232)



165 
 

انتقل من كونه نطفة إىل علقة من دم أمحر تلتصق وتعلق بجدار الرحم، ثم تم 

: اخللق والتسوية، وأنشأه اهلل تعاىل إنساًنا بسمعه وبرصه وقيامه وقعوده، كام قال اهلل

 .[6: االنفطار] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿

 أحسن تقويم لو ُوجد عنده عيب واإلنسان الذي ُخلق يفوللتسوية معنى بديع، 

ه أو ظفره أو ِسن ه أو جلده أو شفته، فإنه يشعر باحلرج البالغ، مع أن اهلل خلقه يف شعر

 .يف أحسن تقويم، وربام غفل عن أرسار اجلامل والكامل يف الصنعة الربانية

 والوجه والشعر ولو أن اإلنسان سأل نفسه عن خلق العينني واألنف والشفتني

 عن القوة اخلفية من قوى السمع ضاًل واليدين واألصابع واألظفار والقدمني، ف

والبرص واألجهزة العصبية واهلضمية والتناسلية واملخ وغريها لوجد حقائق مذهلة، 

 .يقف الناس أمامها حائرين

 :﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴿ *

، وهذه حكمة (1)زوجُيطلق عىل املرأة والرجل، فالرجل زوج واملرأة : والزوج

وشاء اهلل أن يتكامل اخللق من البرش وغريهم، هلل يف بقاء النسل عىل ظهر األرض، 

وتتقارب نسبة الذكور واإلناث؛ لتستمر احلياة وفق مشيئته إىل األجل الذي رضبه 

 .لعباده

 :﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿ *

باب أوىل عىل وهذا دليل عقِّل عىل البعث، فالقادر عىل ابتداء اخللق قادر من 

 .إعادته

                                                           

تاج »، و(234ص)« املفردات يف غريب القرآن»، و(6/424)« املحكم واملحيط األعظم»: ينظر( 1)

 .«ز و ج»( 4/23)« العروس
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: كان إذا قرأ هذه السورة يف الصالة قال صىل اهلل عليه وسلموقد ُروي أن النبيَّ 

 .بىل ربنا قادر عىل أن حييي املوتى: أي. (1)«ُسبحانَك فبىل»

   

                                                           

 ، والبيهقي(2/413)، واحلاكم (2246)، والرتمذي (336)، وأبو داود (6211)أخرجه أمحد ( 1)

 . ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 2/443)

من حديث رجل من أصحاب النبي ( 424)، والبغوي (2/443)، والبيهقي (334)وأخرجه أبو داود 

أصل صفة صالة النبي صىل اهلل عليه »: وينظر. صىل اهلل عليه وسلم، ويف إسناده انقطاع، وله شواهد مرسلة

 (. 433 -1/436)لأللباين « وسلم
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* 

دت أقوال العلامء يف تسميتها يت يف عهد الصحابة : تعدَّ :  عنهماهلل ريضفُسم 

ريض من حديث أيب هريرة « الصحيحني»، كام يف «﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿سورة »

ٱ ﴿: يقرُأ يف اجلمعة يف صالة الفجر صىل اهلل عليه وسلمكان النبيُّ »: اهلل عنه

 .(1)«﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿السجدة، و ﴾ٻٻ

ريض ، كام يف حديث ابن مسعود «﴾ۈ ٴۇ﴿سورة »: خمترصوهلا اسم آخر 

أنه »: يقرُأ با يف الصالة، وفيه صىل اهلل عليه وسلمكان النبي  ائر التييف النظ اهلل عنه

 .(2)«﴾ژ ژ ڑ ڑ ک﴿، و﴾ۈ ٴۇ﴿كان يقرأ فيها بـ

، وهو املثبت يف كثري من املصاحف، وكتب «سورة اإلنسان»: ومن أسامئها

 .(3)التفسري

ْهر سورة»: ومن أسامئها أيًضا ربعة فهذه أسامء أ. ؛ لذكر الدهر فيها(4)«الدَّ

 .مشهورة

                                                           

 (. 333)، ومسلم (311)خرجه البخاري أ( 1)

 . هلل عنهامريض امن حديث ابن عباس ( 361)وأخرجه مسلم 

وأبو داود  -بدون رسد السور -(322)، ومسلم (4342، 4114، 664)أخرجه البخاري ( 2)

 (.423)، وابن خزيمة (1214)
« لقرطبيتفسري ا»، و(22/421)« تفسري الطربي»، و(4/414)« تفسري مقاتل»: ينظر( 3)

 (.21/241)« التحرير والتنوير»، و(4/414)« فتح القدير»، و(11/113)

« تفسري القاسمي»، و(4/242)البن العريب « أحكام القرآن»، و(1/432)« غريب القرآن»: ينظر (4)

 (.13/233)« خصائص السور -املوسوعة القرآنية»، و(21/241)« التحرير والتنوير»، و(1/262)
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مئ ىئ ﴿ :؛ لقوله سبحانه(1)«سورة األبرار»: أحدمها: وهلا اسامن غري مشهورين

 .يف ذكر ذلك« سورة املطففني»، وتشرتك معها ﴾يئ

القرآن الكريم إال يف هذه ؛ ألن األَْمشاج مل ُتذكر يف (2)«سورة األَْمشاج»: والثاين

 .السورة

 .(3)علامء العد  إحدى وثالثون آية عند مجيع   *

 ريض اهلل عنهامعند كثرٍي من أهل العلم، فقد ُروي عن ابن عباس   *

 .(4)وغريه أهنا نزلت بمكة

ريض اهلل مدنية، قاله احلسن وعكرمة، وهي رواية أخرى عن ابن عباس  :وقيل

 .(5)عنهام

شبه واألكثرون عىل أهنا مكية، وأسلوب آياِتا يدل عليها، وموضوع السورة ي

اولون صدَّ رسول القرآن املكي؛ حيث فيها جدل مع املرشكني اآلثمني الذين كانوا حي

 ﴾ىت يت جث مث ىث يث حج﴿: عن دعوته وعن طريقه، فيقول اهلل تعاىل صىل اهلل عليه وسلماهلل 

                                                           

 (.21/241)« التحرير والتنوير»، و(14/144)« روح املعاين»: ينظر( 1)

تفسري »، و(2/434)« مراح لبيد لكشف معنى القرآن املجيد»، و(14/144)« روح املعاين»: ينظر( 2)

 (.21/241)« التحرير والتنوير»، و(1/262)« القاسمي

التحرير »، و(212)« إلقراءمجال القراء وكامل ا»، و(243ص)« البيان يف عد  آي القرآن»: ينظر( 3)

 (.21/263)« والتنوير
، (4/264)« تفسري اخلازن»، و(11/113)« تفسري القرطبي»، و(4/264)« زاد املسري»: ينظر( 4)

 (.21/263)« التحرير والتنوير»، و(4/424)« فتح القدير»و

« وم الكتاباللباب يف عل»، و(4/433)« املحرر الوجيز»، و(4/133)« تفسري البغوي»: ينظر( 5)

 .صادر السابقة، وامل(21/263)« التحرير والتنوير»، و(14/142)« الدر املنثور»، و(23/2)
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، ويوصيه بالصالة، والصرب، والتبتُّل، وهذا كله من شأن القرآن املكي، [24: اإلنسان]

 .ل النعيم يف اجلنة، وما كان هذا شأنه فالغالب أنه مكيوفيها يشء من تفصي

ٹ ﴿: ويف القرآن املكي قبل اهلجرة إىل املدينة كان يأيت اخلطاب بقوله

ڭ ڭ ﴿ :، ويف املدينة ظل اخلطاب كذلك، وأضيف إليه﴾ٹ

 .﴾ڭ

 .أن السورة كلها نزلت بمكة، وهي يف سياٍق واحدفالراجح 

 :﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې﴿ *

 .﴾ۈ﴿اهلل تعاىل صدر السورة بسؤال تقريري مبدوء بـأ بد

يف القرآن تأيت للنفي واإلنكار واجلحد، وتأيت لإلثبات بحسب  ﴾ۈ﴿و

قد جاء عىل اإلنسان حني من الدهر مل : ، فالسياق هنا معناه اإلثبات، أي(1)السياق

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿: ما يقول تعاىل ، وعند(2)يكن فيه شيئًا مذكوًرا

ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿: ، وكذا قوله(3)ال ترتبصون بنا: ، أي[42 :وبةالت] ﴾ڱڱ

 .(4)ال تنقمون منا شيئًا إال هذا: ، أي[41: املائدة] ﴾ٹ ٹ ٹ

                                                           

« تفسري القرطبي»، و(2ص)« حروف املعاين والصفات»، و(22/421)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.14/143)« روح املعاين»، و(11/111)

« تفسري القشريي»، و(22/421)« تفسري الطربي»و، (4/421)« تفسري مقاتل»: ينظر( 2)

 (.13/146)« ظهريالتفسري امل»، و(4/112)« تفسري السمعاين»، و(2/443)
 (.13/224)« التحرير والتنوير»، و(221ص)« تفسري السعدي»: ينظر( 3)

 (.2/142)« تفسري ابن كثري»، و(2/213)« املحرر الوجيز»، و(1/443)« الكشاف»: ينظر( 4)
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؛ وذلك ألن اهلل تعاىل ملا خلقه من (1)عليه السالمآدم : هو قيلهنا  ﴾ۋ﴿و

: لطني األرض، ظل ُمنَْجداًل يف طينته سنني طويلة اهلل تعاىل أعلم با، فبعضهم يقو

ًرا مثل التمثال، ليس فيه روح، ثم نفخ اهلل (2)ة وعرشون سنةمئ ًقا مصوَّ ، وكان خُمَلَّ

ا  .تعاىل فيه من روحه فقام واستوى برًشا سويا

ر اهللُ آدَم يف اجلنة تركه ما شاء »: ريض اهلل عنهمالك  وقد ورد عن أنس بن ملا صوَّ

هو، فلام رآه أجوَف عرف أنه ُخلَِق  اهللُ أن يَتكه، فجعل إبليُس ُيطيُف به، ينظُر ما

 .يتأثر باملغريات والشهوات؛ ألنه ُجبل عليها: أي. (3)«َخْلًقا ال يتاملُك 

هو الوقت الطويل املمتد ملا شاء اهلل قبل أن  ﴾ۅ ۅ ۉ﴿وعىل هذا فـ

 .(4)يكتمل خلق آدم وتنفخ روحه

 .(5)كل إنسان؛ آدم وذريته: أن املقصود واألقرب

، وآدم مل ُُيلق من ﴾ى ى ائ ائ ەئ﴿: أن اهلل تعاىل قال بعد ذلك: كوالدليل عىل ذل

 .ُنطفة، بل من طني األرض

                                                           

« التفسري الوسيط»، و(4/141)« تفسري املاوردي»، و(22/421)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

« فتح القدير»، و(11/111)« تفسري القرطبي»، و(4/433)« املحرر الوجيز»و ،(4/213)للواحدي 

 .﴾ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿: «سورة الرمحن»، وما تقدم يف (4/414)

تفسري »، و(23/621)« تفسري الرازي»و، (4/213)للواحدي « التفسري الوسيط»: ينظر( 2)

 (.13/146)« التفسري املظهري»، و(11/111)« القرطبي

 (.2411)مسلم أخرجه ( 3)

« تفسري الرازي»، و(4/142)« تفسري املاوردي»، و(22/423)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

 (.4/414)« فتح القدير»، و(11/111)« تفسري القرطبي»، و(23/621)

« اللباب يف علوم الكتاب»، و(4/444)« الكشاف»، و(4/112)« سري السمعاينتف»: ينظر( 5)

 (.4/414)« فتح القدير»، و(23/4)
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ما ال حيصيه  ﴾ۅ ۅ ۉ﴿فيحتمل أن يكون  ﴾ۋ﴿املقصود : وإذا قلنا

 .إال اهلل؛ ألن املقصود أن الواحد منا قبل أن ُيلق مل يكن شيئًا

أمه أربعني يوًما نطفة،  اآلجال التي يمكثها اإلنسان يف بطن: وُيتمل أن املقصود

 .(1)مضغة، ثم ُيرسل إليه امللك، فينفخ فيه الروح ثم علقة، ثم

أنه مل ُيذكر يف الكتب الساموية؛ ومل ُيذكر يف الوحي، : املعنىإما أن : ﴾ۉ ې ې ې﴿

 .(2)أنه ليس شيئًا يذكر: ومل ُيذكر يف العلم، فيكون املقصود

: ، وهذا معروف، تقول(3)ا له أمهية وقدرأنه مل يكن شيئً : وإما أن يكون املقصود

ذكر؛ ألنه قليل، يشء ال يستحق ال: هذا املال الذي كسبه فالن ليس شيئًا مذكوًرا، أي

باإلنسان، وأنه أتى عليه حني من الدهر مل يكن له ذكر وشأن، فهي إًذا إشادة : واملعنى

 تعاىل ، وقد ذكر اهلل[63: اإلرساء] ﴾ک ک ک گ﴿: يشء  مذكور، قال تعاىل

 .نسان يف كتابه وخاطبه، وحسبه رشًفا وفخًرا أن اهلل تعاىل ُياطبهاإل

ق املعاين اإلنسانية الفطرية،  وهذا تكريم جلنس اإلنسان؛ ولذلك جاء الدين ليعم 

فاملعاين . (4)«كل  مولود ُيولَُد عىل الفطرة»: صىل اهلل عليه وسلمحتى قال النبيُّ 

 .نسانيتها وتعزيزها، ومنها احرتام جنس اإلاإلنسانية جاء الدين بتقو

 :﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿ *

                                                           

« التفسري املظهري»، و(23/4)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(4/264)« زاد املسري»: ينظر( 1)

 (.4/414)« فتح القدير»، و(13/146)

« تفسري ابن كثري»، و(4/213)للواحدي «  الوسيطالتفسري»، و(4/421)« تفسري مقاتل»: ينظر( 2)

 (.21/262)« ويرالتحرير والتن»، و(4/414)« فتح القدير»، و(3/234)

« فتح القدير»، و(11/111)« تفسري القرطبي»، و(22/423)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

(4/414.) 
 . عنهريض اهللمن حديث أيب هريرة ( 2443)، ومسلم (1234)أخرجه البخاري ( 4)
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 .(1)القطرة من املاء: يف األصل هي الن ْطفة

يف غزوة ُمْؤتة، أنشد ُياطب نفسه ملا  ريض اهلل عنهاهلل بن رواحة  وملا كان عبد

 :(2)رأى منها ُجْبنًا، فقال

 لِنَّ أو َلتُكَرِهنَّهْ نْزِ َلتَ ***  َأقَسمُت يا َنفُس َلَتنِْزلِنَّهْ 

وا  ةْ إن َأْجَلَب الناُس وَشدُّ نَّ  ما يل َأراِك َتْكَرهنَي اجلَنَّهْ ***  الرَّ

 هل َأنِت إِالَّ ُنطَفة  يف َشنَّهْ ***  قد طاَل ما قد ُكنِت ُمطَمئِنَّهْ 

 .قطرة يف قربة يابسة: ُنطَفة  يف َشنَّْه، أي: فقوله

 َبَدل  من ﴾ەئ﴿: ، وقوله﴾ۇ ۇ﴿واإلنسان خملوق من قطرة من 

؛ (3)إما أن تكون مجًعا أو مفرًدا عىل صيغة اجلمع واألَْمشاج، ومها يشء واحد، ﴾ەئ﴿

؛ فهي خمتلطة من ماء الرجل وماء املرأة، (4)وهي األخالط عند مجهور املفرسين

والعرب مل يعرفوا هذا إال من القرآن، وكانوا يظنون أن اإلنسان ُُيلق من ماء الرجل 

د هلم ف  .(5)أن اإلنسان ُُيلق من ماء الرجل مع ُبويضة املرأةقط، فجاء القرآن يؤك 

األلوان التي يدخل : -ريض اهلل عنهامكام ذكر ابن عباس  -ومن معاين األَْمشاج

دة املتداخلة يسمى  .أمشاًجا: بعضها يف بعض، فاليشء ذو األلوان املتعد 

                                                           

وينظر . «ن ط ف»( 24/411)« تاج العروس»، و(311ص)« املفردات يف غريب القرآن»: ينظر( 1)

 (.2/11)« مشارق األنوار»: اأيًض 

(. 243)« اجلهاد»، وابن أيب عاصم يف (2612)، وابن ماجه (24344)أخرجه ابن أيب شيبة ( 2)

 (. 231 -16/233)« رب يف فنون األدبهناية األ»، و(2/261)البن هشام « السرية النبوية»: وينظر

 (.21/264)« يرالتحرير والتنو»، و(121 -11/123)« تفسري القرطبي»: ينظر( 3)

تفسري »، و(4/213)للواحدي « التفسري الوسيط»، و(22/421)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

 .، واملصادر السابقة(3/234)« تفسري ابن كثري»، و(3/212)« البغوي
 .﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ﴿: «سورة الطارق»ينظر ما سيأيت يف ( 5)
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حم هالعنارص؛ فإن النُّ : ومن معاين األَْمشاج من العنارص ي جمموعة طفة يف الرَّ

 .(1)واملركبات املختلفة التي تتكون منها هذه النُّطفة

االبتالء، وهذا نص يف أن : فاملقصود من اخَلْلقخلقنا اإلنسان لنبتليه، : أي ﴾وئ﴿

، وهذا من عدله سبحانه، فإنه مل ﴾وئ ۇئ ۇئ﴿: اهلل تعاىل خلق اإلنسان لالبتالء؛ وهلذا قال

اه وال يتحرك إال نسان كام خلق احليوان أو ُيلق اإل ًرا ليشء ال يتعدَّ اجلامد مسخَّ

 .بالغريزة، وإنام خلقه ليبتليه، ومنحه العقل والسمع والبرص واملََلَكات

إما أن يكون باإليامن والكفر، وبالسؤال واحلساب، فيكون اإلنسان  واالبتالء

ڻ ڻ ﴿: كام قال سبحانهاإلسالم أو الكفر، : مبتىل بسلوك إحدى السبيلني

)[13: البلد] ﴾ڻ
2). 

نبلوه باخلري والرش، باحلسنة والسيئة، بالفقر والغنى، والصحة : وإما أن املعنى

ل، وغري ذلك من ألوان تقلبات احلياة التي متر به، فُيبتىل بام سبيله  واملرض، والعز  والذُّ

، كام قال سليامن (3)، وهكذاالواجب الشكر، وُيبتىل مرة أخرى بام سبيله الواجب الصرب

: النمل] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ﴿: عليه السالم

، وكال القولني مراد، وال تعارض بينهام، فُيبتىل املرء باإلسالم والكفر، وُيبتىل [43

 .كذلك بالرساء والرضاء

وهذا من رشوط االبتالء، فاالبتالء يقتيض أن يكون اإلنسان مسؤواًل : ﴾وئ ۇئ ۇئ﴿

 .تعاىل يذكر هنا رشوط االبتالءه، وهو عن قرار يتخذ

                                                           

تفسري »، و«آ د م»( 63ص)« ريب القرآناملفردات يف غ»، و(22/422)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.11/434)« املوسوعة القرآنية»، و(11/121)« تفسري القرطبي»، و(3/212)« البغوي

 .«سورة البلد»ينظر ما سيأيت يف ( 2)

« تفسري القرطبي»، و(23/643)« تفسري الرازي»، و(432ص)البن قتيبة « غريب القرآن»: ينظر( 3)

 (.3/234)« تفسري ابن كثري»، و(11/122)
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السمع والبرص، وهذا قد ذكره اهلل تعاىل : وجود احلواس، وأمهها: فالرشط األول

 .رصاحةً 

العقل والفهم؛ وذلك ألن السمع والبرص ال : ، وهووتضمنت اآلية رشًطا آخر

ارات ينفع إال ملَن كان له عقل وفهم؛ فالسمع والبرص حاستان توصالن إىل املخ إش

ينة، فيرتمجها املخ، واإلنسان الذي ال يعقل ال ينفعه سمعه وال برصه؛ وهلذا قال مع

ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿: ، وقال[13: امللك] ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿: سبحانه

كإنسان يرصخ يف الَقطِيع، ولكن : ، أي[161: البقرة] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ

وإن كانت هذه : كم والعمى، أيلبواهذا الَقطِيع ال يسمع وال يعقل، فذكر الصمم 

احلواس موجودة عندهم إال أهنا يف حكم املفقود؛ ألهنم مل ينتفعوا با؛ ألن اهلوى 

 .(1)وعامية اجلهل غطَّت عليها

: هداية اهلل تعاىل لإلنسان بالفطرة؛ وهلذا قال تعاىل: وهناك رشط ثالث، وهو *

 :﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿

 :عليه السالمال موسى اهلداية الفطرية، كام ق -علمواهلل أ -واهلداية هنا حتتمل

ہ ﴿: ، وكام يف قوله تعاىل[43: طه] ﴾ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح﴿

 .(2)هدى كل يشء: ، أي[2: األعىل] ﴾ہ ھ ھ

احليوان كيف يأكل ويرشب ويتوالد وحيمي نفسه وصغاره، وهدى فاهلل هدى 

، فهذه من اهلداية الطفل ملثل ذلك، وهدى اإلنسان العاقل للبحث عن مصاحله

 .العامة

                                                           

 .«سورة امللك»ينظر ما تقدم يف ( 1)

« تفسري القرطبي»، و(3/433)« تفسري البغوي»، و(24/211)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.266 -23/264)« التحرير والتنوير»، و(3/261)« ثريتفسري ابن ك»، و(14 -23/14)
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 .اهلداية إىل مصالح الدنيا: ومن ذلك

َبيَّنَّا له : داللته عىل طريق اخلري وطريق الرش، أي: ومن هداية السبيل

 .(1)الطريقني

، قال اهلل ﴾ۈئ﴿فـ : يمكن أن يسلكه اإلنسان مهتدًيا، ويمكن أن يسلكه ضاالا

چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿

 .[142: األنعام] ﴾ڎڎ

فكملت لوازم دللناه عىل الطريق، وبيَّنَّا له احلجة، وأقمنا عليه البينة، : فاملعنى

 :االبتالء األربعة

 .السمع والبرص واحلواس -1

 .العقل -2

اهلداية الفطرية، فاإلنسان بفطرته يعرف اخلري واملصلحة، ويستطيع أن يصل  -3

 .إىل املصالح

ة الرشعية واهلداية الربانية  -4 ن بنزول الكتاب وإرسال الرسول، فهذا ماحلجَّ

 .هداية السبيل

إشارة إىل أن اهلل تعاىل هدى اإلنسان هذا السبيل أو ذاك السبيل،  ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ﴿

 .سبيل اخلري أو سبيل الرش: حمتماًل لألمرين مًعا ﴾ۈئ﴿فيكون 

م الشاكر ألنه أحب إىل اهلل؛ وألن سياق السورة فيه احتفاء كبري بالشاكرين،  وقدَّ

وصف عذاب  وهلذا كانت غالب آياِتا يف وصف نعيم اجلنة، وليس فيها إسهاب يف

 .أهل النار

                                                           

« تفسري ابن كثري»، و(11/122)« تفسري القرطبي»، و(13/243)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 1)

(3/234.) 
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وإن كان يف  -، وكأن يف ذلك إشارة إىل أن الكفر إذا ُوجد«وإما كافًرا»: ومل يقل

فهو جحود عظيم، وحرمان من رضوان اهلل تعاىل ودخول اجلنة،  -أدنى درجاته

 :يعة، فقليله كثري؛ وهلذا قال تعاىلوتنكر للعقل والفطرة والوحي والرش

للكفر، وألن اآلية تبني  صنفني من الناس؛ فإهنا ذكرت ، فهو تشنيع وتفظيع ﴾ېئ ىئ﴿

الشاكر املقّر بنعمة اهلل وهو املؤمن، وذكرت مقابله الكفور، فهو يف أبعد درجات 

عدم العلم، الكفر؛ ألنه اختار الطريق األسوأ عمًدا وقصًدا، وليس عىل كفر اجلهالة و

 .ه وقصده، فصار كفوًرابل أضاف إليه كفًرا آخر اختاره بنفسه، وسبياًل أراد

 :﴾ىئ ی ی ی ی جئ حئ﴿ *

 .بدأ بذكر الكافرين؛ ألنه سوف َيْطوي خربهم

« َأْعَددَ »، و«َأَعدَّ »، و«َأْعتَدَ »أعددنا، ومها فعالن بمعنى واحد، فـ: بالتاء ﴾ی﴿و

العتاد، وغالبًا ما يقال األخري يف : ، وأحياًنا يقالاإلعداد: بمعنى واحد؛ ولذلك يقال

 .(1)السالحأمر 

سلسلة، وهي ممنوعة من الرصف، ويف بعض القراءات : مجع والسالسل

ًل ﴿: بالتنوين سِّ ، (3)، ومن العرب َمن يرصفون كل األسامء التي ال تنرصف(2)﴾َسلََٰ

 .هنم ينونوهناهذه لغة عند العرب، وإن كانت يف األصل ال تنون إال أ: أي

تنوين عىل القراءة املشهورة، وهذا من هنا فيها ألف املد من غري  ﴾ی ی جئ﴿و

ضبط القرآن وإتقانه؛ فإن هذه الكلمة مضبوطة يف املصاحف كام ُكتبت أول مرة منذ 

                                                           

 (.21/266)« التحرير والتنوير»: ينظر( 1)

احلجة »، و(234ص)« احلجة يف القراءات السبع»، و(442ص)« السبعة يف القراءات»: ينظر( 2)

 (.231 -13/236)« معجم القراءات»، و(626ص)« حجة القراءات»، و(4/243)« للقراء السبعة

« إبراز املعاين من حرز األماين»، و(2/632)ملكي بن أيب طالب « القرآن مشكل إعراب»: ينظر( 3)

 (. 4/434)« املوسوعة القرآنية»، و(612ص)
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، وهذه أبلغ حجة عىل الناس يف ضبط املصحف وحفظه (1)عهد النبوة إىل اليوم

: احلجر] ﴾ڱ ڱ ڱ ںڳ ڱ ڳ ڳ ﴿: وإتقانه، كام قال اهلل

فهو موجود،  -﴾ی﴿كاأللف األخرية من كلمة  -، حتى ما ُيكتب وال ينطق[1

 .فالقرآن تتواطأ فيه الكتابة والنقل والرواية واملشافهة عن األئمة

ُغل، بضم الغني، أما الِغل : مجع واألغاللوالسالسل عادًة ما تكون يف األيدي، 

ڳ ﴿: ، قال سبحانه(2)هو قيد يوضع يف الرقبةبكرسها، فهو احلقد، أما الُغل، ف

ک ک ک ک گ ﴿: ، وقال[61: غافر] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

، فالرباط الذي يوضع يف العنق هو الُغل، والرباط [3: يـس] ﴾گ گ گ

الذي يوضع يف اليد هو السلسلة، والعادة أن اإلنسان املقيَّد املكبَّل يفعل به هذا وهذا، 

 .وجتمع يده إىل عنقه

ر، عقوبة هلم عىل عدم توظيفهم ما أعطاهم اهلل : عريوالسَّ  النار التي توقد وُتسعَّ

ارفعوا »: يقول ريض اهلل عنهتعاىل يف معرفته واتباع هديه؛ وهلذا كان أبو الدرداء 

 .(3)«أيديكم إىل ربكم، واسألوه قبل أن ُتغل أيديكم إىل أعناقكم

 :﴾مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب﴿ *

                                                           

موجودة يف تركيا وأملانيا وطشقند واليمن ومرص وهولندا، ُكتبت وَثمَّ خمطوطات نادرة للمصحف، ( 1)

ن بصدد التنقيب عن املصحف اإلمام الذي عنها دراسات قي مة تكشف دقتها وأمهيتها التارُيية، والباحثو

يق  د  عت عىل األمصار نسخ منه يف خالفة عثامن ريض اهلل عنهمُجع وُكتب يف عهد أيب بكر الص   ريض اهلل، وُوز 

 .عنه

غ ل »( 11/434)« لسان العرب»، و(4/1632)« الصحاح»، و(1/222)« جماز القرآن»: ينظر( 2)

 .«ل
 (.11/124)« تفسري القرطبي»، و(4/114)« تفسري السمعاين»: ينظر( 3)
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، وهو : مجع ﴾ىئ﴿ ، (1)اتصف بالرِب  ن مَ َبر  ، ويف القرآن الكريم كثرًيا يرد ذكر الرِب 

ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿: كام يف قوله سبحانه

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڃ چ چ ﴿: ، ويف احلديث عن الكفار الذين مل حياربوا قال[166: البقرة] ﴾ڤ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

اهلل التعاون  مدح، و[3: املمتحنة] ﴾ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک

 .[2: املائدة] ﴾ەئ وئ وئ ۇئۇئ﴿: عىل الرب واخلري، فقال

بني، كام يف  ﴾ىئ﴿فـ سورة »صنف من أهل اجلنة درجتهم دون درجة املقرَّ

 .(2)«املطففني

ُكوًزا : القدح حني يوجد فيه الرشاب، فإذا خال من الرشاب سمي: والكأس

: النازعات] ﴾ڀ ڀ ڀ﴿: فيهكأًسا إال إذا كان الرشاب : ، وال يسمى(3)وُكوًبا

24]. 

وهذا معروف يف اللغة يف إطالق األسامء عىل األشياء، فتُسمى باسم يف حال 

َهْوَدًجا، إال إذا كانت املرأة فيه، وإال : فاهلَْوَدج ال ُيسمى: وباسم آخر يف حال أخرى

 .َرْحاًل : فيسمى

                                                           

« التحرير والتنوير»، و(4/416)« فتح القدير»، و(11/124)« تفسري القرطبي»: ينظر( 1)

(21/261.) 

ں ڻ ڻ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿: «سورة املطففني» سيأيت يف( 2)

 .﴾ہ ہ ہ ڀ ٺ ٺ ڻ ڻ

، (113ص)« أسامء األشياءالتلخيص يف معرفة »، و(4/243)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 3)

، (664ص)للَكَفوي « الكليات»، و(14/422)« تاج العروس»، و(1/241)« مشارق األنوار»و

 (.23/44)« التحرير والتنوير»و



179 
 

ه اهلل تعاىل للمؤمن: بالرشاب هناواملقصود   .(1)ني يف اجلنةاخلمر الذي أعدَّ

نوع  من النبات فيه رائحة : ، والكافور(2)متزج اخلمر بالكافور: أي ﴾خب مب ىب﴿

عطرية طيبة، وُيتخذ منه ألوان من الطيب، وجرت عادة َمن يرشبون اخلمر يف الدنيا 

أن يأتوا بكأس اخلمر فيمزجوها مع املاء أو غريه، وقد يضعون عىل أطرافها شيئًا من 

اهر اآلية أن ر لتطييب رائحتها، فذكر تعاىل هذا يف نعيم اجلنة، وظاملسك أو الكافو

الكافور ُيمزج مع اخلمر فيرشبونه ممزوًجا، والكافور الذي يف اجلنة ليس هو الذي يف 

الدنيا، فكافور الدنيا ال ُيرشب؛ ألن فيه أرضاًرا، وْخر الدنيا فيها أرضار، كام قال اهلل 

 .[211: البقرة] ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿: تعاىل

ېئ ىئ ىئ ىئ ﴿: أهنا تذهب بالعقل؛ وهلذا قال اهلل تعاىل عن ْخر اجلنة: ومن أرضارها

الَغْول هنا هو الكحول املوجود يف ْخر : ، قال بعض العلامء[46: الصافات] ﴾ی ی ی ی

 .(3)الدنيا، فخمر اجلنة ال تسكر، وليس فيها آفات ْخر الدنيا

 :﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿ *

، أو هي عني تنبع بالكافور، وهذا ال (1)كافور: سمهااجلنة ا عني يف: فالكافور

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ﴿: غرابة فيه، فاجلنة فيها ما ال عني رأت، قال تعاىل

 .[14: حممد] ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ

                                                           

« التحرير والتنوير»، و(11/124)« تفسري القرطبي»، و(4/63)« تفسري ابن أيب زمنني» :ينظر( 1)

(21/233.) 
« فتح القدير»، و(11/124)« تفسري القرطبي»، و(22/423)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

(4/416.) 

« التحرير والتنوير»، و(11/422)« تفسري الطربي»، و(2/434)« تفسري مقاتل»: ينظر (3)

(22/112.) 
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، وإن كان «يرشبون منها»: ففيها عني من الكافور يرشب با املؤمنون، ومل يقل

 :، لكنه قال(2)ينوب بعضها عن بعض أحياًناف اجلر املعنى متقارًبا، وحرو

؛ ألهنا متزج هلم، فال يرشبوهنا خالصة ولكن ممزوجة، وهلذا وصفهم اهلل ﴾ٻ ٻ﴿

، ﴾ٻ ٻ﴿، وهم ﴾ىئ﴿؛ إشارة للرضا عنهم، فهم ﴾ٻ ٻ﴿بأهنم 

وهذه عبودية االختيار؛ ألنه استهل السورة بذكر خلق اإلنسان وابتالئه وهدايته 

ٻ ﴿: و الكفر، فهؤالء العباد الذين نجحوا يف االبتالء سامهمسبيل الشكر أ

عباد اهلل، وهم غري مؤمنني، بمقتىض : تسمية الرضا، مع أنه قد يسمى القوم ﴾ٻ

چ چ چ چ ڇ ﴿: العبادة االضطرارية، مثل قول اهلل سبحانه

، فهؤالء كافرون، ومع ذلك [6: الزمر] ﴾ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ

 .عباًدا: سامهم

ص أن ه: ىاملعن: ﴾پ پ﴿ ذه العني ليست كعيون الدنيا؛ هلا مكان خمصَّ

َمن أرادها جاء إليها ليغرتف منها أو يرشب منها، بل هي تأتيهم حيث كانوا، 

علو أو نزول، أو يف الطريق أو يف فيفجروهنا وجُيْروهنا حيث شاؤوا، سواء كانوا يف 

تفصيل النعيم يف اجلنة، مساكنهم أو يف أي مكان، وليس اإلنسان قادًرا عىل أن يتصور 

 .وال عىل أن ينفّك وينفصل عن جاري العادات يف الدنيا

ويف ذكر املصدر إشارة إىل . ويف اآلية إشارة إىل سهولة ذلك عليهم وتكرره منهم

عف بقولهقوة نبعها وكثرته، وع  .﴾پ﴿ :رب عن ذلك بصيغة املبالغة بالفعل املضَّ

                                                                                                                                                    

« تفسري القرطبي»، و(4/63)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(22/423)« تفسري الطربي»: ينظر (1)

 (.21/231)« التحرير والتنوير»، و(3/236)« تفسري ابن كثري»، و(11/124)

« اجلنى الداين»: ينظر. وهذا مذهب أكثر الكوفيني وبعض املتأخرين، أما البرصيون فال يرون ذلك (2)

 (.141 -143ص)« مغني اللبيب»، و(44ص)
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 :﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿ *

ه تنويع للخطاب، ولفت  للنظر، ومراوحة بني نتقال الذي فيوهذا نوع من اال

حاهلم يف اجلنة وحاهلم يف الدنيا، فأحياًنا تكون مع القرآن يف اجلنة، ثم ينقلك إىل 

اجلنة؛ من أجل أن يكون ذهن اإلنسان حارًضا، والكالم إذا كان الدنيا، ثم ُيعيدك إىل 

و عنه، لكن إذا كان السياق فيه تنقل يكون كله عىل وترية واحدة يملُّه اإلنسان أو يسه

 .مدعاًة لالنتباه

 :أحد أمرين ﴾ڀ﴿واملقصود 

كل طاعة، فالطاعات كلها نذور، أي أهنا واجبة بأصل : إما أن يكون النَّْذر

، [21: احلج] ﴾ھ ھ ے ے ۓ﴿: ، كام قال تعاىل(1)الرشع

ها، فالصالة والصيام وذلك يف احلج والنُّسك، فيكون أثنى عىل قيامهم بالطاعات كل

 .واحلج تدخل يف هذا املعنى

؛ وهو ما أوجبه املسلم عىل نفسه، مثل أن ينذر (2)النَّْذر اخلاص: أو يكون املعنى

ق له، فيُْلِزم نفسه بام هلل أن يصوم، أو  ، بناًء عىل أمر يمكن أن يتحقَّ ق، أو يصِّل  يتصدَّ

، وهو مكروه، وقال بعض نذًرا: ليس بواجب عليه يف أصل الرشع، فهذا يسمى

؛ ألن بعض الناس يلجأ إليه وكأنه يشارط ربه، فيقع يف احلرج (3)السلف بأنه حمرم

                                                           

« تفسري ابن كثري»، و(4/63)« تفسري البيضاوي»، و(2/424)« تفسري السمعاين»: ينظر (1)

، واملصادر (1/121)« روح املعاين»و، (23/21)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(3/236)، (4/416)

 .اآلتية
« التحرير والتنوير»، و(11/126)« تفسري القرطبي»، و(4/264)« زاد املسري»: ينظر (2)

 .، واملصادر السابقة(21/232)

املوسوعة »، و(14/236)« الرشح املمتع»، و(3/443)« املجموع»، و(13/2)« املغني»: ينظر (3)

 (. 43/121)« الفقهية الكويتية



182 
 

عن النَّْذر،  صىل اهلل عليه وسلمالنبيُّ الشديد، ويعجز عن الوفاء بالنذر؛ وهلذا هنى 

 .(1)«إنه ال يأيت بخري، وإنام ُيستخرُج به من البخيل»: وقال

إن شفى : أصل القضاء والقدر، فإذا قالمل يكن مكتوًبا يف  فالنذر ال يأيت بيشء

اهلل مرييض، أو إن نجحت يف االختبار فعلت كذا؛ فهذا لن يغري  شيئًا يف القدر مل يكن 

 .توًبامك

وهؤالء القوم إذا كانوا يوفون بالنذر الذي أوجبوه عىل أنفسهم، فمن باب أوىل 

، وهذا إشارة إىل التزامهم (2) أصل الديانةأن يوفوا بام أوجبه اهلل تعاىل عليهم يف

بالواجبات التعبدية، وباإلحسان يف عبادة اهلل تبارك وتعاىل، وهذا هو أحد أركان 

الثاين هو اإلحسان إىل عباد اهلل بالرب واإلقساط واجلود، وهو العمل الصالح، والركن 

 .﴾ٺ ٿ ٿ ٿ﴿: الذي ذكره سبحانه يف قوله بعده

وف الذي محلهم عىل هذا الفعل، فقد اخل فذكر ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿

كانوا ُيافون رش ذلك اليوم العظيم، وذلك اليوم فيه خري عظيم، وهو كان خرًيا هلم 

 .بالعقبى احلسنة

: واملستطريوعربَّ بالرش؛ ألن املقام مقام خوف، واإلنسان إنام ُياف من الرش، 

هو اليشء املشتهر : ستطريملفاانترش يف األفق، : استطار الفجر، أي: الطائر، كقوهلم

 .(3)العظيم املنترش الذائع

واخلوف هو أحد دوافع العبادة، وهو طبع يف النفس اإلنسانية ال تنفك عنه 

 .ومثله الرجاء، وهو الطمع يف فضل اهلل وعطائه ونعيمهبحال، 

                                                           

 . ريض اهلل عنهاممن حديث ابن عمر ( 1421)، ومسلم (4412)أخرجه البخاري  (1)

 (.131ص)« تفسري السعدي»: ينظر (2)

 (.4/412)« لسان العرب»، و(432ص)البن قتيبة « غريب القرآن»: ينظر (3)



183 
 

 .واخلوف والرجاء كاجلناحني للطائر متساويان، وقد يغلب هذا حينًا وهذا حينًا

نهام؛ فهو أساس اإليامن، وُلبَاب العالقة مع الرمحن، وصفة أعظم مواحلب 

)[44: املائدة] ﴾ہ ہ﴿: أولياء اهلل السابقني
1). 

، ويكون احلب صفة َمن سبقوهم من ﴾ىئ﴿ولعله وصفهم باخلوف هنا ألهنم 

 .املقربني، واهلل أعلم

 :﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿ *

 :تهم إليه، كام قال تعاىلإشارة إىل إطعامهم الطعام مع حمبتهم له وحاج

 .[1: احلرش] ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی﴿

، فهم يطعمونه حباا هلل، (2)وتعاىلعىل ُحب  اهلل تبارك : وُيتمل أن يكون املقصود

وآثروا حمبة اهلل عىل حمبة الطعام، وال مانع من إرادة األمرين مًعا، فاملقصود أهنم مع 

موا حمبة  اهلل تبارك وتعاىل فأطعموا الطعام، وهذا من حمبتهم للطعام وحاجتهم إليه قدَّ

 ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿: أعظم القربات، كام قال تعاىل

، واآليتان متشابتان، [14 -14: البلد] ﴾ٴۇ ۋ ۋۈ ۈ  ۇ ۇ ۆ ۆ

الذي مات : واليتيم، (3)الذي ال جيد شيئًا: واملسكني، ﴾ٿ ٹ ٹ﴿: فهنا قال

، وقد قال (1)املأسور: واألسريعليه،  ، وهو مظنة أال جيد َمن ينفق(4)أبوه قبل البلوغ

                                                           

ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ  ڱ ں﴿: «سورة احلرش»ينظر ما تقدم يف  (1)

 .﴾ىئے ے ۓ ﴿: «سورة الربوج»، وما سيأيت يف ﴾ہہ ہ ھ ھ ھ

« تفسري ابن كثري»، و(11/123)« تفسري القرطبي»، و(3/214)« تفسري البغوي»: ينظر( 2)

 (.3/214)« أضواء البيان»، و(3/233)

 .﴾ھڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿ :«سورة املاعون»ينظر ما سيأيت يف ( 3)
سورة »﴾، وھھ ھ ھ ے ےۓ﴿: «ورة الفجرس»ينظر ما سيأيت يف ( 4)

 .﴾ہڤ ڤ ڤ ڦ﴿: «سورة املاعون»، و﴾یۇ ۇ ۆ ﴿: «البلد
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مل يكن يومئٍذ : وَسعيد بن ُجبري واحلسن البرصي وغريهم ريض اهلل عنهامابن عباس 

أسري  إال أهل الرشك
يف كل  كبد َرْطبة »ومع ذلك أمر اهلل تعاىل بإطعامهم؛ ألن . (2)

 .(3)صىل اهلل عليه وسلمكام قال النبي « َأْجرٌ 

ق فاهلل تعاىل بنيَّ  القتال وُكفَّ بينه وبني املقاتِل، فام دام قد ترك حق األسري، وفرَّ

ه، فإن من الرب أن ُيطعم وُيسقى وحُيسن إليه، فـ . «يف كل  كبد َرْطبة أجرٌ »رشُّ

 .واإلحسان إليه حيبب اإلسالم إليه

قيق: وذهب بعضهم إىل أن املقصود باألسري العبد الرَّ
(4). 

َأاَل واستوُصوا »: قال صىل اهلل عليه وسلمن النبيَّ املرأة؛ أل: املقصود: وقيل

 .أسريات يف أيديكم: أي. (5)«لنساء خرًيا، فإنام ُهنَّ َعواٍن عندكمبا

: أسرية، وكذا العبد ال يسمى: وهذان قوالن ضعيفان؛ ألن املرأة ال تسمى

. «َعواٍن عندكم َأاَل واستوُصوا بالنساء خرًيا، فإنام ُهنَّ »: أسرًيا، وأما احلديث النبوي

رًدا بحيث يشملهم فهذا يف مناسبة خاصة، وهو إىل التشبيه  أقرب، وليس وصًفا مطَّ

                                                                                                                                                    

تفسري »، و(12/6114)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(22/442)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.4/411)« فتح القدير»، و(4/114)« السمعاين
فسري ابن ت»، و(11/121)«  القرطبيتفسري»، و(22/21)للواحدي « التفسري البسيط»: ينظر( 2)

 (.3/233)« كثري

 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 2244)، ومسلم (2242)أخرجه البخاري ( 3)

، (11/121)« تفسري القرطبي»، و(4/266)« زاد املسري»، و(3/214)« تفسري البغوي»: ينظر( 4)

 (.4/411)« فتح القدير»و

، والنسائي يف (1341)، وابن ماجه (2336، 1142)ذي ، والرتم(14436)أخرجه أمحد ( 5)

ريض من حديث عمرو بن األحوص ( 2424)« رشح مشكل اآلثار»، والطحاوي يف (1124)« الكربى»

 .اهلل عنه

 ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 1443)، ومسلم (4134، 4134، 2221)وأخرج البخاري 

 (.2323، 1116)« إرواء الغليل»: وينظر. «صوا بالنساء خرًياواستو»: قوله
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أن الرجل وإن كان مطلوًبا منه أن ينفق عىل عبيده : إطالق لفظ األسري، والواقع

ا كان، : وزوجاته وبناته، إال أن املقصود باألسري يف هذا السياق هو املأسور أيا

األجر من باب أوىل؛ ألن اإلنفاق واإلطعام واإلحسان إليه فيه  واملأسور املسلم

العظيم، وال يلزم أن يكون أسرًيا عندك، بل تطعمه إن استطعت، ولو كان أسرًيا عند 

معتدين أو ظاملني أو كافرين، ومن باب أوىل السعي يف َفكاكه وإطالقه بكل ما يمكن، 

وا العاين»: صىل اهلل عليه وسلمفقد قال   .(1)«ُفك 

 :﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿ *

إهنم ما : يقولون ذلك، وهذا مقول القول، كام قال بعض السلفكأهنم : أي

 .(2)قالوا هذا، وإنام علم اهلل تعاىل ذلك منهم

فحكاية القول واملخاطبة ملَن يطعموهنم كأهنا بلسان احلال، فهؤالء القوم فعلوا 

وُيربوهنم  فهم مل يكونوا يمنُّون عىل الناس ما فعلوا لوجه اهلل تبارك وتعاىل، وإال

 .بمثل هذا العمل، وربام ال يرون هذا الذي يطعمونه أو ال يستطيعون خماطبته

أن هذا الكالم كانوا يقولونه يف أنفسهم، وقد يقولونه عند مناسبته،  واألقرب

ل واحد أنه قول  يقوله ك: ، لكن ليس املقصود(3)فال يمتنع أن يكون بعضهم قال هذا

: أي ﴾ڤ ڤ﴿ل واحد منهم أن يقوله، ومعنى كونه منهم كلام أطعم، أو ُيرشع لك

                                                           

 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب موسى ( 2344)أخرجه البخاري ( 1)

« تفسري املاتريدي»، و(22/444)« تفسري الطربي»، و(2/264)« الرزاق تفسري عبد»: ينظر( 2)

تفسري ابن »، و(11/123) «تفسري القرطبي»، و(22/22)للواحدي « التفسري البسيط»، و(13/242)

 (. 23/24)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(3/231) «كثري

البحر املحيط يف »، و(11/123)« تفسري القرطبي»، و(4/61)« تفسري ابن أيب زمنني»: ينظر( 3)

 .، واملصادر السابقة(21/234)« التحرير والتنوير»، و(13/241)« التفسري
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، ومن هنا مجعوا بني اخلوف والرجاء، فهم ُيافون يوم القيامة، (1)ابتغاء مرضاة اهلل

 .ويطعمون الطعام لوجه اهلل ورجاء ما عنده

كوربالفعل،  واجلزاء: ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿ ، نفى (2)بالقول والش 

معة أو انتظار الشكر واملجازاة بأحسن مما فعلوا، أن يكون ا عنهم ياء والسُّ لدافع الر 

 :ويف ذلك إشارة إىل أهنم مجعوا يف هذا اإلطعام بني أمرين

 .وجود الدافع اإلنساين األخالقي يف البذل واإلحسان -1

افع اخلري ليس بدووجود الدافع اإليامين وإرادة وجه اهلل، ولو أن أحًدا عمل  -2

يام عند اهلل، ولكن حباا يف اإلحسان إىل الناس لكان له بذلك أجر، كام يف قصة الرغبة ف

 .(3)املرأة التي سقت كلبًا فغفر اهلل هلا بذلك

وقد نص أهل العلم عىل أن أعامل اإلحسان ال يشرتط فيها حضور نية التقرب 

صىل ، كام قال (4) عليهاطف، فيثيب اهللإىل اهلل، فقد يكون باعثها الرمحة والرقة والع

 .(5)«الرامحوَن يرمحهم الرمحنُ »: وقال. «والشاُة إذا رمحتها رمحك اهللُ»: اهلل عليه وسلم

                                                           

للواحدي « التفسري الوسيط»و، (14/236)« تفسري الطربي»، و(4/424)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

 .، واملصادر السابقة واآلتية(4/114)« تفسري السمعاين»، و(4/432)

 .، واملصادر السابقة(4/263)« زاد املسري»، و(4/146)« تفسري املاوردي»: ينظر( 2)

ريض اهلل يب هريرة من حديث أ( 2244)« صحيح مسلم»، و(2446)« صحيح البخاري»كام يف ( 3)

 .﴾ھڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿: «سورة املاعون»ما سيأيت يف  وينظر، عنه

سورة »، وما تقدم يف (214، 1/24)« عمدة القاري»، و(2/231)البن امللقن « التوضيح»: ينظر( 4)

سورة »، وما سيأيت يف ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿: «امللك

 .﴾ھڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿: «املاعون

: امللك]﴾ ...ڱ ڱں ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿: «سورة امللك»تقدم خترجيهام يف ( 5)

11] . 
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ولكن إذا ُوجدت النية تضاعف األجر والثواب، كام يف هذا السياق، وكام يف 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿: قوله تعاىل

 ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 .[114: النساء] ﴾ڤ ڤ

 :﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿ *

دوا عىل معنى اخلوف منه سبحانه، وأهنم ُيافون ذلك اليوم، فهو مفعول به،  فأكَّ

أي أهنم ُيافون من يوم القيامة، أو أهنم ُيافون من اهلل سبحانه حني يكونون يف ذلك 

 .اليوم وهم ال يدرون ما هو فاعل بم

ا أوصاف ملَن يقومون فيه، ووصف اهلل ذلك اليوم بذين الوصفني، وكأهن

هو إما تقطيب ما بني : لُعبوس، وهو ُكلوح الوجه وشدته، والَقْمَطريرفالَعبوس من ا

، وهذا معروف يف لغة العرب؛ فهم يصفون يوم (1)احلاجبني، أو يكون بمعنى الطويل

 .احلر الشديد بالَعبوس القمطرير

 :﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ چ ڇ﴿ *

الفائزون  ت الصحائف، وُعلِمَ انتهى الكرب، وُطوي ﴾چ چ﴿

وامتازوا عن غريهم، ووقاهم اهلل تعاىل رش ذلك اليوم الذي كانوا ُيافونه، لقد خافوا 

 .(2)«َمن خاف َأْدلََج، وَمن َأْدلََج بلَغ املنْزَل »حتى بلغوا املأمن، و

                                                           

، (11/124)« تفسري القرطبي»، و(4/263)« زاد املسري»، و(3/214)« البغويتفسري »: ينظر( 1)

 (.3/231)« تفسري ابن كثري»و

، (2443)، والرتمذي (1441)أخرجه عبد بن محيد . ريض اهلل عنهكام يف حديث أيب هريرة ( 2)

، (4/232)« الضعفاء»، والعقيِّل يف (114)« رص األملق»، وابن أيب الدنيا يف (4/236)واحلاكم 

 (.2224، 144)« السلسلة الصحيحة»و
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واستقبلتهم فأصبحت جزًءا تلقتهم النرضة والرسور،  ﴾ڇ ڍ ڍ﴿

ون بامنهم، فجمع هلم ُحسنًا   .يف وجوههم، وسعادة يف قلوبم يرسُّ

 :والنضة يف الوجه تكون ألسباب

 .الصحة والعافية، واجلامل والبهاء: منها

الراحة النفسية، فاإلنسان قد يكون صحيًحا، ولكنه مهموم مغموم، : ومنها

اهم اهلل  يف  ﴾ڍ﴿فيظهر احلزن واهلم والغم والَقرَتة عىل وجهه، فهؤالء القوم لقَّ

 .(1)يف قلوبم ﴾ڍ﴿وهم وج

 :﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿ *

، وأنه أساس اإليامن، فالصرب أمره عظيم، وهو من أعظم فيه إشادة بالصرب

 .[24: الرعد] ﴾ں ں ڻ ڻڻ﴿: صفات املؤمنني، قال تعاىل

بًا: ومن الصرب  .الصرب عىل طاعة اهلل تعاىل؛ فال يكون اإلنسان متقل 

 .كثرت املغرياتالصرب عىل املعصية، وإن : ومن الصرب

فيحاول اإلنسان أن يطبعها عىل  الصرب عىل النفس وإن تالومت وعاندت،: ومنه

 .اخلري

 .الصرب عىل األذى من العباد، من األقربني واألبعدين: ومنه

 .الصرب يف طلب العلم: ومنه

 .الصرب عىل الولد والزوج والرشيك والقريب: ومنه

لصرب، إلسالم إال بالصرب، وال احلياة إال باوال يستقيم اإليامن إال بالصرب، وال ا

 .(1)«وجدنا خرَي عيشنا بالصرب»: ريض اهلل عنهوكام قال عمر 

                                                           

« تفسري ابن كثري»، و(3/214)« تفسري البغوي»، و(22/441)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

(3/231.) 
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ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ﴿ *

 :﴾ڳ

هذا وصف ملجلسهم، وهذا من صفة أهل  ﴾ژ ڑ ڑ کک﴿

اجلنة يف تنعمهم وتلذذهم، فمأكلهم ومرشبم بخالف حال الدنيا؛ وهلذا كان النبي 

آكُل كام »: ويقول. (2)«ال آكُل متَّكًئا»: ال يأكل متَّكئًا، ويقول ليه وسلمصىل اهلل ع

عىل كامل التلذذ ؛ ألن أكل املتكئ يدل (3)«يأكُل العبُد، وأجلُس كام جيلُس العبُد 

 .والتنعم، واإلنسان الذي يدري أنَّ للمسكني والفقري حظاا يف طعامه ال يبالغ يف ذلك

غاية، فلم يعد َثمَّ ما يقلقهم بعد تَّكئون؛ ألهنم وصلوا الأما أولئك األبرار فهم م

 .اليوم

، وغالبًا ما يكون (4)الرسير الذي عليه الوسائد: أريكة، وهي: مجع ﴾کک﴿و

ي ى: عليه مثل الظلة، فإذا كان الرسير كذلك ُسم  احِلجال، فهي رُسر : َأِريكة، وُتسمَّ

ک ک ﴿: ىل يشء يظلُّها، ولذلك قالعليها ظِالل، لكن رُسر أهل اجلنة ال حتتاج إ

، وال زمهري: أي ﴾گ گ گ گ  .(5)الربد الشديد: ر، وهوليس فيها حرٌّ

                                                                                                                                                    

 .﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿ :«سورة املعارج»تقدم خترجيه يف ( 1)

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب ُجحيفة( 4213)أخرجه البخاري ( 2)

ريض اهلل من حديث عائشة ( 2321)، والبغوي (4123)وأبو يعىل  ،(1/223)أخرجه ابن سعد ( 3)

« السلسلة الصحيحة»، و(2/246)« التلخيص احلبري»، و(444 -6/444)« البدر املنري»: وينظر. عنها

(444.) 
« التفسري املظهري»و، (3/423)« تفسري املاتريدي»، و(22/441)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

 (.21/231)« نويرالتحرير والت»، و(4/22)

« تفسري القرطبي»، و(4/61)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(22/441)« تفسري الطربي»: ينظر( 5)

 (.3/213)« تفسري ابن كثري»، و(11/126)
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اشتكِت »: صىل اهلل عليه وسلمقال رسوُل اهلل : قال ريض اهلل عنهوعن أيب هريرَة 

، َأكَل بعِض بعًضا: الناُر إىل رهبا، فقالت نفٍس يف الشتاء، : فأَذَِن هلا بنفسني. رب 

، وأشد  ما ُتدوَن من ون ْمَهِريرِ فٍس يف الصيف، فأشد  ما ُتدوَن من احلر   .(1)«الزَّ

الربد، : واملقصود هنا، (2)القمر: الربد، بلغة احلجاز، وهو بلغة طيئ: والزمهرير

القمر، وبناًء عليه فيكون السياق فيه نفي الشمس والربد : وحيتمل أن يكون املقصود

 .ليست موجودة يف اجلنة، وإنام فيها اعتدال اجلو واحلر والقمر، فكل هذه

 :﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿ *

وهذا يثري العجب، جنة  ليس فيها شمس، ومع ذلك دانية عليهم ظالهلا، فمن 

 أين جاءت الظالل؟

دانية عليهم أشجارها وأغصاهنا، فهي بمثابة الظالل يف : ُيتمل أن يكون املعنى

 .(3)الدنيا

 الناس يف الدنيا، يعرفها الذي كالظالل  ليستاًل ظال اجلنة يف أن وُيتمل

 والُقطوف، (4)دنو األشجار: ودنو الظالل عليهم يعني، ﴾ڱ ڱ ڱ﴿

 .(1)الثامر: هي

                                                           

 . ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 416)، ومسلم (2243)أخرجه البخاري ( 1)

« تفسري الرازي»، و(4/141)« املاورديتفسري »، و(13/13)« تفسري الثعلبي»: ينظر( 2)

« فتح القدير»، و(2/423)« تفسري ابن جزي»، و(11/123)« تفسري القرطبي»، و(23/643)

 (.21/231)« التحرير والتنوير»، و(4/421)
يف علوم  اللباب»، و(11/123)« تفسري القرطبي»، و(23/643)« تفسري الرازي»: ينظر( 3)

 (.23/21)« الكتاب

« فتح القدير»، و(2/426)« تفسري السمرقندي»، و(13/244)« تفسري املاتريدي» :ينظر( 4)

 .، واملصادر السابقة واآلتية(4/422)
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 .(2)قربا منهم، يأكلوهنا قياًما وقعوًدا ومضطجعني: يعني والتذليل

ہ ہ ہ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿ *

 :﴾ھ ھ ھ

عة اآلنية من فضة إشارة صنا، و﴾ڻ ڻ﴿وُتدار عليهم آنية مصنوعة : أي

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿: إىل وجود آنية من الذهب، كام قال يف اآلية األخرى

ہ ﴿ واألكواب، فذكر أحد الطرفني قد ُيغني عن اآلخر، [61: الزخرف] ﴾ۋۅ

ليس »: أنه كان يقول ريض اهلل عنهام، ُيروى عن ابن عباس ﴾ہ ہ ھ ھ

: ، أي(3)«﴾ہ ہ ہ﴿إال  يشء إال قد أعطيتم يف الدنيا شبهه،يف اجلنة 

 !هي مصنوعة من فضة، فكيف تكون قوارير يرى ما بداخلها؟

، ومع ذلك ﴾ہ ہ ہ﴿إما أن هذا من خصائص اجلنة هلا : نقول

 .ُيرى ما بداخلها

ليس بمعنى أهنا من زجاج، وإنام بمعنى أهنا  ﴾ہ﴿وإما أن تكون 

رة  .(4)مدوَّ

                                                                                                                                                    

« تفسري القرطبي»، و(2/426)« تفسري السمرقندي»، و(22/222)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

سورة »تقدم يف  وما، (4/422)« فتح القدير»، و(23/22)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(11/121)

  .﴾ۓ ڭ ڭ ﴿: «احلاقة

« تفسري البغوي»، و(4/62)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(22/442)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 . واملصادر السابقة، (4/112)
« لوم الكتاباللباب يف ع»، و(3/211)« تفسري ابن كثري»، و(11/141)« تفسري القرطبي»: ينظر( 3)

 (. 21/141)« تفسري املراغي»، و(14/142)« الدر املنثور»، و(23/24)

« اللباب يف علوم الكتاب»، و(23/641)« تفسري الرازي»، و(4/426)« تفسري مقاتل»: ينظر( 4)

(23/24 .) 
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رها اهلل هلؤالء، فوضعها بمقد: أي ﴾ھ ھ﴿ ار، فال تثقل اليد بحملها، قدَّ

 .(1)الفم، وتكون بقدر احلاجة، وبقدر ما يروي اإلنسان وتكون بقدر

الصفاء، وهذا فيه بيان جانب احلاجة، وجانب مجال الشكل واملظهر، وجانب 

وكل ذلك مطلوب؛ فاإلنسان ينظر إىل الرشاب وإىل الوعاء الذي فيه الرشاب وإىل 

 .ية الكريمةنظافته، وكل ذلك مذكور يف اآل

 :﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴿ *

بعد أن ذكر القوارير التي هي وعاء الرشب، أتبعها بوصف الرشاب؛ فيُسقى 

ْنجبيل، فهذا مما ُيلط معها أيًضا، أصحاب اجلنة من كأس من اخلمر ممزوجة  بالزَّ

وهي عني أخرى مثل عني الكافور، لكنها دوهنا يف الفضل، فهؤالء خلطوا عماًل 

 .سي ئًاصاحلًا بآخر 

 :﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿ *

، وذكر ابن األعرايب أنه ال (2)َسْلَسبِيل: أن هذا اسم للعني، فاسمها لعلَّ األقرب

ْلَسبِيل»ُيعرف  ، ولكن غريه من علامء اللغة أثبتوا (3)إال يف القرآن الكريم« السَّ

ْلسبيل، وقالوا ْلسبيل، كلها ألفاظ : السَّ ْلسال، والسَّ ْلَسل، والسَّ : لغوية تعنيإن السَّ

                                                           

 . ، واملصادر السابقة(3/211)« تفسري ابن كثري»، و(22/446)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

، (3/212)« تفسري ابن كثري»، و(4/261)« املسري زاد»، و(4/111)« تفسري السمعاين»: ظرين( 2)

 . واملصادر اآلتية

الدر »، و(13/246)« البحر املحيط يف التفسري»، و(4/432)للواحدي « التفسري الوسيط»: ينظر( 3)

واملصادر السابقة  ،(21/214)« التحرير والتنوير»، و(13/412)« املصون يف علوم الكتاب املكنون

 .واآلتية

، «س ل س ل»( 11/244)« لسان العرب»، و(3/444)« املحكم واملحيط األعظم»: ًضاوينظر أي

 .«س ل س ب ل»( 21/221)« تاج العروس»و
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ْلسبيل؛ ألن (1)املاء البارد العذب الفرات ْنجبيل يشء  من السَّ ، وهلذا ُيلط مع الزَّ

ْنجبيل يكون ا مؤذًيا، فإذا ُوضع معه املاء البارد العذب فإنه يزيل حدته الزَّ  .حارا

 :﴾ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿ *

غلامن صغار السن؛ ألهنم أرسع : أي ﴾ٻ ٻ﴿بم، : أي ﴾ھ ھ﴿

، وال جيد اإلنسان حرًجا أو مشقة يف أن ّف يف احلركة، وأكثر استعداًدا للخدمةوأخ

 .(2)يأمرهم وينهاهم

وهم ولدان ال يتغريون عن هذه الصفة التي وصفهم با ربم، وليسوا ولدان 

اليوم شيوخ الغد، فهم ال يكربون وال َيْفنَون، فالزمن يؤث ر يف اإلنسان يف الدنيا، 

ر، حيث يكرب وهيرم ، لكن الدار اآلخرة يشء آخر، ال يفعل فيهم الزمان فعله، وال يؤث 

، فأهل اجلنة يدخ ، وهؤالء الولدان (3)لوهنا وهم أبناء ثالث وثالثني سنةوال ُيغري 

 .خملَّدون يف خدمتهم

، (4)أهنم يلبسون ألواًنا من األساور واألقراط يف آذاهنم: ومن معاين التخليد

 .دمهم يدعو إىل الراحة والفرح والرضاهل اجلنة، حتى منظر خفهذا مما يمتع به أ

                                                           

الزاهر يف معاين كالم »، و(2/1211)« مجهرة اللغة»، و(2/216)للفراء « معاين القرآن»: ينظر( 1)

 .السابقة ، واملصادر(2/114)« الناس

 (. 21/216)« التحرير والتنوير»: ينظر( 2)

، (14)البن أيب الدنيا « صفة اجلنة»، و(2444)« جامع الرتمذي»، و(6122)« مسند أمحد»: ينظر( 3)

« ختريج أحاديث الكشاف»، و(133)للضياء املقديس « صفة اجلنة»، و(244)أليب نعيم « صفة اجلنة»و

 .عنهامريض اهلل رة من حديث معاذ وأيب هري( 2/433)

« تفسري القرطبي»، و(23/642)« تفسري الرازي»، و(22/444)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

 (.21/216)« التحرير والتنوير»، و(4/422)« فتح القدير»، و(11/142)
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الِوْلدان وهم متفرقون، هذا إذا رأيت هؤالء : أي ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿

ذاهب وهذا آت وهذا قائم وهذا قاعد؛ إذا رأيت هذا املنظر بشموليته وعمومه 

هنا وهناك، َوَجْدَِتم كاللؤلؤ املنثور، وهذا تشبيه النتشارهم يف خدمة أهل اجلنة، فهم 

ے ے ﴿: ، ويف اآلية األخرى قال(1)وأينام وقعت العني وقعت عىل حسن ومجال

، فمع قيامهم باخلدمة عىل أتم وجه، إال أهنم كاللؤلؤ [24: طورال] ﴾ۓ ۓ

املكنون، فقد مجعوا بني اجلامل والتذلل ألهل اجلنة بالعمل، وهم يشبهون اللؤلؤ 

 .ن اللؤلؤ املنثور يف حركتهم وانتظامهماملكنون يف نظافتهم وسالمتهم، ويشبهو

 :﴾ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ﴿ *

إذا رأيت هناك يف اجلنة رأيت نعياًم عظياًم، وما سبق : ، أي(2)هناك: معناها ﴾ې﴿

إين ألعلُم آخَر أهل النار »: ليس سوى يشء يسري مما وعد اهلل املتقني، ويف احلديث

رجٌل خيرُج من النار َحبًْوا، فيقوُل اهللُ  خروًجا منها، وآخَر أهل اجلنة دخواًل اجلنَة؛

يا : يها فيخيَُّل إليه أهنا َمأْلَى، فريجُع فيقوُل فيأت. خل اجلنةَ اذهْب فاد: تبارك وتعاىل له

، وجدُُتا َمأْلَى فيأتيها، : قال. اذهْب فادخل اجلنةَ : فيقوُل اهللُ تبارك وتعاىل له. رب 

، وجدُُتا َمأْلَى: فيقوُل فيخيَُّل إليه أهنا َمأْلَى، فريجُع  اذهْب : فيقوُل اهللُ له. يا رب 

َة أمثاهلافادخل اجلنَة، فإن لك مثَل ا َة أمثال الدنيا :أو -لدنيا وَعرَشَ  .(3)«إن لك َعرَشَ

اَءْوَن أهَل الغرف من فوقهم، كام »: صىل اهلل عليه وسلموقال  إن أهَل اجلنة يََتَ

ي   ر  اَءْوَن الكوكَب الد  . «املغرب، لتفاضل ما بينهمالغابَر يف األُُفق من املرشق أو يََتَ

                                                           

تفسري ابن »، و(13/244)« البحر املحيط يف التفسري»، و(23/642)« تفسري الرازي»: ينظر( 1)

 (. 3/212)« كثري

« تفسري السعدي»، و(11/144)« تفسري القرطبي»، و(22/444)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (. 131ص)
 .ريض اهلل عنهمن حديث ابن مسعود ( 134)، ومسلم (4461)أخرجه البخاري ( 3)
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إن هذه درجة فالن، : يكاد ُيرى من ُبْعده وعظمته يتألأل فيقولونيرون كوكبًا ال : أي

بىل، »: قال! يا رسوَل اهلل، تلك منازُل األنبياء ال يبلُغها غريُهم: قالوا: ويف احلديث

ُقوا املرسلنيَ والذي نفِس بيده، رجاٌل آَمنوا باهلل  .(1)« وصدَّ

ة، واللباس، وتيجان فهو ُملك كبري؛ لكثرة اخلدم واحلشم، والسعادة العظيم

: امللوك عىل رؤوسهم، واملالئكة ال يدخلون عليهم إال باستئذان، قال تعاىل

: الرعد] ﴾ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿

عىل صربهم وعىل جهدهم،  ، فيدخلون عليهم بتربيك وِتنئة وتزكية وثناء[24 -22

: األعراف] ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ﴿: وهم يقولون

42]. 

 :﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴿ *

ندس  .، وهو ما يِّل البدن، وهو من احلرير الناعمالس 

 .(2)احلرير الغليظ الظاهر الذي تراه العيون، وفيه ملعان: هو واإلستربق

من فضة يلبسها الرجال ياب فعندهم أساور إضافة إىل هذه الث ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿

والنساء، والذهب حرام  عىل الرجال يف الدنيا، ِحلٌّ لإلناث
، وأما يف اجلنة فهو ِحلٌّ (3)

                                                           

 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب سعيد اخلُْدري ( 2321)، ومسلم (2244)أخرجه البخاري ( 1)

« تفسري ابن كثري»، و(11/144)« تفسري القرطبي»، و(23/644)« الرازي تفسري»: ينظر( 2)

(3/212 .) 

احلريُر والذهُب حراٌم »: قال صىل اهلل عليه وسلم، أن النبيَّ ريض اهلل عنهكام يف حديث أيب موسى ( 3)

، والرتمذي (11414، 11432)، وأمحد (433)أخرجه الطياليس . «عىل ذكور أمتي، وِحلٌّ إلناثهم

 .، وغريهم(3/113)سائي ، والن(1623)

، وابن (2414)، وابن ماجه (3/143)، والنسائي (4346)، وأبو داود (124، 643)وأخرجه أمحد 

 .ريض اهلل عنهمن حديث عِّل ( 411 -433( )236 -2/234)، والضياء (4424)حبان 
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يتناقض هذا مع كامل رجولتهم هلم رجااًل ونساًء، يتمتعون به كيف شاؤوا، وال 

 .ومتتعهم بألوان النعيم

ب تعريض بخمر الدنيا؛ وهلذا ذه وصفه هنا بأنه َطهور، ويف ذلك ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ﴿

 .مجهور الفقهاء إىل أن ْخر الدنيا نجسة نجاسة حسيَّة

 .، وإن كانت خبيثة حمرمة(1)الراجحهي طاهرة، وهو : وقال آخرون

 .(2)«اخلمَر يف الدنيا، ثم مل يتْب منها، ُحِرمها يف اآلخرةَمن رشَب »: ويف احلديث

دَّ فهذه ِمنَّة  ُعظمى؛ ألنه هو الذي أع ثم ذكر أن الذي سقاهم هو اهلل سبحانه،

اه الولدان أو غريهم  .هلم هذا، وأمر بأن ُيسقوا منه، فيسقيهم إيَّ

د شهوته، وهذا رشاب  خاص إذا رشبه املؤمن كان سببًا يف زوال الشبع وجتد

، فأهل اجلنة ال يتبولون وال يتغوطون (3)ويتحول الطعام الذي أكله إىل َعَرٍق كاملِْسك

 .، وهو بمثابة ما يتعاطاه الناس من أرشبة اهلضم بعد الطعام(4)يمتخطون وال

 :﴾ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ﴿ *

                                                                                                                                                    

، 2414، 334)« صحيح البخاري»، وله أصل يف ريض اهلل عنهموُروي عن غري واحد من الصحابة 

 -4/222)« نصب الراية»: وينظر(. 2313، 2361، 2343)« صحيح مسلم»، و(4131، 4424، 2411

 (.266)« إرواء الغليل»، و(31 -1/34)« التلخيص احلبري»، و(443 -1/443)« البدر املنري»، و(224

، (4/26)« يةاملوسوعة الفقهية الكويت»، و(2/442)« املجموع»، و(1/161)« املغني»: ينظر( 1)

 (. 134 -1/11)« فقه العبادة»، و(1/113)« موسوعة مسائل اجلمهور يف الفقه اإلسالمي»و

 .ريض اهلل عنهاممن حديث ابن عمر ( 2332)، ومسلم (4464)أخرجه البخاري ( 2)

تفسري »، و(4/434)للواحدي « التفسري الوسيط»، و(22/441)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (. 11/146)« القرطبي

من حديث أيب هريرة ( 2324)« صحيح مسلم»، و(2226، 2244)« صحيح البخاري»كام يف  (4)

 . ريض اهلل عنهمن حديث جابر ( 2324)« صحيح مسلم»، وريض اهلل عنه
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واستعملهم ، الذي وفَّقهم إليه (1)، وهو الشكور احلليمعز وجلَشَكَره اهلل : أي

فيه وأعاهنم عليه، ثم قبله منهم وكافأهم عليه أفضل املكافأة، فأي فضل ورمحة 

 !أعظم؟

والفضل؛ فجازاهم عىل سعيهم بأن شكرهم، وجازاهم بني العدل فجمع اهلل 

 .عىل ذنبهم بأنه غفره، وزادهم من واسع فضله ورمحته ما مل يكونوا حيتسبون

 :﴾جب حب خب مب ىب يب جت﴿ *

اًم عىل حسب الوقائع واألسباب واألحوال، وقد استمر إشارة إىل أن ه نزل منجَّ

 .(2)، فاستمر ثالًثا وعرشين سنةسلمصىل اهلل عليه ونزوله حتى آخر حياة النبي 

 :﴾حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج﴿ *

بوك ومل يؤمنوا بذا الكتاب، واألمر بـ: أي ﴾حت خت مت﴿ صىل هنا له « الصرب»إن كذَّ

 .وألمته أمجعني اهلل عليه وسلم

ره عليك، واصرب للرشيعة  اصرب فيام أمرك اهلل واصرب عام هناك، واصرب عىل ما قدَّ

؛ وهلذا كان [24: األحقاف] ﴾ۇئ ۆئ ۆئۈئ﴿: ل سبحانه يف اآلية األخرىوال تعجل؛ كام قا

مل ُنؤمر »: يف أول بعثته كلام ُعرض عليه قتال الكفار قال اهلل عليه وسلمصىل 

فكان يقول ذلك مع ما يلقاه من األذى؛ ألنه مصطرب حلكم ربه، ولن ُيقدم . (3)«بقتال

 .حتى يأذن له بذلك، فهذا أمره وهذا رشعه

                                                           

« تفسري الرازي»، و(22/46)للواحدي « التفسري البسيط»، و(22/461)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.13/241)« رييف التفسالبحر املحيط »، و(23/644)
 (. 224ص)« قالئد املرجان»، و(1/144)« اإلتقان»: ينظر( 2)

، واآلجري (6311)، وابن حبان (4/214)« أخبار مكة»، والفاكهي يف (14613)أخرجه أمحد ( 3)

 (.2/441)« دالئل النبوة»، والبيهقي يف (2/441)، واحلاكم (1142)« الرشيعة»يف 

 (.2/234)البن كثري « السرية النبوية»، و(1/443)البن هشام « لنبويةالسرية ا»: وينظر أيًضا
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 بالصرب حلكم ربه، ال إىل حكم غريه، وال إىل حكم النفس، والذينِمر وقد أُ 

 .ينزلون عند حكم نفوسهم تضطرب أمورهم، وإن كانوا حيتسبونه حكم اهلل ورسوله

 صىل اهلل عليه وسلمفالكفار كانوا حياولون أن يرصفوا النبيَّ : ﴾ىت يت جث مث ىث يث﴿

وئ وئ ﴿: ثبَّته، كام قال تعاىل؛ فأمره اهلل بالصرب و(1)وَمن معه عن بعض الوحي

: ، فهذا أبو جهل قال[64: اإلرساء] ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

ُر حممد  وجَهه بني أظهركم؟ فقالوا» ى، لئن رأيُته : فقال. نعم: هل ُيعف  ِت والُعزَّ والالَّ

ۇئ ۆئ ۆئ ﴿: فأنزل اهلل تعاىل. «يفعُل ذلك ألطأّن عىل رقبته، أو ألعفرّن وجهه يف الرتاب

 .(2)«[11: العلق] ﴾ۈئ ۈئېئ ېئ

لكل َمن هو عىل شاكلته، واآلثم وهذه اآلية ليست خاصة بأيب جهل، بل عامة 

هو فاعل اإلثم، وأما الَكفور فهو الذي يف قلبه الكفر؛ وهلذا فكل كفور آثم، وليس 

 .(3)كل آثم كفوًرا، فقد يقع املرء يف اإلثم الذي هو دون الكفر

 :﴾مج جح مح جخ حخ مخ﴿ *

ك أن تذكرمما ُيثب تك : أي ، ويدخل يف هذا ﴾جخ حخ﴿اسمه تبارك وتعاىل  وُيصرب 

واملراد هو آخر النهار،  واألَْصيلصالة الفجر، : يعني الب كورالصلوات اخلمس؛ ألن 

 .(5)؛ ولذا جاءت األحاديث يف فضل هاتني الصالتني(4)صالة العرص: به

                                                           

التحرير »، و(23/43)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(11/141)« تفسري القرطبي»: ينظر( 1)

 (.21/434)« والتنوير

 .«سورة العلق»، وما سيأيت يف (2616)« صحيح مسلم»: ينظر( 2)

« تفسري املاوردي»، و(2/222)« السمرقنديتفسري »و، (22/462)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (. 214)« تفسري ابن كثري»، و(23/643)« تفسري الرازي»، و(4/431)
 (.7/034) «زاد املسري»، و(7/721) «تفسري السمرقندي»: ينظر( 4)

 (. 424)« صحيح مسلم»، و(464، 444)« صحيح البخاري»: ينظر( 5)
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 .(1)هر معهاالنصف اآلخر من النهار، فتدخل صالة الظ: وقد يراد باألَْصيل

 :﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿ *

، فذكر الصلوات اخلمس، كام (2)صالة املغرب وصالة العشاء: أي ﴾ٱ ٻ﴿

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿: ذكرها يف مواضع أخرى، كقوله

، واألمر ليس مقصوًرا عليها [63: اإلرساء] ﴾ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

 تبارك وتعاىل، ومن فحسب، وإنام األمر بالذكر عام، فال يزال اللسان رطبًا بذكر اهلل

ن يف كل حني الذكر طريف النهار بأذكار الصباح واملساء، وذكر اهلل تعاىل يكو: ذلك

دت لإلنسان نعمة وكلام أملَّ به أمر    .وأوان، وكلام جتدَّ

: ، كقوله تعاىل(3)قيام الليل: أي ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿

ٻ ٻ پ پ ﴿: ، وقوله[61: اإلرساء] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ڀ ٺ پ ڀ ڀ ڀ پ

 .(4)، وقد كان قيام الليل واجبًا أول األمر، ثم حتول إىل نافلة[4 -2: املزمل] ﴾ٿ

وقيام الليل من أشق  ما جتاهده النفس، وحريٌّ باملؤمن أن يقوم ولو بثالث 

ركعات أو ْخس أو سبع أو تسع أو إحدى عرشة أو ما يرسَّ اهلل، ولو أن تقوم ساعة أو 

 .ربع ساعة، ففي ذلك خري كثرينصف ساعة أو 

                                                           

 . ، واملصادر السابقة(4/424)« فتح القدير»، و(11/143)« تفسري القرطبي»: ينظر( 1)

اهلداية إىل بلوغ »، و(4/64)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(2/421)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 2)

زاد »، و(22/41)للواحدي « التفسري البسيط»، و(4/162)« تفسري املاوردي»، و(12/6142)« النهاية

 (.4/231)« املسري
 .، واملصادر السابقة(12/6144)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(4/132)« مقاتلتفسري »: ينظر( 3)

 .، واملصادر السابقة«سورة املزمل»ينظر ما تقدم يف ( 4)
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 :﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ *

اسم إشارة للجامعة، وإذا جاءت يف القرآن  ﴾ڀ﴿القاعدة املطردة أن 

: ، كقوله تعاىل(1)الكافرينالكريم دون أن يسبقها يشء فإن املقصود با اإلشارة إىل 

، وكام هنا، [31: األنعام] ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ﴿

ٺ ﴿ ، وليس هذا فقط، بل تركوا﴾ڀ﴿ض بحمقهم؛ ألهنم أحبوا وهذا فيه تعري

 !﴾ٺ ٺ

، فهؤالء حيبون احلياة (2)الدنيا، من الدون: ، وسامها﴾ڀ﴿ووصف اهلل الدنيا بـ

ى ى ﴿: الدنيا دون غريها، ولو أحبوا العاجلة واآلجلة مل يرّضهم ذلك، فإن اهلل يقول

ۈ ٴۇ ۋ ﴿: نيملؤمنني الداع، وأثنى عىل ا[66: القصص] ﴾ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ

: ، وقال تعاىل[231: البقرة] ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿

 .[14: آل عمران] ﴾ھ ے ےۓ

ما أمامهم من  :هواملقصود باليوم الذي وراءهم : ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ﴿

يوم القيامة، وإنام جاء التعبري هنا بالوراء؛ ألهنم غفلوا عنه وتركوه وراءهم، فلم 

وه ظهورهمهي  .(3)تموا به، ومل يذكروه، ومل يعملوا له، وولَّ

 .فهو ليس كسائر األيام التي ألفوها، وإنام هو يوم ثقيل، طويل مهول َرعيب

                                                           

 (. 21/436)« التحرير والتنوير»: ينظر( 1)

« تاج العروس»، و«ن ىد »( 2/232)« مقاييس اللغة»، و(1/242)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 .«د ن و»( 23/41)

« فتح القدير»، و(23/42)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(23/643)« تفسري الرازي»: ينظر( 3)

(4/426 .) 
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التضاد : ، وهذا يسمى(1)لغة بمعنى واحدتأيت يف ال« أمام»و« وراء»ثم إن كلمة 

، [61: الكهف] ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿: يف األلفاظ، كقوله تعاىل

 .(2)أمامهم: يأ

، فلو أهنم عاشوا الدنيا كلها منذ ُخلقت ﴾ڀ﴿وهذا تدوين حلامقة الذين أحبُّوا 

إىل قيام الساعة ما كانت مكافئة وموازية لآلخرة، فكيف والواحد منهم ما عاش 

 !ة سنة؟مئسوى ْخسني أو سبعني أو 

 :﴾ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴿ *

، إنسان شديد األرَْس : ببعض، يقالاألطراف، أو اتصال بعض اجلسد : واألَْس 

 .(3)اجلسمقوي : أي

وما دام أنه هو الذي خلقهم فهو قادر عىل إعادِتم، فهو احتجاج باخللق األول 

ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ﴿: ، كام قال تعاىل(4)عىل اخللق الثاين

روا خلقهم أول : ، أي[14: ق] ﴾ی هم يستغربون من اخللق اجلديد، فلامذا مل يتذكَّ

 !؟(5)رةم

فهذا بقياس العقل ! أومل يعلموا أن الذي خلقهم أول مرة قادر عىل بعثهم؟

 .سواء عز وجلأهون، وإن كان األمر بالنسبِة هلل 

                                                           

 (. 1/434)« تاج العروس»، و(14/211)« ِتذيب اللغة»: ينظر( 1)

تفسري »، و(263ص)البن قتيبة « غريب القرآن»، و(2/146)للفراء « معاين القرآن»: ينظر( 2)

 (.3/222)« روح املعاين»، و(4/163)« تفسري ابن كثري»، و(11/24)« القرطبي

« تفسري الرازي»، و(3/211)« تفسري البغوي»، و(13/262)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 3)

 (. 11/141)« تفسري القرطبي»، و(23/641)
 .، واملصادر السابقة(3/214)« تفسري ابن كثري»: ينظر( 4)

 (.24/216)« التحرير والتنوير»، و(4/232)« الكشاف»، و(21/423)« تفسري الطربي»: ينظر( 5)
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وفيها تذكري بالنعمة ودعوة إىل الشكر، أليس اهلل سبحانه قد أحسن خلقهم 

تقدم ، وكلام عز وجلوشدَّ أرسهم؟ فاألطراف واملفاصل واألعضاء أحكمها اهلل 

 .لم اكتشف املزيد من القوة واإلبداع والقدرة واألرسار يف خلق اإلنسان واحليوانالع

ى ى ائ ائ ﴿: يف أول السورة ذكر اهلل اإلنسان والروح الذي به أصبح إنساًنا، فقال

، وبنيَّ مراحل خلق اإلنسان، وأنه صار إنساًنا ملا ُنفخ فيه الروح؛ ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ەئ ەئ وئ

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿: «سورة املؤمنون» وهلذا يقول تعاىل يف

ۀ ۀ ہ ہ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ڱ ڱ

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

حتى مع حياة احليوان  -أما قبل نفخ الروح ﴾ڭ ڭڭ﴿، ﴾ڭڭ

 .فليس بإنسان -املنوي

 .(1)السورة أشاد باجلسد ومجاله وإتقانه وَأرْسهويف آخر 

 تعاىل أن اهلل: مجهور املفرسين عىل أن املعنى: ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿

ى ائ ائ ەئ ﴿: ، كام قال تعاىل(2) بغريهمقادر عىل أن يذهب بؤالء ويأيت

 .[122: النساء] ﴾ەئ وئ وئۇئ

، رمحه اهللوهناك معنى آخر أشار إليه بعض املفرسين، ومنهم الشيخ السعدي 

 .(1)أن املقصود إحياؤهم للبعث مرة أخرى، كام خلقهم يف الدنيا: وهو

                                                           

وما ذكره بعض املتقدمني من أن العظام والعصب ونحوها من ماء الرجل، واللحم والشحم من ( 1)

« قاتلتفسري م»: ينظر. ماء املرأة؛ فليس عليه دليل ال طبي وال رشعي، وإنام هي اجتهادات ال ُتسلَّم

ملحمد عِّل البار « خلق اإلنسان بني الطب والقرآن»، و(2/416)« رزاقال تفسري عبد»، و(4/441)

 (.213 -216ص)

« تفسري القرطبي»، و(4/122)« تفسري السمعاين»، و(22/466)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (. 21/413)« التحرير والتنوير»، و(3/214)« تفسري ابن كثري»، و(11/142)
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 :﴾ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿ *

 ،األقرب وهو، (2)هذه السورة، أو هذه الرشيعة: أي ﴾ڤ ڦ ڦڦ﴿

 ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿: اختار، كام يف قوله: أي ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿

َمن شاء أن يكون شاكًرا وَمن شاء َأالَّ يكون كذلك، ومل يذكر األمر : ، أي[2: اإلنسان]

يبني  -كام ذكرنا -َمن شاء اختذ إىل الشيطان سبياًل؛ ألن سياق السورة: اآلخر؛ وهو

جانب الرمحة واإليامن والنجاة واجلنة، وهذا فيه إشارة إىل مسؤولية العبد يف 

وفاعلة يف اختياره الطريق والسبيل إما إىل إيامن أو االختيار، وأن مشيئة العبد مؤث رة 

 -وليس صحيًحا أن اإلنسان مقهور باجلينات كام يقال- كفر، أو طاعة أو معصية

 .دها اإلنسان يف نفسه، وأنه ليس بمجبور مطلًقاوهي رضورة جي

ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿ *

 :﴾ڌ

، بل مها يف (3)ادَّعى بعضهمهذا معنى آخر، وليست اآلية ناسخة لألوىل كام 

؛ فإن مشيئة العبد وإرادته (4)«سورة التكوير»سياق واحد هنا ويف مواضع أخرى، كـ

فالعبد ال يغلِب ربه وال يسبقه، والذين يكيدون منطوية يف إرادة اهلل تبارك وتعاىل، 

م وال يصلون إىل يشء، ومن حكمته تعاىل وعدله أن الذي يريد لربم حتبط أعامهل

هلُدى هيديه، والذي يريد الضالل ُيِّل  بينه وبني ما يريد حتى يلقى اهلل بذنبه، ومشيئة ا

                                                                                                                                                    

 (. 132ص)« تفسري السعدي»: ينظر( 1)

نظم الدرر يف تناسب »، و(2/443)« تفسري ابن جزي»، و(4/414)« املحرر الوجيز»: ينظر( 2)

 (. 21/142)« اآليات والسور
، (414ص)« مجال القراء وكامل اإلقراء»، و(2/434)البن اجلوزي « نواسخ القرآن»: ينظر( 3)

 (. 23/46)« يف علوم الكتاب اللباب»، و(11/142)« تفسري القرطبي»و
 . ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿: يف قوله تعاىل( 4)
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ذلك عنده يف كتاب، اهلل ثابتة؛ وهو تعاىل علم َمن سيطيع وَمن سيعيص، وكتب 

وليس اإلنسان مقهوًرا عىل طريق اخلطأ أو عىل طريق االنحراف، وال عىل طريق 

بالطاعة، ولكنه خمتار؛ ولذا ينعَّ   .م أو يعذَّ

فهو سبحانه عليم بعباده وما سيفعلونه،  ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿

يم  يف خلقه؛ وهلذا كان القدر رسه يف عباده 
 .سبحانه وتعاىلوسيختارونه، وهو َحكِ

كثري من الرجال إذا وصلوا إىل »: يقول رمحه اهللالقادر اجليالين  وكان عبد

فنازعُت أقداَر  -فتحة: يعني -القضاء والقدر أمسكوا، وأنا انفتحت يل فيه َرْوَزَنة  

 .(1)«احلق  باحلق  للحق  

أن ينازع املؤمن أقدار الضالل باهلدى، والكفر باإليامن، واجلهل : ومراده

، كام قاباملعر ل عمر فة، واإلخفاق بالنجاح، واملرض بالعالج، وهذا َقَدر  وهذا َقَدر 

مع االستعانة باهلل عىل ذلك، ومعرفة . (2)«نفرُّ من َقَدر اهلل إىل َقَدر اهلل»: ريض اهلل عنه

 .ر عىل عباده إرادة رشعية، وإن كان هذا يقع كوًنا وقدًراأنه ال يريد الكفر والرض

 ژ ڑ ڑ ک ک ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ﴿ *

 :﴾ک

أنت »: ، كام قال اهلل تعاىل يف احلديث القديس عن اجلنة(3)اجلنة: هنا هي والرمحة

 .(4)«رمحتي، َأْرَحم بك َمن أشاُء من عبادي

                                                           

، (26ص)« طريق اهلجرتني»، و(13/143)، (3/234)، (2/443)« جمموع الفتاوى»: ينظر( 1)

 (. 1/216)« مدارج السالكني»و

 .ريض اهلل عنهاممن حديث ابن عباس ( 2211)، ومسلم (4621)أخرجه البخاري ( 2)

، (11/142)« تفسري القرطبي»، و(4/231)« زاد املسري»، و(4/424)« تفسري مقاتل»: ينظر( 3)

 (.24/21)« التحرير والتنوير»، و(6/262)« تفسري ابن كثري»و
 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 2344)، ومسلم (4343)أخرجه البخاري ( 4)
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رمحة اهلل تبارك وتعاىل، وهي أوسع من اجلنة، فتشمل اإليامن يف الدنيا؛ فإنه من 

 .وتشمل املغفرة والتوبة واللطف اإلهلي

هؤالء هم الطرف اآلخر الذين أخفقوا يف  ﴾کژ ڑ ڑ ک ﴿

 .االبتالء

د الظاملني بأن أعد هلم : منصوب بفعل حمذوف، أي ﴾ژ﴿: وقال هنا وتوعَّ

ے ے ۓ ۓ ﴿: يقول« سورة الشورى»عذاًبا ألياًم، ويف 

؛ ألنه ﴾ڭ﴿: الفق، ﴾ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

ل عليه ويتضمنه الفعل ليس بعدها فعل، أما هنا فبعدها فعل، فنُقدر قبلها فعاًل يد

 .(1)الذي جاء بعدها

ويف ابتداء السورة ذكر قصة اإلنسان، ويف ختامها ذكر هناية القصة، وأن هؤالء 

ا وال شديًدا، صاروا إىل اجلنة وهؤالء صاروا إىل النار، واألمر مل يكن صعبًا وال  شاقا

.بل هو يسري  عىل َمن يرسه اهلل عليه

   

                                                           

، (46 -22/44)للواحدي « التفسري البسيط»، و(4/214)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 1)

 (.11/142)« تفسري القرطبي»و
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* 

 :هلا أسامء عدة، منها

 .(1)وهو املثبت يف املصاحف، ومعظم كتب التفسري، «سورة املرسالت»

 .(2)، كام يف بعض روايات حديث النظائر«﴾ک﴿سورة »و

، فقد ريض اهلل عنهم، وهذا املعروف عند الصحابة (3)«﴾ک گ﴿سورة »و

يف  صىل اهلل عليه وسلملنبي كنا مع ا: قال ريض اهلل عنهجاء يف حديث ابن مسعود 

، ﴾گ ک﴿ :غار، وقد ُأْنزلت عليه يِه َرْطبًة، إذ خرجت حيَّة 
، فنحن نأخُذها من فِ

: صىل اهلل عليه وسلمفاْبتَدرناها لنقتلها، فسبقتنا، فقال رسوُل اهلل  .«اقتلوها»: فقال

ها» ُكم، كام وقاكم رَشَّ  .(4)«وقاها اهللُ رشَّ

                                                           

للواحدي « التفسري الوسيط»، و(22/433)« تفسري الطربي»، و(4/426)« اتلتفسري مق»: ينظر( 1)

« التحرير والتنوير»، و(13/144)« التفسري املظهري»، و(11/142)« تفسري القرطبي»، و(4/436)

(21/416.) 

« تفسري ابن أيب زمنني»، و(4/144)« خاريصحيح الب»، و(411ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 2)

(4/66 .) 
 (. 21/416)« التحرير والتنوير»: ينظر( 3)

 (. 2224)، ومسلم (4121، 4123)أخرجه البخاري ( 4)
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صىل اهلل أيًضا يف النظائر التي كان النبيُّ  عنه اهللريض ويف حديث ابن مسعود 

يف  ﴾ٱ ٻ ٻ﴿، و﴾ک گ گ﴿: يقرأ با يف الصالة، أنه كان يقرأ عليه وسلم

 .(1)ركعة

ک ﴿: يقرأ ، أن أمَّ الفضل سمعته وهوريض اهلل عنهام وعن ابن عباس

رتني بقراءتك هذه السورة، إهن»: فقالت، ﴾...گ ، واهلل لقد ذكَّ ا آلخر ما يا ُبنيَّ

 .(2)«يقرُأ با يف املغرب صىل اهلل عليه وسلمسمعُت من رسول اهلل 

)«سورة الُعرف»: وبعضهم يذكر أن من أسامئها
فيها يف قوله « الُعرف»؛ لذكر (3

 .﴾ک گ﴿: تعاىل

 .(4)ْخسون آية باتفاق علامء العد    *

 :أيتويدل عىل ذلك ما ي، (5)عند أكثر العلامء  *

السابق، وفيه أهنا نزلت يف الغار؛ وهلذا قال  ريض اهلل عنهحديث ابن مسعود  -1

إن من طرائف السورة أهنا نزلت حتت األرض، فكام أنه وجد يف : ابن العريب وغريه

                                                           

وأبو داود  -بدون رسد السور -(322)، ومسلم (4342، 4114، 664)أخرجه البخاري ( 1)

 (.423)، وابن خزيمة (1214)

 (.442)، ومسلم (642)أخرجه البخاري ( 2)

، (14/136)« روح املعاين»، و(2/144)« عىل مقاصد السورمصاعد النظر لإلرشاف »: ينظر( 3)

 (.21/413)« التحرير والتنوير»، و(1/231)« تفسري القاسمي»و
، (211ص)« فنون األفنان يف عيون علوم القرآن»، و(241ص)« البيان يف عد  آي القرآن»: ينظر( 4)

 (.21/411)« التحرير والتنوير»، و(212ص)« اء وكامل اإلقراءمجال القر»و

، (4/421)« فتح القدير»، و(11/142)« تفسري القرطبي»، و(4/232)« زاد املسري»: ينظر( 5)

 (.21/413)« التحرير والتنوير»و
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القرآن املكي واملدين والسفري وغري ذلك، فيوجد ما نزل حتت األرض، ومنه هذه 

 .(1)السورة، فإهنا نزلت يف الغار

 .(2)نىأن نزوهلا كان يف ليلة اجلن  بم -2

د ذلك موضوعات السورة؛ فإهنا حافلة بالوعيد والتهديد  -3 ومما يؤك 

 .والتخويف، وذلك غالب يف القرآن املكي

أن السورة مليئة بتقرير التوحيد واإليامن باهلل واليوم اآلخر والثواب  -4

 .ي يف الغالبوالعقاب واجلنة والنار، وهذا شأن القرآن املك

 .، والسورة من هذا القبيل(3)املكي ِقرص آياتهأن من عالمات  -5

، ﴾مئ ىئ يئ جب حب خب مب﴿: وقد أشكل عىل كوهنا مكية ذكر الركوع يف آخرها يف قوله

 .(4)وغريه أهنم يرون هذه اآلية مدنية ريض اهلل عنهامفُذكر عن ابن عباس 

، فإن الذين استشكلوه ظنوه أن السورة كلها مكية، وأما ذكر الركوع والصواب

اركعوا، ال يركعون، : إذا قيل هلم يوم القيامة: إن هذا يوم القيامة، أي: لوامدنياا وقا

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ  حس خس مس حص مص جض حض خض مض حط﴿: كام ورد يف اآلية األخرى

، وهذا شأن املنافقني، [42 -42: القلم] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .والنفاق مل يوجد إال يف املدينة

أن ذلك يف الدنيا، وفيه إشارة إىل متردهم وإبائهم ورفضهم االنصياع  ابوالصو

وئ ۇئ ۇئ ﴿: للحق وعدم إيامهنم وأدائهم للصالة، كام يف قوله سبحانه

                                                           

 (. 4/244)البن العريب « أحكام القرآن»: ينظر( 1)

 (.14/162)« الدر املنثور»، و(4124، 1323)« صحيح البخاري»: ينظر( 2)

 (.132ص)لصبحي صالح « علوم القرآنمباحث يف »: ينظر( 3)

، (4/421)« فتح القدير»، و(11/142)« تفسري القرطبي»، و(4/232)« زاد املسري»: ينظر( 4)

 (.21/413)« التحرير والتنوير»و
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ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

: ، فذم املرشكني بأهنم ال يقيمون الصالة، فيكون املقصود[22 -21: الروم] ﴾یی

 .الراجحيه فالسورة مكية عىل القول علوصف املرشكني يف الدنيا، وبناًء 

صىل اهلل ، أنه قال لرسول اهلل ريض اهلل عنهحديث أيب بكر  *

، واملرسالُت، ﴾ک﴿َشيَّبتني هوٌد، و»: فقال! يا رسوَل اهلل، قد ِشبَْت : عليه وسلم

 .(1)«﴾ٱ ٻ ٻ ﴿، و﴾ٱ ٻ ﴿و

 .(2)هوغريوهو حديث مضطرب، كام ذكر ذلك ابن الصالح، 

وتتميَّز بأن فيها عرشة مقاطع، كل مقطع منفصل عن اآلخر ليس معطوًفا عليه، 

، ُيفصل بينه وبني سابقه بالتهديد الرباين ؛ ليعطي معنى ﴾ې ې ى﴿: وإنام يبدأ مستقالا

 .جديًدا يتعلَّق باملقطع املشار إليه

ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ گ گ ڳ ک گ گ﴿ *

 :﴾ۀ ۀ ہ ہ ڻ ڻ ڻ ڻ ڱ ں ں ڱ

سورة »، ويف ﴾ې ې ې﴿: «سورة الذاريات»َسم يف م ُيشبه القَ وهذا الَقَس 

، فهو َقَسم بأشياء أراد اهلل تعاىل أن يلفت نظر ﴾ڻ ڻ ۀ﴿: «النازعات

 .الناس إليها مما ال يعرفه الناس ألول َوْهلة

ين يحإن املقَسم به هنا كله يشء واحد؛ وهو الَقَسم : ويقول بعض املفِّس  بالر 
(1) ،

: ، وقال[43: الروم] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ﴿: ، قال تعاىل«املرسالت»فهي 

                                                           

، واحلاكم (444)« العلل الكبري»، ويف (2216)، والرتمذي (23243)أخرجه ابن أيب شيبة ( 1)

 .ريض اهلل عنهاممن حديث ابن عباس ( 4/243)« ألولياءحلية ا»، وأبو نعيم يف (2/242)
 .«سورة الواقعة»ينظر ما تقدم يف أول ( 2)



211 
 

، أن ريض اهلل عنهام، وجاء من حديث ابن عباس [22: احلجر] ﴾ڈ ڈ ژ﴿

 .(2)كان أجوَد الناس باخلري من الريح املرسلة صىل اهلل عليه وسلمالنبيَّ 

، «النارشات»أهنا : ، وهذا من أسامئها، ومن صفتها«العاصفات»وهي 

 .«الفارقات»و

، فهل الرياح ُتْلِقي ﴾ڱ ں ں﴿ :ك أنه قال يف آخرهاعىل ذلويشكل 

 ِذكًرا؟

رت، فإن الناس يفزعون إىل : قيل نعم، ُتْلِقي ِذكًرا؛ ألن الريح إذا عصفت ودمَّ

كر والتسبيح واالستغفار ويلجؤون إىل ربم، والنبيُّ  أمر  صىل اهلل عليه وسلمالذ 

، فكأهنا (3) من العذاب عند هبوب الريحبالدعاء وسؤال اهلل الرمحة، واالستعاذة باهلل

دت هلم ذكًرا ملا نسوهسبحانه وتعاىلألقت عىل ألسنة الناس ذكًرا هلل   .(4)، أو جدَّ

 :﴾گ ک گ﴿ *

 :واألقرب أن املقَسم به قسامن

 .الرياح: األول

وح؛ وهي املالئكة: الثاين الرُّ
(5). 

                                                                                                                                                    

« تفسري الرازي»، و(4/466)« الكشاف»، و(266 -13/264)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 1)

 .(13/264)« البحر املحيط يف التفسري»، و(2/644)

 (. 2233)، ومسلم (1132)أخرجه البخاري ( 2)

كان النبيُّ صىل اهلل عليه وسلم »(: 311)« صحيح مسلم»يف  ريض اهلل عنهاكام يف حديث عائشة ( 3)

ها، »: إذا عصفت الريح قال اللهمَّ إين أسأُلك خرَيها، وخرَي ما فيها، وخرَي ما ُأرسلت به، وأعوُذ بك من رش 

 .«ما ُأرسلت به ورش  ما فيها، ورش  

 (. 2/644)« تفسري الرازي»، و(266 -13/264) «تفسري املاتريدي»: ينظر( 4)

« البحر املحيط يف التفسري»، و(11/144)« تفسري القرطبي»، و(4/442)« تفسري مقاتل»: ينظر( 5)

 (. 21/423)« التحرير والتنوير»، و(13/264)
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 .الرياح، وهذا ظاهر: فاملرسالت هي

ي يكون عىل ناصيتها ذات اليمني وذات الشعر الذ: سُعْرف الفر: ﴾گ﴿و

؛ ألن العرب (2)الرياح املتتابعة: ، وكذلك ُعْرف الديك، فيكون املقصود(1)الشامل

 .إذا التفوا وتتابعوا عليه: جاء القوم إىل فالن ُعْرًفا كُعْرف الفرس، أي: يقولون

 :﴾ڳ گ گ﴿ *

بد أن تكون  ف، فالالفاء ليست من حروف الَقَسم، وإنام هي حرف عط

: هي ﴾گ﴿؛ ألهنا صفة هلا وذكر لبعض فعلها، «املرسالت»هي « العاصفات»

، وقد وصف اهلل تعاىل الرياح يف القرآن الكريم (3)الرياح إذا اشتدت هبوبا وعصفت

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿: بأهنا عاصفة، فقال

 .[22: يونس] ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

 .زداد حتى تعصف عصًفافتبدأ الريح هادئة ثم ت

إن املقصود هو املالئكة، لكان املعنى واضًحا، فاملالئكة ُترَسل إىل : ولو قلنا

، [64: احلج] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ﴿األرض، فاهلل تعاىل 

، [2: النحل] ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿و

 .ُيرسلهم بالوحي وبالعذاب وبام شاء

                                                           

التحرير »، و«ع ر ف»( 1/241)« لسان العرب»و ،(2/111)« املحكم واملحيط األعظم»: ينظر( 1)

 (.21/421)« لتنويروا
تفسري »، و(4/436)للواحدي « التفسري الوسيط»، و(22/433)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.11/144)« تفسري القرطبي»، و(3/231)« البغوي

« سعديتفسري ال»، و(4/124)« تفسري السمعاين»، و(22/432)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (.21/421)« التحرير والتنوير»، و(132ص)
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فيكون ، (1)ون باملعروفمعروًفا؛ فإهنم ُيرسل: أي ﴾گ﴿: وعليه يكون قوله

الَقَسم هنا ليس بكل إرسال، وإنام بإرساهلم باألمر الرشعي املعروف، كإرساهلم 

 .بالوحي وما أشبه ذلك

: املالئكة يف عصفها بالباطل، قال تعاىل: «العاصفات»ويكون املقصود بـ

، [13: األنبياء] ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ﴿

 .حجتهمأو يف عصفها باملبطلني وإزالتهم ودحض 

 .الرياح: أن املقصود باتني اآليتني واألقرب

 :﴾ڳ ڳ ڳ﴿ *

 :، بل قال«فالنارشات»: هذا َقَسم آخر، وهنا أبدل الفاء بالواو، فلم يقل

، والقسم هنا باملالئكة، فأقسم اهلل بالريح (2)، فدل عىل أنه َقسم خمتلف جديد﴾ڳ﴿

وح  .والرُّ

 الرياح واملالئكة؛ ألن الريح ُترسل وهنا مناسبة لطيفة يف اجلمع يف الَقسم بني

، فهي ُترسل [43: الروم] ﴾ڭ ۇ﴿: ة، تبعث السحاب، كام قال اهللمبرش  

باملطر، واملطر حياة لألرض وللنبات، واملالئكة ُترسل بالوحي واحلق، واحلق فيه 

 .بينهام؛ ألن رسَّ احلياة فيهامحياة القلوب؛ وهلذا مجع اهلل تعاىل 

« سورة احلديد»القلوب وحياة األرض، فمثاًل يف  تعاىل بني حياة وكثرًيا ما جيمع

 ﴾ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿: ملا ذكر تعاىل حياة القلوب يف قوله

                                                           

« تفسري القرطبي»، و(2/463)« تفسري القشريي»، و(2/221)للفراء « معاين القرآن»: ينظر( 1)

(11/144.) 

التحرير »، و(13/264)« البحر املحيط يف التفسري»، و(11/144)« تفسري القرطبي»: ينظر( 2)

 (.21/423)« والتنوير
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ب ذلك بقوله ؛ إشارة إىل أن [16: احلديد] ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ﴿: عقَّ

 .بالقرآن، كام حتيا األرض باملطرالقلوب امليتة حتيا 

 :﴾ڱ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ *

النارشات الفارقات امللقيات، وعطف : واحد بيشء واحد، هوَقسم وهذا 

، فاملالئكة تنرش (1)بعضها عىل بعض بالفاء، والفاء ليست حرف قسم، كام سبق

الصحف، سواًء أجنحتها حينام تطري بني السامء واألرض، وتنرش احلق واخلري، وتنرش 

، كام قال (2)م القيامةكانت هذه الصحف يف السامء أو كانت يف األرض أو كانت يو

ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿: ، وقال[13: التكوير] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ﴿: اهلل

؛ فإذا أخذت املصحف [12: اإلرساء] ﴾ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

ُقتل واملصحف منشور بني يديه،  ريض اهلل عنهوفتحته فهو منشور بني يديك، وعثامن 

َذْين زنيا من اليهود وفي فأتوا بالتوراة »: هوقد جاء يف قصة الرجل واملرأة اللَّ

 .واملصدر للتوكيد. نرًشا: ففتح الكتاب يسمى. (3)«فنرشوها

ت  التمييز والبيان، فهي َتفُرق فرًقا وفرقاًنا بني : َفَرَقْت، والَفْرقوبعدما َنرَشَ

احلق والباطل، واهلدى والضالل، واخلري والرش، واإليامن والكفر، وبني أهل اجلنة 

 .(4)وأهل السعري

                                                           

 .﴾گ گ ڳ﴿ :هتقدم يف قول( 1)

« التحرير والتنوير»، و(4/423)« فتح القدير»، و(23/644)« تفسري الرازي»: ينظر( 2)

(21/421.) 
 . ريض اهلل عنهاممن حديث ابن عمر ( 1411)، ومسلم (2424)أخرجه البخاري ( 3)

 (.422 -21/421)« التحرير والتنوير»: ينظر( 4)
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چ چ ﴿: رقان يف مواضع كثرية يف كتابه العزيز، فقالاهلل الفوقد ذكر 

ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿: ، وقال[21: األنفال] ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

التفريق والتمييز بني احلق والباطل، فاملالئكة : ، والفرقان[41: األنفال] ﴾ڤڦ

تفرق بام جاءت به من الوحي من السامء بني احلق والباطل، فيكون الفرق أثًرا عن 

 .(1)نرشها

ض احلق من الباطل، وال حيتاج األمر  وعند نزول املالئكة يبدأ الوضوح ويتمحَّ

إىل جهد َجِهيد وعمل كبري، فبعدما نرشت أجنحتها فرقت بني احلق والباطل، حتى 

كر؛ ألن املقصود البداية واإلرادة والتوجه هلذا األمر؛ ولذا عربَّ  قبل أن يتم إلقاء الذ 

كر عىل التعبحرف الفاء الدال عىل  كر هو الفرقان، فهي ُتلقي الذ  قيب واملبارشة، والذ 

سل واألنبياء املصطفني  چ چ ﴿: ، ومنه القرآن، كام قالعليهم السالمالرُّ

 .[4: احلجر] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 :﴾ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ *

كرهذا : أي ل يكون إعذاًرا أو إنذاًرا، ويف القرآن معنى ثالث هو  الذ  املنزَّ

 ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴿: يف قوله سبحانه التبشري، كام

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿: ، وقال[2: الكهف]

، ومل يذكر البشارة هنا؛ ألن سياق اآليات سياق وعيد وِتديد [1: اإلرساء] ﴾ڤ

ين الذين  تعاظمت عليهم احلجج، ومع ذلك يرصفون وختويف للكافرين املرص 

ون عنها صدوًدا  .وجوههم عنها، ويصدُّ

                                                           

 (.21/422)« التحرير والتنوير»: ينظر( 1)
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 صىل اهلل عليه وسلمعذر للمؤمنني الذين إذا سمعوا ما ُأنزل إىل الرسول  كروالذ  

فاضت أعينهم من الدمع وأقبلوا وآمنوا باهلل ورسوله، فكان ذلك إعذاًرا هلم، وبياًنا 

للحجة، وغفراًنا ملا سلف؛ ألن اهلل ال يؤاخذهم عىل ما كان منهم يف زمن اجلاهلية 

 ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴿: ذا قال سبحانهقبل أن تقوم عليهم احلجة؛ وهل

، وقال عن [11: األنعام] ﴾ٿٹٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿: ، وقال[14: اإلرساء]

 ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿: الكافرين

 .حتى ال تقولوا ذلك: ، أي[162: األعراف]

يكون للكافرين؛ لئال يكون هلم حجة؛ ألهنم مل ينتفعوا بالوحي، ولكن  والن ْذر

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿: وهلذا قال سبحانه احلجة قامت عليهم؛

 .، فليس هلم حجة؛ ألن اإلنذار بلغهم[144: النساء] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ

انتهوا، وعىل هذا املعنى يكون العذر يف حق املؤمنني؛ ألهنم آمنوا وألهنم بإيامهنم 

فُغفر هلم ما قد سلف، فال ُيؤاخذهم اهلل عىل ما كان منهم يف زمن اجلهل والرشك؛ 

 .م وقيام احلجةلعدم العل

وال بأس أن يكون املعنى عكس ذلك؛ فيكون إعذاًرا للكافرين؛ ألهنم لن 

ما جاءنا من بشري وال نذير، وهو : ينتفعوا من الوحي، ولكن معذرة إليهم لئال يقولوا

قوا النذير إنذا ر للمؤمنني الذين كانوا يف عامية وجهالة قبل الوحي، فأنذرهم وصدَّ

 .(1)وآمنوا

 :﴾ہ ۀ ۀ ہ﴿ *

                                                           

« التفسري القرآين للقرآن»، و(11/144)« تفسري القرطبي»، و(22/413)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 .، واملصادر اآلتية(14/1212)
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وعد اآلخرة؛ القيامة : واملقصود به، َقسم عىل أن الوعد واقع، هذا جواب الَقَسم

، وسياق السورة كلها جاء بالوعد والوعيد ووصف القيامة (1)واجلزاء واحلساب

 .وأحواهلا وما يكون فيها

، فكل ما ُتوعدون عىل اإلمجال وُيتمل أن يكون ما ُيوعدون أشمل من ذلك

: جل وعالع، فيدخل يف ذلك الوعد باخلري أو بالرش، كقوله وعىل التفصيل سيق

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿

، ويدخل فيه تفاصيل الوعد الذي أخرب اهلل تعاىل أنه [44: النور] ﴾ڃ ڃ چ

سيقع من الكوارث واملصائب وأمور اخلري والرش املذكورة يف القرآن، أو فيام ثبت يف 

 .(2)صحيح السنة

حلق والوعد الكاذب أو الوعد املفرتى، لفرق بني الوعد اوفيه إشارة إىل ا

ڑ ڑ ک ک ک ﴿: والفرق بني وعد الرمحن ووعد الشيطان، قال تعاىل

، فوعد الشيطان وعد [22: إبراهيم] ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ

، وأما [243: البقرة] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ﴿: كاذب، قال اهلل تعاىل

 .[44:يونس] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ﴿: وعد اهلل تعاىل فهو حق

يقول يف  صىل اهلل عليه وسلم، وهو وعد اإلنسان، والنبيُّ وثمة أمر ثالث بينهام

َث كذَب، وإذا وَعَد أخلَف، وإذا : آيُة املنافق ثالٌث »: وعد اإلنسان ألخيه إذا حدَّ

وهذا دليل عىل أن املسلم إذا كان من عادته إخالف الوعد، ففيه . (3)«اْؤمُتَِن خانَ 

                                                           

، (3/216)« تفسري ابن كثري»، و(23/643)« تفسري الرازي»، و(4/232)« زاد املسري»: ينظر( 1)

 .املصادر السابقة واآلتية، و(21/422)« التحرير والتنوير»، و(14/111)« روح املعاين»و

اللباب يف علوم »، و(23/643)« تفسري الرازي»، و(22/31)للواحدي « التفسري البسيط»: ينظر( 2)

 (.23/46)« الكتاب
 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 41)، ومسلم (22)أخرجه البخاري ( 3)
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ق، ولكنه لو وعد ويف نيته أن يفي، ثم مل يف لعارض فليس عالمة من عالمات النفا

إقدام اآلخر عىل فعل يكل فه وحيمله ما مل يكن  عليه يشء، وإذا ترتب عىل الوعد

 .إثاًم  أنه جيب الوفاء بالوعد ما مل يكن فاألقربحيتمل، 

ہ ﴿: انتهى املشهد األول، وانتقل السياق يف السورة إىل مشهد آخر *

ڭ ڭ  ۓ ۓ ڭ ڭ ے ھ ھ ے ہ ھ ھ

 :﴾ې ې ى ى ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ٴۇ ۋ ۋ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇ ۇ

 :﴾ہ ہ ھ ھ﴿ *

ذكر تعاىل طمس النجوم، ومل يذكر َمن الذي طمسها؛ ألنه معلوم، فاألمر بيد اهلل 

عياًنا ال شك فيه؛ وهلذا مل يكن ثمة حاجة إىل أن ُيبني  َمن هو سبحانه، واألمر أصبح 

 .ختصارالفاعل، وإنام أمجله بنوع من اال

 :والطَّْمس ُيتمل أمرين

 .(1)أجراًما ال ضوء هلا ﴾ہ﴿ُذهب بنورها فأظلمت، وعىل هذا فتكون  -1

 .(2)ُذهب با وبنورها، فُأزيلت وحُميت -2

ُطمس الكتاب إذا كان عليه كتابة فُمحيت، وكذلك الطمس عىل األعني، : تقول

ة بالعمى أو بإزال: ، أي[44: يس] ﴾ھ ھ ے ے ۓ﴿: قال تعاىل

نسألك أن تأخذ : ، أي[33: يونس] ﴾ىئ ىئ ىئ ی﴿: ك قوله سبحانهالعني بالكلية، وكذل

 .منهم أمواهلم أو حُتيلها شيئًا آخر ال ينتفعون به

                                                           

« تفسري القرطبي»، و(4/232)« زاد املسري»، و(2/222)للفراء « معاين القرآن»: ينظر( 1)

 .، واملصادر اآلتية(14/111)« روح املعاين»، و(11/146)

، (23/643)« تفسري الرازي»، و(4/463)« الكشاف»، و(4/126)« تفسري السمعاين»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(13/264)« البحر املحيط يف التفسري»و
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أن ُتطمس النجوم، وقد يكون يف ذلك إشارة إىل : عالمات الساعة والقيامةمن 

من الناس،  زوال الشمس؛ ألن الشمس هي أكرب األجرام الفلكية املضيئة القريبة

وكثري من النجوم التي يراها الناس نورها من نور الشمس، فذهاب نورها إشارة إىل 

ٱ ٻ ﴿: ، كام جاء النص عليه يف مواضع كثرية، كقوله تعاىل(1)ذهاب نور الشمس

 .[1: التكوير] ﴾ٻ ٻ

 :﴾ھ ھ ے ے﴿ *

: معناها ﴾ے﴿: هي هذه القبة الزرقاء التي نراها فوقنا، وقوله ﴾ھ﴿

: النبأ] ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿: ؛ وهلذا قال تعاىل(2)ًباقت وصارت أبواتشقَّ 

 .صار فيها شقوق وصدوع: ، أي[11

وأنت اليوم تنظر إليها فتجدها يف غاية اإلحكام واإلتقان واجلامل، كام قال 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿: تعاىل

، أما يف ذلك املوقف فالسامء [4 -2: امللك] ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

ع وتض  .عف فهي واهية مشقوقةتتصدَّ

 :﴾ۓ ۓ ڭ ڭ﴿ *

أن تتحول إىل يشء خفيف : التفجري، وقد يكون معناه: قد يكون النَّْسف

 .(3)كاهلباء

 :﴾ڭ ڭ ۇ ۇ﴿ *

                                                           

 (. 21/424)« التحرير والتنوير»: ينظر( 1)

 (.4/421)« فتح القدير»، و(3/216)« تفسري ابن كثري»، و(11/146)« تفسري القرطبي»: رينظ( 2)

« التحرير والتنوير»، و(11/146)« تفسري القرطبي»، و(22/413)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (.2/2232)« معجم اللغة العربية املعارصة»، و(21/424)
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، (1)﴾ُوق ِّتَتۡ ﴿: وهذه هي القراءة املشهورة، وثمة قراءة أخرى متواترة بالواو

د هلا وقت: واملعنى واحد، أي د هلم وقت(2)ُحد  : منذ أن ُبعثوا، كام قال ، فالرسل ُحد 

 .[131: املائدة] ﴾ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ﴿

أنه حان وقت تنفيذ : واملقصود، (3)حتديد وقت هلم جُيمعون فيه: فتوقيت الرسل

 .ما ُأق تت له

 :﴾ٴۇ ۋ ۋ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿ *

عليهم لقد ُبعث نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد وإخواهنم من النبيني 

م، فأّجل احلساب للرسل وألممهم، يهم واألجل ُيرضب هل، وكانت الرسالة تأتالسالم

ک ک ﴿: وربام استعجلت بعض األمم، لكن اهلل تعاىل يصرب عىل عباده، فيقول

 .، وهو يوم احلساب[11: اإلرساء] ﴾ک ک گ گ

ر لنا الدنيا وقد زالت، والنجوم وقد ُطمست، والسامء وقد  فهذا املشهد يصو 

تَت ومُجعت، وانتهت الدنيا، وجاء ُفرجت، واجلبال وقد ُنسفت، و سل وقد ُأق  الرُّ

 .موقف يوم القيامة

يكون بني اخللق بعضهم مع بعض، فيُقتص لبعضهم من بعض،  ﴾ۋ﴿و

ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿: ، قال اهلل(4)الَقْرناءحتى ُيقتص للشاة اجلَْلحاء من الشاة 

                                                           

« معجم القراءات»، و(444ص)« يف القراءاتالسبعة »، و(22/412)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

(13/223- 243.) 

احلجة »، و(2/112)لألزهري « معاين القراءات»، و(2/222)للفراء « معاين القرآن»: ينظر( 2)

 (.642ص)« حجة القراءات»، و(4/244)« للقراء السبعة

تفسري »، و(11/146)« تفسري القرطبي»، و(12/6144)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»: ينظر( 3)

 (.1/232)« لقاسميا
 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 2432)« صحيح مسلم»كام يف ( 4)
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ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

: الكهف] ﴾کک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

41]. 

بني، ويكون بني املؤمنني والكافرين، ويكون بني بني  ويكون الرسل واملكذ 

املظلومني والظاملني، فيقتص للناس بعضهم من بعض، وترفع املظامل وينصف املظلوم 

 .كان املظلوم كافًرا أو فاجًرا، ففجوره عىل نفسهمن الظامل حتى لو 

 :﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴿ *

املسؤول عنه أمر عظيم فوق اإلدراك  هذا تأكيد وتعظيم ملاهيته ومعناه، وأن

 .(1)التعظيم والتهويل من شأنه: واملقصودالستيعاب والقدرة، وا

فقد  ﴾ہ ہ﴿: كلُّ يشء يف القرآن»: رمحه اهللوقال ُسفيان بن ُعيينة 

 . «فلم ُيربه به ﴾ڀ ڀ﴿: أخربه به، وكلُّ يشء

م الكالم حول هذا احلرص  .(2)وقد تقدَّ

 :﴾ې ې ى ى﴿ *

بني بالرسل يوم القيامة: واملعنى، (3)العذاب: الويل  .العذاب للمكذ 

                                                           

تفسري »، و(22/34)للواحدي « التفسري البسيط»، و(22/412)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.13/232)« روح املعاين»، و(23/63)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(11/143)« القرطبي
 .﴾ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ﴿: «سورة احلاقة»ما تقدم يف  ينظر( 2)

، (2/444)« تفسري الرازي»، و(1/114)« تفسري البغوي»، و(4/224)« تفسري املاوردي»: ينظر( 3)

 (.14/264)« روح املعاين»و
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والعذاب الويل الشديد : وهذا الوعيد متصل بميقات يوم القيامة، فهو يقول

بني بذا املوِقف اجلاحدين للبعث الظاملني  األكيد يف موقِف الفصل والقيامة للمكذ 

 .املعتدين

 :﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ائ ائ ەئ ەئ﴿ *

 .(1)أهلكناهم: يروالتقدوهذا استفهام، 

األمم املتأخرة، : أي ﴾وئ وئ ۇئ﴿: أمة نوح، قال: األمم القديمة، مثل: واملقصود

 .وموسىكقوم هود وشعيب وصالح 

صىل كل األمم الذين كانوا قبل رسالة حممد : ﴾جب﴿وقد يكون املقصود بـ

كل السابقني الذين : هنا ﴾جب﴿، وهذا أحسن، فيكون املقصود بـاهلل عليه وسلم

 .(2)مأهلكه

 اإلهالك باملوت، أو اإلهالك بعذاب من عند اهلل سبحانه؟: وهل املقصود هنا

ک ک ک ﴿: أن املقصود اإلهالك بالعذاب، بدليل قوله تعاىل بعدها األقرب

، كأن ينزل اهلل تعاىل (3)اإلهالك بعذاب االستئصال: ، فدل عىل أن املقصود﴾ک

ا، أو يزلزل بم األرض، أو ُيبيدهم عليهم عذاًبا من السامء، أو يسقط عليهم كسفً 

هذا إشارة إىل االعتبار باملوت  ع العربة، مع أن يفسبحانه بآيٍة من عنده، فهذا موض

 .واهلالك، وأن الدنيا مهام طالت فهي قصرية

                                                           

« روح البيان»، و(634ص)« تفسري اجلاللني»، و(4/63)« تفسري ابن أيب زمنني»: ينظر( 1)

(14/112.) 
« تفسري الرازي»، و(4/413)« املحرر الوجيز»، و(4/163)« ري املاورديتفس»: ينظر( 2)

 .، واملصادر اآلتية(661 -23/663)

مراح لبيد لكشف معنى »، و(4/421)« فتح القدير»، و(11/141)« تفسري القرطبي»: ينظر( 3)

 (.2/412)« القرآن املجيد
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بالرفع يف  ﴾وئ وئ ۇئ﴿: ، يف حني أنه قال يف اآلية التي بعدها«مل»جمزوم بـ ﴾ائ﴿و

؛ إشارة (1)باجلزم، وإن كانت قراءة لبعضهم( تْبِْعُهمُ نُ  ُثمَّ : )الفعل املضارع، فلم يقل

 .(2)نتبعهم اآلخرين، أو نحن نتبعهم اآلخرينأننا سوف : إىل أن املعنى

فكام أهلكنا َمن قبلكم هنلككم أنتم إذا فعلتم مثل فعلهم، فيكون املقصود 

وَمن جاء َمن كانوا يف عهد الرسالة املحمدية وبلغتهم هذه اآليات، : هنا ﴾ۇئ﴿بـ

جهل جة عىل أيب هلب وأيب بعدهم إىل اليوم، وفيه إشارة إىل عظمة القرآن، وأنه ح

وُعْتبة وشيبة والنَّرْض بن احلارث بن َكَلَدَة، كام هو حجة عىل الذين يسمعون القرآن 

 قادر عىل أن هيلك  ﴾جب﴿اليوم، ففيه إشارة إىل أن الذي أهلك 

وا ﴾ۇئ﴿  .إذا عصوا وأرصُّ

العتبار بحوادث التاريخ وسننه، وأن يستدركوا أنفسهم عوهم إىل افهو هنا يد

 .عليهم السنة الربانيةقبل أن حتق 

 :﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿ *

نَّة واحدة، وليس بني أحد من ﴾ۇئ﴿هنلك  ﴾جب﴿كام أهلكنا : أي ؛ ألن السُّ

س أحًدا، والقبيلة ال  البرش وبني اهلل نسب  وال سبب إال التقوى، فاألرض ال ُتقد 

ر تقد   املسجد احلرام، ولو س أحًدا، ولو كان من نسل األنبياء الكرام، ولو كان من ُعامَّ

 .كان َمن كان، فالعربة باإليامن والعمل الصالح

                                                           

خمترص يف شواذ »، و(4/64)للنحاس « إعراب القرآن»، و(2/222)للفراء « معاين القرآن»: ينظر( 1)

املحتسب يف تبيني وجوه شواذ »، و(4/244)« احلجة للقراء السبعة»، و(146ص)البن خالويه « القرآن

 (.242 -13/241)« معجم القراءات»، و(2/244)« القراءات

« تفسري الرازي»، و(4/123)« تفسري السمعاين»، و(4/63)« تفسري ابن أيب زمنني»: ينظر( 2)

 . صادر السابقة، وامل(23/661)
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 :﴾ېئ ېئ ېئ ىئ﴿ *

وهذا وعيد متصل بالسياق، وعيد ملَن يسخرون من مصاير األمم السابقة، 

رهم اهلالك إن مل يرعووا، فيوم يأذن  اهلل هلالك اآلخرين كام أذن ويستخفون بَمن حيذ 

 .مهلالك األولني، فالويل ثم الويل هل

 :﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿ *

وهذا استئناف ملعنى جديد غري متصل بام قبله، ومل يأت بحرف عطف، بل ابتدأ 

 .بسؤال عن أصل اخللق

النجوم، السامء، : كانت حجة كونية فاحلجة األوىلفهنا انتقل إىل حجة أخرى، 

 .اجلبال

 .كانت حجة تارُيية وهي قصص األمم الغابرة واحلارضة الثانيةواحلجة 

يف اإلنسان، بني جنبيه، يف أصل خلقته، تأيت بصيغة سؤال  حجة ثالثةوهنا 

 .تقرير، والقرآن كثرًيا ما يطرح األسئلة للفت البصائر واألبصار إىل حمل االعتبار

 ألستم خملوقني؟ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿

 هل من خالق غري اهلل؟

 عى أحد  خلق يشء يف الكون؟ حتى ذبابة أو بعوضة أو ما دوهنا؟ادَّ هل 

 ضعيف مستقذر؟ ﴾ڭ ۇ ۇ﴿أليس خلقكم 

، مع أن اإلنسان (2)ماء الرجل: واملقصود، (1)ماء دافًقا: ماًء مهينًا، وسامه: سامه

ماُء الرجل أبيُض، وماُء »: خملوق من ماء الرجل ومن بويضة املرأة، كام يف احلديث

                                                           

 .﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿: «سورة الطارق»كام يف ( 1)

، (4/233)« فتح القدير»، و(4/231)« تفسري البغوي»، و(13/431)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (. 21/423)« التحرير والتنوير»، و(14/1213)« التفسري القرآين للقرآن»و
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ذا اجتمعا، فعال مني  الرجل منيَّ املرأة أذكرا بإذن اهلل، وإذا عال مني  صفُر، فإاملرأة أ

؛ ألنه (2)«سورة اإلنسان»أمشاًجا، كام يف : وسامه. (1)«املرأة منيَّ الرجل آنثا بإذن اهلل

 .﴾ۇ﴿ خملوط من مائهام، وهو يف احلالني

ا جلًدا املهني إ هذا املاءويف هذا أعظم العربة؛ كيف خلق اهلل تعاىل من  نساًنا قويا

ك، ثم يتعاىل عىل رب ه ويستكرب يف نفسه  ر، ويعقل ويتحرَّ يسمع ويرى، ويبرص ويفك 

 .ويعرض عن اإليامن

تقرير وتوكيد كان بمثابة اخلرب بأن  ﴾ڭ ۇ ۇ﴿وألن السؤال عن اخللق  *

خر عليه خرًبا آ، وفيه مزيد السؤال املستِفز للعقل؛ عطف ﴾ڭ ۇ ۇ﴿خلقناكم 

 :﴾پ پ پ ڀ ڀ﴿ :اء املهنيعن هذا امل

، يستقر فيه تسعة أشهر غالبًا أو ما دون ذلك، يف مكان ثابت (3)وهو رحم املرأة

حمكم متمكن، من الذي يمسكه إال اهلل أن يسقط؟ وَمن الذين هيَّأ هذا املكان ووفَّر 

 فيه متطلبات احلياة هلذا اجلنني؟

 :﴾ڀ ڀ ٺ ٺ﴿ *

ا أو ناقًصا ول احلملقدر نز: القدر املعلوم إن كان تاما
(4). 

                                                           

 . ريض اهلل عنهث ثوبان من حدي( 214)أخرجه مسلم ( 1)

« صحيح مسلم»، و عنهريض اهللمن حديث أنس ( 4433، 2123، 2221)« صحيح البخاري»ويف 

خمترص صحيح مسلم »التعليق عىل : وينظر. نحوه ريض اهلل عنهاممن حديث أم ُسليم وعائشة ( 214، 211)

 (.1141)للمؤل ف « للمنذري

 [.2:اإلنسان] ﴾...ى ائ ائ ەئ ەئ ى﴿: «سورة اإلنسان»ينظر ما تقدم يف ( 2)
« تفسري القرطبي»، و(4/413)« املحرر الوجيز»، و(22/414)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (.21/421)« التحرير والتنوير»، و(3/211)« تفسري ابن كثري»، و(11/143)

« تفسري القرطبي»، و(23/662)« تفسري الرازي»، و(4/123)« تفسري السمعاين»: ينظر( 4)

 (.21/422)« التحرير والتنوير»، و(3/211)« تفسري ابن كثري»، و(11/143)
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 :﴾ٺ ٺ ٿ ٿ﴿ *

 .(1)القدرة، فاهلل القدير الذي أذن بذلك وأمر فكان: من ﴾ٺ﴿

، وهذا معنى صحيح، كقوله (3)من التقدير (2)﴾فَقَدَّۡرنَا﴿: ويف قراءة أخرى َسبْعية

ر أن : ، أي[2: الفرقان] ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴿: تعاىل مضغًة، إىل أن  يكون نطفًة ثم علقًة ثمقدَّ

 .(4)كامله اإلنساين يصل إىل

 :﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿ *

ويل للذين تقوم عليهم هذه احلجة يف أنفسهم، ويرون خلق اهلل تعاىل، : أي

بون ويتنكرون  !ويتذكرون أصل نشأِتم، ثم ُيَكذ 

 :﴾ڤ ڦ ڦ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴿ *

ب بسؤال حميط به وموضوع خمتلف، سؤال جديد ة حيارص املكذ  ، ويف كل مرَّ

ه األرض التي حتملك َمن أنشأها؟ قريب منه ال خملص له وال مفرَّ من مواجهته، هذ

                                                           

« املحرر الوجيز»، و(3/234)« تفسري البغوي»، و(4/61)« ابن أيب زمننيتفسري »: ينظر( 1)

 (.4/232)« تفسري اخلازن»، و(4/413)

النرش يف »، و(213ص)« التيسري يف القراءات السبع»، و(444ص)« السبعة يف القراءات»: ينظر( 2)

 (. 244 -13/244)« معجم القراءات»، و(2/216)« القراءات العرش
احلجة للقراء »، و(243ص)« احلجة يف القراءات السبع»، و(22/414)« فسري الطربيت»: ينظر( 3)

 (.642ص)« حجة القراءات»، و(4/244)« السبعة

، (23/662)« ري الرازيتفس»، و(4/234)« زاد املسري»، و(3/234)« تفسري البغوي»: ينظر( 4)

 (.11/143)« تفسري القرطبي»و
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، فمن خصائص األرض أهنا (1)الضم واجلمع: ؟ والَكْفت﴾ڤ ﴿َمن جعلها 

ُجعلت َكْفتًا أو ذات َكْفت، تضم وجتمع األشياء إليها من حي  أو ميت
(2). 

عل األشياء تنجذب إىل اجلاذبية األرضية التي جت: ومن أقرب ما يفِّس  هذا

 .رض وتستقر عليها، ولوال ذلك ما كانت األرض صاحلة حلياة البرشاأل

 :﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿ *

جبااًل، ترسو با األرض وتثبت وال تضطرب يف : أي ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ﴿

وكذلك تثبت األرض، : ، أي[6: النبأ] ﴾ٹ ڤ ڤ﴿: حركة دوراهنا، كام قال تعاىل

، فقولهشمخ فالن بأنفه، إذا : غة يقالهي شاخمة رفيعة، ويف الل  ﴾ڄ﴿: ارتفع وتكربَّ

 .(3)مرتفعة: أي

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: العذب، قال تعاىل: الفرات: ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ﴿

هنر : ، ومنه ُسمي[12: فاطر] ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ

 .(4)الفرات؛ ألنه عذب، واألهنار كلها عذبة

                                                           

، (4/244)البن العريب « أحكام القرآن»، و(434ص)قتيبة البن « غريب القرآن»: ينظر( 1)

 (.662ص)للَكَفوي « الكليات»و

للزجاج « معاين القرآن»، و(22/414)« تفسري الطربي»، و(4/444)« تفسري مقاتل»: ينظر( 2)

 (.11/141)« لقرطبيتفسري ا»، و(4/246)

« روح البيان»، و(3/234)« تفسري البغوي»، و(4/246)للزجاج « غريب القرآن»: ينظر( 3)

 ک ک ڑ﴿: «﴾ٱ ﴿سورة »، وما تقدم يف (21/424)« التحرير والتنوير»، و(13/234)

 .﴾ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

( 14ص)« غريب القرآن املفردات يف»، و(6/46)« ِتذيب اللغة»، و(4/164)« العني»: وينظر أيًضا

 .«أ ن ف»

للواحدي « التفسري البسيط»، و(22/411)« الطربيتفسري »، و(412ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 4)

 (.3/211)« تفسري ابن كثري»، و(23/662)« تفسري الرازي»، و(22/12)
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وال املاء ما عاش واألرض واجلبال واملاء الفرات هي رسٌّ من أرسار احلياة، فل

، وخاصية الَكْفت واجلاذبية هي [23: األنبياء] ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ﴿الناس، 

التي استدعت املطر من السامء؛ ليكون فراًتا عذًبا سائًغا للشاربني، واجلبال بشموخها 

املاء إىل مواقع ال يصل إليها إال حني ينحط  سبب يف جريان األهنار والينابيع ووصول

 .من قمم اجلبال

 :﴾ڃ ڃ چ چ﴿ *

بني، الذين يمشون عىل األرض، ويستمتعون : أي ويل يوم القيامة هلؤالء املكذ 

رون اجلبال يف منافعهم، ويرشبون املياه، ثم يكفرون بنعمة اهلل تبارك  با، وُيسخ 

 .وتعاىل وال يؤمنون به

 :﴾ڇ ڍ چ چ ڇ ڇ ڇ﴿ *

مة، واحلديث عن الكفار اآلن ُطويت الدنيا، وانتقل املشهد إىل َعَرصات القيا

بني؛ وهلذا ولكن إىل .. يأتيهم خطاب اهلل تعاىل آمًرا هلم باالنطالق واملجرمني واملكذ 

 أين؟

 هم مقيَّدون مكبَّلون خائفون فزعون، فأول ما يسمع الواحد منهم كلمة

ن االنطالق من األرَْس ومن القيود، ومن النار التي ربام ُيداخله تساؤل ع ﴾چ﴿

م وسخريةيسمعون ح  .سيسها، أو يروهنا من بعيد، أنه ِتكُّ

واألمر باالنطالق هنا ليس خمرًجا للنجاة، بل انطالق  باجتاه هذا العذاب الذي 

 !هيربون منه

                                                                                                                                                    

ف ر »( 423ص)« املفردات يف غريب القرآن»، و(214ص)البن قتيبة « غريب القرآن»: وينظر أيًضا

 .«ت
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انتهى األمر، وأصبح عياًنا أمامكم، : ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿

بون، واألمر باالنطالق فيه معنى السخريةفهذا الذي كنتم به ت ري ، كام يف تبش(1)كذ 

 .(2)بالعذاب يف مواضع أخرىالكافرين 

ژ ژ ڑ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿ *

 :﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ک گ گ گ گ ڑ ک ک ک

 .(3)مرة أخرى، وهذا قول اهلل تعاىل، وجيوز أن يكون قول املالئكة ﴾ڍ﴿

وا من مضيقهم الذي هم فيه واالنطالق  .لفظ يبعث بعض األمل أن ينفكُّ

آذاهم حرُّ الشمس، ولفحهم إهنم يبحثون عن الظل؛ ألهنم قد : ﴾ڌ ڌ﴿

ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿ هجريها،

، فهذا الظل الذي ﴾کک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ

 ﴾ې ې ې ى ى﴿، (4)من دخان النار ﴾ۉ ۉ ې﴿ينطلقون إليه ليس كام يتمنون، بل هو 

ڭ ڭ ڭ ﴿: ، بخالف ظل املؤمنني، فهم يف ظٍل ظليل[44 -42: الواقعة]

ظل الدخان قبل أن يدخلوا هو النار نفسها أو ، أما هؤالء فظلهم [46: النساء] ﴾ۇ

 .النار

                                                           

 (. 21/424)« التحرير والتنوير»: ينظر( 1)

 [.24: ، االنشقاق24: ، التوبة21: آل عمران]﴾ ې ې ې﴿: كام يف قوله تعاىل( 2)
« تفسري الرازي»، و(4/431)للواحدي « التفسري الوسيط»، و(4/444)« تفسري مقاتل»: ينظر( 3)

 (.3/211)« ريتفسري ابن كث»، و(11/144)« تفسري القرطبي»، و(23/662)

« تفسري السمعاين»، و(4/112)ج للزجا« معاين القرآن»، و(22/224)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

 (.16/212)« تفسري القرطبي»، و(4/242)
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 چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿: فإذا بحثوا عن الظل قيل هلم

، إنه ظل دخان ﴾ڍ ڌ ڌ ، ولكنه ليس كظل املؤمنني، بل هو ظلٌّ خاصٌّ

إن هذا الظل من : ، قال كثري من السلف﴾ڌ ڎ ڎ ڈ﴿جهنم، 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿: ، كام يف قوله تعاىل(1)رسادق النار

 .[21: الكهف] ﴾ڌڌ

ظالا أو ُظلَّة، كام : ، فالنار قد تسمى(2)النار ذاِتاإن هذا الظل هو : وقال بعضهم

 .[14: الزمر] ﴾ڈ ڈ ژ ژ﴿: يف قوله سبحانه

مة هلا؛ وهلذا  األقربلكن  أن هذا الظل يشء يسبق النار، فهو كالتمهيد أو املقد 

، والعرب «ُنُزل»: فقال ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿: «سورة الواقعة»قال تعاىل يف 

م للضيف يف بداية دخوله ي ما ُيقدَّ مة الضيافة: تسم  ، وليس هذا (3)ُنُزاًل، وهي مقد 

 .كل ما هنالك، فهناك ما هو أشدُّ وأنكى

كأنام طوى اهلل  ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿: ويف قوله

آن وطريقة القرتعاىل الدنيا كلها، وأصبحنا يف موقِف اآلخرة، فاألمر ُيشاَهد بالعيان، 

 :معاين العقيدة وحوادث اآلخرة تنقسم إىل قسمني يف تقرير

                                                           

، (4/433)« الكشاف»، و(2/232)« تفسري املاوردي»، و(22/433)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

التحرير »، و(14/114)« روح املعاين»، و(3/211)« تفسري ابن كثري»، و(23/664)« تفسري الرازي»و

 (.21/424)« والتنوير
 .، واملصادر السابقة(23/664)« تفسري الرازي»: ينظر( 2)

 .«ن ز ل»( 2/433)« املصباح املنري»، و(12/144)« ِتذيب اللغة»: ينظر( 3)



231 
 

خماطبة العقل بإقامة احلجج، واهلل تعاىل حينام خلق العقل خلقه ليكون : األول

شاهًدا لإلنسان ومرشًدا، فالنظر يف ملكوت الساموات واألرض وخلق اإلنسان 

 .واألحوال هذا كله خطاب  للعقل ليؤمن ويعترب

وهو خطاب  للقلب والعاطفة؛ ألنه ليس كل كفر سببه الروح،  خماطبة: الثاين

وجود الشبهات، بل قد يكون سببه الغفلة، وهذه يمكن رفعها باملواعظ التي توقظ 

ا، فاهلل ال يشعر القارئ أنه  ﴾چ﴿: ما يقول عند سبحانه وتعاىلقلوب وِتزها هزا

إىل عامل اآلخرة، وكأنه يشاهد انطلق من عامل الشهادة إىل عامل الغيب، ومن عامل الدنيا 

 .األمر بعينيه، وكأنه معنيٌّ بذا اخلطاب

، فأنت إًذا أمام ﴾ڎ ڈ﴿وهنا ستجد يف اآلية الكريمة النص عىل 

د، مل يرد له ذكر يف غري هذا املوضع من الكتاب الكريم، فلامذا هذه  تفصيل واضح حمدَّ

عب؟  الشُّ

ب بحسب كفر الكافرين، فكام أن أهنا درجات ومنازل وُرت -واهلل أعلم -الظن

: بعض يف اجلنة، كام قال سبحانهجعل للمؤمنني درجات بعضها فوق اهلل تعاىل 

؛ فكذلك األمر بالنسبة [22: فاطر] ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿

 .للكافرين، فهم دركات وهلكات بحسب كفرهم

 ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ﴿: أن قوله تعاىل: ومن مجيل ما يمكن فهمه هاهنا

ه ما بعد  .غري ظليله، فيكون الظل يفرس 

ا وال بارًدا قالوا هذا ظل ظليل، : وعادة العرب أن الظل إذا كان معتداًل ال حارا

موم، فهو ال ينفع وال يقي : أي ًرا بواء السَّ مجيل ومناسب، بخالف ما إذا كان مكدَّ

اًل، حرَّ الظَّهرية، فيرتكون الظل؛ ألنه ال ينفع مع حر  الشمس، فهذا ليس ظالا ظلي
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و الظل الوارف اجلميل الذي فيه هواء عليل، وهو ظل أهل اجلنة وإنام الظل الظليل ه

 .[46: النساء] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ﴿: املذكور يف قوله تعاىل

 .الذي هو غري ظليل، ال ينفع وال يدفع هذا القسم األولفمنه : أما ظل الكافرين

ڑ ڑ ک ﴿ظل أشد من سابقه درجة، : ، وهوومنه القسم الثاين

النار، فال يقيهم من اللَّهب، فهم قريبون من النار بحيث ، فهذا الظل فيه هلب ﴾ک

 .تلفحهم أو يصيبهم حرها

ر النار يغشاهم : والقسم الثالث الظل الذي هو أقرب إىل النار، حتى إن رَشَ

 .﴾ک گ گ گ﴿ :ويصل إليهم وهم يف الظل، وهو املذكور يف قوله تعاىل

، وليست مذكورة يف السياق، وإنام أعاد (1)لنارا: أي ﴾ې﴿: واملقصود بقوله

؛ ألهنا حارضة يف األذهان، والقارئ أو السامع مأسور ﴾ې﴿: الضمري إليها يف قوله

باملشهد، وكأنه يرى النار ويسمع زفريها وجيد هليبها؛ فال حاجة إىل ذكرها، بل تكفي 

 .اإلشارة إليها بالضمري

ر اررشرة، : مجع والرشَّ ارة قطعة صغرية من النار  رشارة،: مجع والرشَّ والرشَّ

، ورسعان ما تنطفئ؛ ألهنا انفصلت عن األم، أما يف هذه النار فاألمر (2)تنطلق منها

ر ضخم : أي ﴾ک گ﴿خمتلف،  كأهنا قصًدا تدفع إليهم بشواظ من هلب ورَشَ

 .﴾گ﴿

                                                           

التحرير »، و(13/266)« البحر املحيط يف التفسري»، و(3/234)« تفسري البغوي»: ينظر( 1)

 (.21/426)« والتنوير

« لسان العرب»، و(11/142)« تفسري القرطبي»، و(23/664)« تفسري الرازي»: ينظر( 2)

 .«ش ر ر»( 4/431)
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القصور : أن املقصود -وهو قول اجلمهور -من أقوال املفرسين واألقرب

ارة حينام تنطلق كأهنا القرص العظيم من (1)واملباين املعروفةواحلصون  ؛ فتكون الرشَّ

ارة أيًضا؛ ألنه إذا كان الظل  ضخامتها وهوهلا، ثم تتفرق هذه الرشَّ

ارة أيًضا تتفتت وتتقسم بعدما تنطلق،  ﴾ڎ ڎ ڈ﴿ فال غرو أن الرشَّ

: ي، وه﴾ڳ ڳ ڳ﴿فبدايتها تكون كالقرص، ثم تتوزع فيكون القسم منها 

ر يف الغالب ا إلبل أو النُّوق، ذات اللون األصفر، وهو معروف؛ وذلك ألن الرشَّ

 .(2)يكون أصفر؛ ملا فيه من اللَّهب

هنا هو املائل إىل السواد؛ وذلك ملا فيه من وذهب بعض املفرسين إىل إن األصفر 

ر أصفر، ويكون فيه َسْفعة من ال(3)النار سواد؛ ، وليس ثمة ما يمنع أن يكون الرشَّ

 .لقرينة خروجه من النار

ر يأتيهم وهم يف الظ ل الذي هو ذو ثالث ُشعب، ولو كانوا داخل  وهذا الرشَّ

ر معنى؛ ألن  حالنار مل يكن لوعيدهم بالرشَّ ر ُيرج من النار، فهذا ُيرج  واهلل  -الرشَّ

ر يصلهم وهم يف الظل الذي ُأمروا أن ينطلقوا إليه -أعلم  .أن هذا الرشَّ

 .(4)ذكر اجلمهور أن الَقرْص هو البناء: ﴾گ﴿ :وقوله

                                                           

تفسري »، و(22/16)للواحدي « التفسري البسيط»، و(13/113)« تفسري الثعلبي»: ينظر( 1)

 .صادر السابقة، وامل(3/211)« تفسري ابن كثري»، و(11/142)« القرطبي

« تفسري ابن جزي»، و(23/664)« ازيتفسري الر»، و(3/236)« تفسري البغوي»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة واآلتية(4/424)« فتح القدير»، و(2/442)
تفسري »، و(4/431)للواحدي « التفسري الوسيط»، و(22/434)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (.3/211)« ن كثريتفسري اب»، و(11/144)« القرطبي

« تفسري البغوي»، و(22/14)للواحدي « التفسري البسيط»، و(4/133)« تفسري املاوردي»: ينظر( 4)

، (4/424)« فتح القدير»، و(11/142)« تفسري القرطبي»، و(23/664)« تفسري الرازي»، و(4/116)

 (.21/426)« التحرير والتنوير»و
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ها بأهنا أطراف اخلشب التي ُتقطع عىل قدر  ريض اهلل عنهاملكن ابن عباس  فرسَّ

: الذراع والذراعني، وُتتخذ يف الصيف؛ من أجل أن يوقد با يف الشتاء، فهذه تسمى

ا  .(1)َقرْصً

 .(2)إهنا أطراف النَّخيل: وقيل

 .، وهو املتبادر للذهن، وهو واحد القصوراألرجح ولكن املعنى األول هو

مني، وقد شبَّه اهلل تعاىل الرشَّ  ر بالَقرْص؛ ألن هؤالء الكفار كانوا يف الدنيا منعَّ

يسكنون القصور املشيدة الفخمة، ويأكلون الطيبات من األطعمة، ويستمتعون 

م بم فيام بون به يف الدار باحلياة الدنيا، فكان ذلك تشبيًها وإمعاًنا يف التهكُّ  ُيعذَّ

 .اآلخرة

يستمتعون بألوان املراكب يف ؛ ألهنم كانوا ﴾ڳ ڳ ڳ﴿: وكذلك قوله

ماذا أغنت عنهم : الدنيا، فالتشبيه له عالقة بام كانوا يتمتَّعون به يف الدنيا، وكأن املعنى

 !دنياهم؟

ارة من أو أن الَقرْص إذا أوقدت مصابيحه لياًل غدا أصفر يتألأل، فكذلك الرشَّ 

 .النار خترج صفراء تتألأل مضيئة كأهنا قرص يف عظمها

أن : ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿ :جماهد إىل أن قولهوذهب 

عب فوق رأسه، وأخرى عن يمينه، وثالثة عن شامله  .(3)تكون واحدة من الشُّ

                                                           

« تفسري اخلازن»، و(13/234)« تفسري املاتريدي»، و(22/434)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 .، واملصادر السابقة(4/234)

 .، واملصادر السابقة واآلتية(4/121)« تفسري السمعاين»: ينظر( 2)

، (4/234)« زاد املسري»، و(4/161)« تفسري املاوردي»، و(2/123)« تفسري ابن فورك»: ينظر( 3)

 (.23/664)« تفسري الرازي»و
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بني، وإنام كل  عب ُشعبًا لعامة املعذَّ فعىل هذا التفسري ال يكون املقصود بالشُّ

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿: هذا يشبه قوله تعاىلواحٍد منهم، و

ک ک ک گ گ گ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  گ

مة ملا [24 -24: التوبة] ﴾ڻ ڻ دهم بذا الظ ل الذي هو مقد  ، فاهلل تعاىل توعَّ

 .بعده من العذاب

 :﴾ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ *

بني، قد أصبح  فهذا املوقِف الذي تشاهدونه اآلن هو الَوْيل، وهو العذاب للمكذ 

 .عياًنا ال جمال للجدل وال للتكذيب

 :﴾ں ں ڻ ڻ ڻ﴿ *

اسم إشارة، واإلشارة عادة تكون ألمر مشاَهد ُيرى بالعيان، واليوم قد  ﴾ں﴿

، فعىل الفتح هو ظرف؛ فهذا (1)(َيْومَ : )، وبالفتح﴾ں﴿: حلَّ ووقع، وُقرئ بالضم

 .هو اسم اإلشارةهو الوقت الذي ال ينطقون فيه، وعىل الضم خرب للمبتدأ، و

ون،  وكيف جُيمع بني هذه اآلية وبني آيات أخرى تدل عىل أهنم ينطقون وحياجُّ

: ، ويعتذرون إىل ربم ويقولون[22: األنعام] ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ﴿: كقوله

 إىل غري ذلك مما يقولونه يف اآلخرة؟... [26: فاطر] ﴾ۋ ۅ﴿

                                                           

، (11/144)« تفسري القرطبي»، و(4/234)« زاد املسري»، و(4/423)« ملحرر الوجيزا»: ينظر( 1)

معجم »، و(13/442)« الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون»، و(13/263)« البحر املحيط يف التفسري»و

 (. 242 -13/241)« القراءات
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قيمة، ن كالًما له ال يقولو: أي ﴾ۇ ۆ﴿: أن املقصود باآلية هنا: واجلواب

فكالمهم هذر ال ينفع، وال يدفع عنهم عذاًبا؛ ألنه كالم باطل ولغو زائف، وهذا 

 .(1)قول احلسن البرصي

لنافع  ريض اهلل عنهامحااًل دون حال، وهذا جواب ابن عباس : أو يكون املقصود

 -يوًما: هوإن كان اهلل تعاىل سام -، فيوم القيامة(2)ما سأله عن هذا بن األَْزرق عند

 !مقداره ْخسون ألف سنة من سنوات الدنيا، فام بالك بام بعده من اجلنة أو النار؟

، فليست كلها عىل حال واحد، [4: املعارج] ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ﴿فإذا كان يوم القيامة 

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ ﴿وإنام فيها أحوال ختتلف وتتغري، فأحياًنا يتجادلون، وأحياًنا 

إىل غري .. ، وأحياًنا يسكتون، وأحياًنا ُيبَلسون، وأحياًنا يتكلمون[21: سـبأ] ﴾جب حب خب

 .(3)ذلك

ع عن الثاين ں ں ﴿: ؛ وهو أن يكون املقصود بقولهوَثمَّ جواب ثالث متفر 

چ چ ڇ ڇ ﴿: وقت خاص، وذلك حينام ُيقال هلم يف ﴾ڻ ڻ

 -21: املرسالت] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڇ ڍ

ء، فينطلقون بالقدر جواًبا، وال يمتنعون من يش ، فال ينطقون وال يستطيعون[23

اهلل تعاىل عىل أفواههم واألمر اإلهلي الرباين من غري إرادِتم، وال يتكلمون، بل ُيتم 

 .(4)وعىل ألسنتهم

                                                           

« تح القديرف»، و(11/144)« تفسري القرطبي»، و(23/666)« تفسري الرازي»: ينظر( 1)

(4/424.) 

 (. 4/462)« املستدرك»، و(412ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 2)

 (.14/134)« الدر املنثور»، و(4/431)للواحدي « التفسري البسيط»: ينظر( 3)

 (. 23/663)« تفسري الرازي»: ينظر( 4)
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بني ينطلقون إىل ما يعلمون به  لة واإلهانة، أن يكونوا معذَّ وهذا غاية يف الذ 

 .عذابم دون أن يتكلموا أو يعتذروا

 :﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿ *

ال ُيؤذن هلم يف الكالم أصاًل، إشارة إىل أن ذلك املوقِف موقِف ُرعب، كام : أي

، فإذا كان [23: النبأ] ﴾ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ﴿: قال اهلل

ال يتكلمون إال َمن أذن له الرمحن، فكيف  عليهم السالمجربيل واملالئكة والرسل 

بني؟  !بمثل هؤالء املجرمني املكذ 

 ُيؤذن هلم يف الكالم، وال أحد يتكلم إال بإذن اهلل ون أصاًل، والفهم ال يتكلم

دونه يف الدنيا  تعاىل، ولو تكلَّموا واعتذروا لربام كان أكثر ما يعتذرون به ما كانوا يرد 

، عصينا بعلمك وبإذنك، ولو شئَت ما أرشكنا: القدرمن االعتذار بالقضاء و . يا رب 

طائل حتته؛ ألهنم كانوا يعلمون ويدركون يف الدنيا  وهذا ليس بعذر، بل هذا كالم ال

اَسب عليها، فهم اآلن ينطلقون إىل الظل  أن لكل إنسان إرادة خاصة، وهي التي حُي 

ين، أما حينام  كانوا ينطلقون إىل شهواِتم الالهب مقهورين مأمورين غري خمريَّ

 .وجرائمهم ومظاملهم ومطامعهم فكانوا ينطلقون بمحض رغبتهم

يف الدنيا يمكن أن يعتذروا كغريهم عن خطأ أو زلل، ويمكن أن يتوبوا، م وه

فباب التوبة مفتوح، وربم يبسط يده بالليل ليتوب ميسء النهار، ويبسط يده بالنهار 

بة العبد ما مل يغرغر، فلو أن أحدهم قبل أن يموت ليتوب ميسء الليل، ويقبل تو

 .فعه ذلكبلحظة ندم وتاب وأناب واستغفر صادًقا لن

ويف مواقف أخرى يمنعهم اهلل من الكالم، ويسمح ألعضائهم أن تنطق، فتتكلم 

ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿: بام كانوا يعملون يف الدنيا من خري أو رش، يقول تعاىل

فاأليدي واألرجل حتى األلسن تتكلم، وليس هو ، [44: يس] ﴾ۀ ۀ ہ ہ
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قطعة أو مضغة، فيُعرب  عام الكالم املعتاد الذي ُيرج من احللق، وإنام يتكلم اللسان ك

م قال من باطل أو لغو أو غري ذلك، فهم يف ذلك املوقف ال ينطقون وال ُيؤذن هل

 .فيعتذرون

 :﴾ہ ہ ھ ھ﴿ *

د، واهلل تبارك وتعاىل أعلم بشدة ما يعانونه من هول املوقِف ومن  والويل هنا حمدَّ

 .عجزهم حتى عن النطق وعن االعتذار

 :﴾ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ﴿ *

الفصل بني الناس يف اخلصومات، الفصل يف : أي ﴾ےے ھ ھ﴿

بيان احلق من الباطل؛ ألنه يف الدنيا يكثر القيل والقال واجلدل، فهناك خصام كبري يف 

الدنيا، وجدل بني الناس حتى بني الطائفة الواحدة، وجدل بني املؤمنني، وجدل بني 

ور العلم، وجدل يف يف أمالعلامء، وجدل بني األزواج، وجدل يف أمور الدين، وجدل 

يوم إزالة اللبس والوهم : أي ﴾ھ ھ ےے﴿: أمور الدنيا، فاهلل يقول

 .عن كل قضية ويف كل أمر

 :قال سبحانه وتعاىلإنه حتريض لإلنسان أن يكون صادًقا يف الدنيا؛ ألن ربنا 

، فالصادقون ينتفعون يف يوم الفصل [111: املائدة] ﴾ی ی جئ حئ مئىئ﴿

ادل ي جيادل بالباطل، فحجته داحضة عند ربه؛ ألنه طاملا جبالصدق، بخالف الذ

 .(1)بالكالم الفارغ والسفسطة

بعثناكم اآلن هلذا اليوم، : ُياطب اهلل تعاىل كفار قريش، أي: ﴾ۓ ۓ﴿

 .ومجعنا معكم األولني من األمم السابقة قبلكم

                                                           

« نويرالتحرير والت»، و(11/146)« تفسري القرطبي»، و(22/411)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

(21/442.) 
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تشعر بأن األمر يتعلق بالديانة  ﴾ھ ےے﴿: ما تقرأ كلمة وعند

يقف مع قضية ظاملة أو كاذبة  فال جيدر بمن يؤمن بأن ثمة يوًما للفصل أنواإليامن، 

أو خارسة، بل جيب أن يكون منساًقا للحق، وإن كلَّفه ذلك أعز ما يملك، فاملهم أن 

 :(1)يكون ما بينك وبني اهلل قائم وعامر

 وبيني وَبنَي العاملَنَي َخراُب ***  الَّذي بيني وَبينََك عاِمر  فَليَت 

 وكلُّ الذي فوَق الرتاب تراُب ***  منك الُودُّ فالكل هني    صحَّ  إذا

وخاطب األولنَي أيًضا بأهنم مُجعوا ومُجعت معهم أمم األرض كلها، ولكن يف 

ا تقوم باآلخرين، فاإلنسان ذلك إشارة إىل أن احلجة عىل اإلنسان تقوم باألولني أكثر مم

ه، وبذلك تقوم عليه احلجة، بخالف ما مل يعترب بام سلف وما رأى بعينه أو سمعه بأذن

 .يقع بعد

 :﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿ *

چ ﴿: لقد كان اهلل يمهل الظاملني والطاغني ويصرب عليهم، ففرعون يقول

ڤ ڤ ﴿: ، واملرشكون يقولون[23: القصص] ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ

، وكفرة أهل [24: اجلاثـية] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ

، وصرب عليهم وأمهلهم [62: املائدة] ﴾ک ک ک گگ﴿: الكتاب يقولون

سبحانه، أما اآلن فاألمر خمتلف، وكلٌّ قد أتى فرًدا، فال يعتزون بالكثرة كام كانوا يف 

عيب أوهلم وآخرهم وإنسهم الدنيا يقوهيم اجتامعهم ويصربهم، ففي ذلك امل ف الرَّ
وقِ

فضاًل وجنهم يف صعيد واحد، وليس أحد منهم قادًرا أن ينفع نفسه وال يساعد غريه، 

وا املعادلة أو يكيدوا له كام كانوا يكيدون له ولعباده املؤمنني يف الدنيا : عن أن يغري 

                                                           

 (.143ص)« علم العروض والقافية»، و(1/14)« يتيمة الدهر»: ينظر( 1)
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 ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ڳ ڳ ڳ گ گ گ ڳ﴿

، وأين هم من الكيد، والواحد منهم عاجز، حتى أن يتكلم بكلمة، [16 -14: الطارق]

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ﴿: وإنام احلال عىل ما وصف اهلل سبحانه

، فإن [11 -13: غافر] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

كان لديكم قدرة تستطيعون با أن تتخلَّصوا من العذاب أو حتتالوا كام كنتم تفعلون 

 .فافعلوا، وهذا تعجيز هلم؛ ألهنم ال يستطيعونيف الدنيا 

 .(1)أن هذا كالم اهلل تعاىل هلم، وهذا أوقع وأشد واألقرب

ون هذا من كالم الرسل أو الرسول أن يك -كام قال بعض املفرسين -وجيوز

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿: عليه السالم، كام قال هود (2)صىل اهلل عليه وسلم

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿: عليه السالم، وكام قال نوح [44: هود] ﴾ڤ

 .[61: يونس] ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 :﴾ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿ *

وهذا تكرير  للوعيد والتهديد، وهو متصل  بام قبله كاتصال نظريه املذكور 

 .(3)آنًفا

 :﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ې ې ې ې ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿ *

                                                           

« التحرير والتنوير»، و(3/233)« تفسري ابن كثري»، و(11/146)« تفسري القرطبي»: ينظر( 1)

(21/442.) 

« فتح القدير»، و(23/34)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(11/146)« تفسري القرطبي»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(4/424)
 (.21/442)« ر والتنويرالتحري»: ينظر( 3)
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بني وحاهلم وظالهلم وما قال اهلل  هلم ليذكر ما يقابلها، وهي طوى صفحة املكذ 

عادة القرآن َأالَّ يذكر أهل النار إال ذكر أهل اجلنة، واملقصود بالتقوى أهنم اتقوا 

 :(1)الكفر باإليامن؛ كام كان يقول ابن املعتز

نوَب َخل  ال  وَكبرَيها ذاك التَُّقى***  َصغرَيهاذُّ

وِك حَيذُر ما ***  واصنع كامٍش َفوَق َأر  َيَرىِض الشَّ

 إِنَّ اجِلباَل ِمَن احلََصـى ***  ال حَتِقَرنَّ َصغرَيةً 

: قال. «هل أخذَت طريًقا ذا شوك؟»: وقد ُسئل أحد السلف عن التقوى، فقال

رأيُت الشوَك عدلُت عنه أو جاوزُته أو قرُصُت  إذا: قال. «فكيف صنعَت؟»: قال. نعم

)«ذاك التقوى»: قال. عنه
2). 

بني، بل ويف يوم  القيامة وما بعده ظاِلل املتقني ليست كظالل أولئك القوم املكذ 

ظالل حقيقة قبل اجلنة، يظلهم اهلل يف ظل عرشه يوم القيامة، وقد جاء يف احلديث 

ُهُم اهللُ»: املتفق عليه اإلماُم العادُل، وشابٌّ نشَأ يف : ال ظِلَّ إاِلَّ ظِل هُ   يف ظِل ه يومَ سبعٌة يظل 

َقا عليه، عباد ا يف اهلل اجتمعا عليه وتفرَّ ة ربه، ورجٌل قلبه معلٌَّق يف املساجد، ورجالن حتابَّ

َق بصدقة . إين أخاُف اهللَ: ورجٌل طلبته امرأٌة ذاُت منصب ومجال فقال ورجٌل تصدَّ

 .(3)«تى ال تعلم شامُلُه ما ُتنْفُق يمينُُه، ورجٌل ذكَر اهللَ خالًيا ففاضْت عيناهفأخفاها ح

 .فهذا نموذج ممن وعدهم اهلل تعاىل بالظل الظليل، وهم خلق  كثري

                                                           

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿: «سورة احلديد»تقدم خترجيه يف ( 1)

 .﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

للبيهقي « الزهد الكبري»، و(13ص)« أدب الدنيا والدين»، و(1/142)« تفسري الثعلبي»: ينظر( 2)

، (1/144)« تفسري ابن كثري»و، (1/141)« تفسري القرطبي»، و(1/32)« تفسري البغوي»، و(142)

 (.1/121)« الدر املنثور»و
 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 1321)، ومسلم (443)أخرجه البخاري ( 3)
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واملتقون، وإن تفاوتت ظالهلم، إال أهنم مجيًعا يف ظالل طيبة؛ وهلذا جاء التعبري 

ڌ ﴿: مفرًداما يف حق املجرمني فقد جاء اعتباًرا لكثرته وسعته، وأ ﴾ۅ﴿: باجلمع

 .[23: املرسالت] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ

وهلم كذلك عيون يرشبون منها، واملاء البارد قريب من الظل، وهذا قد يكون قبل 

كل ما : والفواكه ﴾ې ې ې﴿: دخول اجلنة، كام يكون يف اجلنة أيًضا؛ وهلذا قال سبحانه

ه به  .(1)ُيتفكَّ

ألوان الفاكهة التي يف  القارئ أن املقصود بالفواكهوربام يبدو يف نظر السامع و

فواكه، وهي من : الدنيا، فالناس يعرفون الربتقال والرمان والتفاح وما أشبهه مما يسمى

املقصود يف اآلخرة، لكن شتَّان ما بني فواكه اجلنة وفواكه الدنيا، فليس يف اجلنة مما يف 

، وإال فالطعم خمتلف، واحلجم (2)عنهام اهللريض سامء، كام قال ابن عباس الدنيا إال األ

خمتلف، فيفكهون با وباألصوات واملناظر اجلميلة، وأعظم ذلك التمتع بالنظر إىل وجه 

اهلل الكريم يف جنة عدن؛ ألن النظر إىل مجال الدنيا من اخلرضة أو املياه يبهج النفوس، 

 !لكريم؟فكيف بالنظر إىل وجه اهلل ا

: ربم عليهم، كام جاء يف احلديثها يستمتعون برضوان وهم مع هذه املتع كل

 .(3)«ُأِحل  عليكم رضواين، فال َأسخُط عليكم بعده أبًدا»

                                                           

 .«ف ك هـ»( 2/461)« املصباح املنري»، و(244ص)« املغرب يف ترتيب املعرب»: ينظر( 1)

ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴿ :«مللكسورة ا»تقدم يف ( 2)

 .﴾ۇڭ ڭ ڭ 

 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب سعيد اخلُْدري ( 2321)، ومسلم (4441)أخرجه البخاري ( 3)
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ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿: وهذا من أطيب النعيم؛ وهلذا قال تعاىل

، فهو سبحانه مل يقل هلم هذا إال لرضاه عنهم، وما أعطاهم الذي أعطاهم ﴾چ

 .إال برضاه عنهم سبحانه

أن أكلهم ورشبم هنيء ال ختالطه ختمة وال مرض وال ضعف شارة إىل ويف ذلك إ

وال فتور، وال عيب من العيوب التي تلحق متع الدنيا، وليس هذا عوًضا عن عملهم، 

بل هو فضل اهلل تعاىل عليهم، ولكن بسبب أعامهلم تأهلوا لرمحة اهلل، فالباء هنا ليست 

 .يةاملعاوضة املحضة، وإنام هي باء السببباء 

 :﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿: ثم قال تعاىل *

 .مثل هذا اجلزاء نجزيه املحسنني: أي

 :﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿: ويف املقابل قال *

بون بذا النعيم هلم الويل بالعذاب املقيم يف النار: أي  .الذين يكذ 

 :﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی﴿ *

بني أن يأكلوا ويتمتعوا بام عندهم من الن عم العَأْرَجَع اخلطاب اآلن  اجلة، للمكذ 

 .بالنظر إىل اآلخرة التي هي قليل بالنظر إىل نعيم اجلنة، والدنيا قليل

وهذا فيه إشارة إىل أن من أسباب تكِذيبهم وإيثارهم الدنيا عىل اآلخرة 

ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿: استغراقهم يف املتاع العاجل وركضهم وراءه؛ وهلذا قال تعاىل

ڌ ڌ ڎ ﴿: ، وقال[16 -14: األعىل] ﴾پ پ پ پ ٻ

، فهذا األكل والرشب والتمتع كان من أسباب [2: إبراهيم] ﴾ڎ ڈ ڈ

تكذيبهم وكفرهم، وهم ربام وجدوا يف الدنيا بعض املتعة والراحة، وهذا ليس 

فاهلل يعطي مستغرًبا، فالتمتع بملذات الدنيا مشاع بني اخللق، يناله املسلم والكافر، 

 .َمن حيبالدنيا َمن حيب ومن ال حيب، ولكن ال يعطي اآلخرة إال 
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ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿: ومما يدل عىل أنه يتمتع يف الدنيا قوله سبحانه

 .(1)كان يف الدنيا يف رسور وفرح: ، أي[12: االنشقاق] ﴾ڱ ڱ

والدنيا جنَّة الكافر بالقياس إىل ما ينتظره عند اهلل تعاىل من النَّكال والعذاب، 

 ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿: سبحانه وتعاىلوالدنيا كلها متاع قليل، كام قال 

آل ] ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ڌ ڎ ڎ

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿: ، وقال سبحانه[116 -114: عمران

 .[66: النساء] ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

يأكلوا ويتمتعوا وهم يف الدنيا، ويوصفون بأهنم جمرمون، وهم فهم ُياَطبون بأن 

 .الذين كتب اهلل عليهم أن يموتوا كافرين

ص اهلل منهم أحًدا، وترك  : هلم باب التوبة مفتوًحا، كام قالويف السياق مل ُيص 

 .[23: األنفال] ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿

 :﴾حئ جئ ی ی﴿ *

ېئ ىئ ﴿: وهو مثل نظريه املذكور ثانًيا يف هذه السورة، وله ارتباط خاصٌّ بقوله

 ﴾جئ ی ی﴿: من الكناية عن ترقُّب سوء عاقبة هلم، فيقع قوله« متتَّعوا قلياًل »؛ ملا يف ﴾ىئ

 .(2)وا ومتتَّعوا قلياًل اآلن، وويل  لكم يوم القيامةكل: ك الكناية، أيموقَع البيان لتل

 :﴾خب مبمئ ىئ يئ جب حب ﴿ *

                                                           

 .«سورة االنشقاق»ينظر ما سيأيت يف ( 1)

 (.21/444)« التحرير والتنوير»: ينظر( 2)
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الكفار يف : أن املقصود با -والذي عليه مجهور املفرسين -يف اآلية الراجح

الصالة كلها، فقد : ، واملقصود بالركوع عند اجلمهور(1)الدنيا، الذين يأبون الركوع

 .(2)عض أجزائها، كام هو معروفُيعربَّ عن الصالة بب

: ، ويقصد به﴾جب﴿ :يف القرآنوالركوع ُيعربَّ به عن السجود أيًضا، فقد يقول اهلل 

 ﴾مئ ىئ يئ جب﴿: اركعوا واسجدوا، فإذا مل يذكر السجود فهو يدخل يف الركوع، فهنا قال

اركعوا واسجدوا، وكان بعض قبائل العرب يستنكفون عن الركوع، فقالوا : أي

يقولوهنا أنفة عن . (3)نؤمن لك، لكن ال نركع وال نسجد:  اهلل عليه وسلمىلصللنبي 

متريغ اجِلباه واألنوف باألرض، فهم مل يتذوقوا لذة املناجاة يف السجود؛ لكِرْب يف 

قلوبم، وجلهالتهم، وإال فلو أدرك اإلنسان ما يف الركوع والسجود من لذة التذلل هلل 

 .(4)ما أنف عنهام

 :﴾جت حت يب ىب﴿ *

                                                           

« تفسري ابن كثري»و ،(11/143)« تفسري القرطبي»، و(22/412)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

(3/231.) 

« تفسري القرطبي»، و(23/631)« تفسري الرازي»، و(4/421)« املحرر الوجيز»: رينظ( 2)

 (.4/424)« فتح القدير»، و(23/33)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(11/143)
من ( 262)، وابن اجلارود (2324)، وأيب داود (16112)، وأمحد (131)كام عند الطياليس ( 3)

، أن وفد َثِقيف ملا قدموا عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم هريض اهلل عنحديث عثامن بن أيب العاص 

: وينظر. «ال خرَي يف دين ليس فيه ركوعٌ »: اشرتطوا أن ال جُيَبُّوا، فقال هلم رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم

 (.421)« يب داودضعيف أ»، و(4211)« السلسلة الضعيفة»، و(4/263)« نصب الراية»

بُّوا أن»: واملراد بقوهلم أن : أن يقوم اإلنسان قيام الراكع، وقيل: ال يصلون، وأصل التجبية: أي« ال جُيَ

 (.3/412)« جامع األصول»، و(1/223)« النهاية»: ينظر. ينكبَّ عىل وجهه بارًكا، وهو السجود

« فتح القدير»، و(23/36)« كتاباللباب يف علوم ال»، و(11/143)« تفسري القرطبي»: ينظر( 4)

(4/424 .) 
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مئ ىئ يئ ﴿: هذه اجلملة مثل نظريها املوالية هي له، إذ جيوز أن تكون متصلًة بقوله

إظهاًرا يف مقام اإلضامر لقصد وصفهم  ﴾ڻ﴿، ويكون التعبري بـ﴾جب حب خب

 .بالتكذيب

، ﴾مئ ىئ يئ جب حب خب﴿: ويل يْومئذ هلم أو لكم، فهي ِتديد ناشىء عن مجلة: والتقدير

 ﴾مئ ىئ يئ جب﴿: من قوله« إذا»ان الذي يفيده لزما: ﴾يب﴿ويكون اليوم املشار إليه بـ

 للمجرمني الذين إذا« الويل»الذي جُياَزى فيه بـ

ال يؤمنون، وتفيد مع ذلك تقريًرا وتأكيًدا لنظريها املذكور ثانيًا يف : أي ﴾ىئ يئ جب حب خب﴿

 .(1)هذه السورة

 :﴾جثۋ ۋ ۅ ۅ﴿ *

يا نفس والدنالكون والختام حاسم قاطع أن اهلل تعاىل رصف هلم اآليات من 

ر هلم مشاهد احلساب والقيامة كأهنا رأي عني،  واآلخرة وأخبار السابقني، وصوَّ

بوا، فَمن  وا وعاندوا وكذَّ فخاطب أرواحهم وعقوهلم وأمهلهم وأنظرهم ثم أرصُّ

 !سوف هيدهيم من بعد اهلل؟

   

                                                           

 (. 21/446)« التحرير والتنوير»: ينظر( 1)
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* 

ٻ ٻ ﴿: ؛ لقوله تعاىل(1)«أسورة النب»: التسمية األشهر هلذه السورة

 .﴾پ

يت يف بعض املصاحف، وكتب التفاسري، وهي كذلك يف  صحيح »وُسم 

 .(2)«﴾ٱ ٻ﴿سورة »: «البخاري

)«﴾ٱ﴿سورة »: وختترص يف بعض املصاحف والكتب إىل
3). 

ـاها بعض العلامء ؛ أخًذا للمصدر من الفعل يف قوله (4)«سورة التساؤل»: وسمَّ

 .﴾ٻ﴿: تعاىل

ى ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿: ؛ لقوله تعاىل(5)«سورة املُْعرِصات» :وُتسمَّ

 .﴾ڈ ڈ

                                                           

، (21/4)« تفسري الرازي»، و(24/4)« تفسري الطربي»، و(414ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 1)

 (.23/4)« التحرير والتنوير»، و(11/141)« تفسري القرطبي»و

« أيب زمننيتفسري ابن »، و(4/144)« يح البخاريصح»، و(2/232)« الرزاق تفسري عبد»: ينظر( 2)

 (.23/4)« التحرير والتنوير»، و(4/236)« زاد املسري»، و(4/32)

« التحرير والتنوير»، و(14/231)« روح املعاين»، و(11/141)« تفسري القرطبي»: ينظر( 3)

(23/4.) 

، (4/1434)« قراءات السبعجامع البيان يف ال»، و(242ص)« البيان يف عد  آي القرآن»: ينظر( 4)

 (.23/4)« التحرير والتنوير»، و(1/231)« قراء وكامل اإلقراءمجال ال»و
 (.23/4)« التحرير والتنوير»، و(443، 214ص)« املبسوط يف القراءات العرش»: ينظر( 5)
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ن فيه من «النبأ العظيم»: اهلل دراز كتاًبا سامه وقد كتب الشيخ حممد عبد ، ودوَّ

 .معاين الربانية يف القرآن ما يثلج الصدور

 .(1)إحدى وأربعون، عىل خالف بني علامء الَعد  أربعون آية، أو   *

حكاه ابن اجلوزي، والرازي، والقرطبي،  ،بإمجاع أهل التفسري *

 .(2)واأللويس، وابن عاشور، وغريهم

صىل اهلل ، أنه قال لرسول اهلل ريض اهلل عنهحديث أيب بكر  *

، واملرسالُت، ﴾ک﴿َشيَّبتني هوٌد، و»: فقال! يا رسوَل اهلل، قد ِشبَْت : عليه وسلم

)«﴾ٻ ٱ ٻ﴿و، ﴾ٱ ٻ﴿و
3). 

 .(4)وهو حديث مضطرب، كام ذكر ذلك ابن الصالح، وغريه

 :﴾ۀٱ ٻ ﴿ *

، فُأْدِغمت النون يف امليم، «ما»، و«عن»: كلمة مركبة من حرفني ﴾ٱ﴿

عن أي يشء : ، واملعنى«ما»عىل « عن»وُحِذفت األلف؛ لدخول حرف اجلر 

 يتساءلون؟

 !م وعالَم ُيتلفون؟عن ماذا يتساءل هؤالء القو: وهذا تساؤل عن التساؤل

                                                           

« البيان يف عد  آي القرآن»: ينظر [.43: النبأ] ﴾گ گ گ گ﴿: واختالفهم يف قوله (1)

، (14/231)« روح املعاين»، و(11/141)« يتفسري القرطب»، و(4/432)« الكشاف»و، (242ص)

 (.23/4)« التحرير والتنوير»و

، (4/441)« تفسري الثعالبي»، و(4/236)« زاد املسري»، و(4/422)« املحرر الوجيز»: ينظر( 2)

 (.23/4)« التحرير والتنوير»، و(14/231)« روح املعاين»و

وغريهم من حديث ابن ، (4164)البغوي ، و(2/242)، واحلاكم (2216)أخرجه الرتمذي ( 3)

 .ريض اهلل عنهامعباس 
 .«سورة الواقعة»ينظر ما تقدم يف أول ( 4)
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 :﴾ٻ ٻ پ پ﴿ *

بري الذي وقع عىل العقول والقلوب عن األمر اهلائل املُْفظِع، واحلدث الك: أي

، فهم يتساءلون عنه يف جمالسهم ونوادهيم وأسواقهم  واألسامع وقًعا عظياًم غري َهني 

 .وأسفارهم

هل عن ماذا يتساءلون؟ : وحيتمل أن تكون اآلية استكاماًل للسؤال، أي

 ؟(1)يتساءلون عن النبأ العظيم

: -وهو أعلم -أن اهلل تعاىل سأل: أو يكون األول سؤااًل والثاين جواًبا، واملعنى

، ويف هذا إشارة إىل ﴾ٻ ٻ پ﴿؟ ثم أجاب بأهنم يتساءلون ﴾ٱ ٻ﴿

ه نبًأ عظياًم   .أن املوضوع خطري، وكفاه أن اهلل تعاىل سامَّ

ها، ث عن احلقيقة، ُيتارها، ثم ُيؤثِرهل كان تساؤهلم تساؤل اجلاد  الباح

ر؟ أم  ي يف سبيلها؟ أم تساؤل العابث الذي يريد التشغيب والتسلية والتندُّ ويضح 

ب الذي اختذ قراًرا بالتكذيب قبل أن يسمع اخلرب، وإنام يطرح بعض  تساؤل املُكذ 

 !األسئلة والشبهات حتى يرصف الناس؟

 :(2)﴾ٻ پ﴿وقد جاءت أقوال يف 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿: ، كام يف قوله تعاىلالقرآن: فقيل

 .[43 -46: ص] ﴾ڎ ڎ

                                                           

 -11/141)« تفسري القرطبي»، و(4/434)« الكشاف»، و(24/4)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.1 -23/4)« التحرير والتنوير»، و(3/232)« تفسري ابن كثري»، و(163

« تفسري املاوردي»، و(4/261)للزجاج « معاين القرآن»، و(4 -24/4)« الطربيتفسري »: ينظر( 2)

« تفسري القرطبي»، و(4/233)« زاد املسري»، و(22/112)للواحدي « التفسري البسيط»، و(4/132)

 (.23/13)« التحرير والتنوير»، و(14/113)« الدر املنثور»، و(11/163)
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صىل اهلل عليه ؛ ألن القرآن ُأنِزل عىل شخصه صىل اهلل عليه وسلمالنبي : وقيل

إين »: ، وكان يقول﴾ھ﴿، وُأْرِسل بـ﴾ھ﴿، وبه صار نبياا، وقد ُنب ئ بـوسلم

 .(1)«نذيٌر لكم، بني َيَدْي عذاٍب شديدٍ 

، وكان بالنسبة صىل اهلل عليه وسلمألنه من أعظم ما جاء به النبي  ؛البعث: وقيل

 :(2)هلم أمًرا ُمستغَرًبا، كام قال قائلهم

 حديُث ُخرافٍة يا ُأمَّ َعمٍرو***  حياة  ثم موت  ثم َنْشـر  

وهذه األقوال كلها حق، وقد يعمُّ املعنى ما هو أشمل وأوسع، وهو أمر اإلسالم 

فهي عندهم نبأ عظيم ُيتلفون .. حلساب واجلزاءب واآلخرة واوالوحي والغيوالنبوة 

 .حوهلا ويتساءلون

 :﴾ھپ پ ڀ ڀ ﴿ *

(3): 

قني - بني واملُصد  ٱ ٻ ٻ ﴿: ، وهذه سنة اهلل يف العباداالختالف بني املُكذ 

 .[44: النمل] ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

فمنهم  ، ووصفهم إياه، اهلل عليه وسلمىلصاالختالف يف تشخيصهم للرسول  -

: ومنهم َمن قال. يريد الدنيا: ومنهم َمن قال. جمنون: ومنهم َمن قال. ساحر: َمن قال

 .[21 -23: الطور] ﴾يب ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب﴿شاعر، 

                                                           

 .ريض اهلل عنهاممن حديث ابن عباس  (233)، ومسلم (4663)اري أخرجه البخ( 1)
َبْعَرى، ﴾ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ﴿: «﴾ٱ﴿ سورة »تقدم خترجيه يف ( 2) منسوًبا إىل ابن الز 

ي  .وأيب العالء املََعر 

زاد »، و(112 -22/112)للواحدي « التفسري البسيط»، و(24/6)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

« التحرير والتنوير»، و(3/232)« تفسري ابن كثري»، و(11/163)« تفسري القرطبي»، و(4/233)« املسري

(23/13.) 
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ى املوضوع   الذي تساءلوا حولهذكر اهلل تعاىل تساؤهلم واختالفهم، وسمَّ

 ، ﴾ٻ پ﴿بـ

 بمعنى هل يستحق موضوع  ما أن يتساءل الناُس عنه؟ املوضوع؛ -1

والذي ينبغي يف ذلك أن ُيراَعى صدق املوضوع، فيكون جديًرا بأن يبحثه 

 .الناس، أو يتساءلوا عنه

لبة العلم املسلمني، بل بعض خاصتهم من الفقهاء وطولو نظرَت إىل واقع 

يشتغلون به من األنباء واحلوادث والقضايا، ال يستحق والدعاة؛ لوجدَت كثرًيا مما 

 .هذا اجلهد

وهذه مشكلة تتصل بقصور يف اجلانب الرتبوي؛ فالكثري من املعارك 

هو  والرصاعات تدور حول أشخاص أو مسائل وقتية أو هامشية عىل حساب ما

، وال موبوءة بانشغاالت، ال تنفعهم يف دينهم أهم، بل حياة املسلمني اليوم أصبحت

ق هلم التقدم  ي قلوبم، وال تنفعهم يف دنياهم، بحيث حتق  بم إىل اهلل، وال تصف  تقر 

املدين واحلضاري، بل هي أفكار ورصاعات ومعارك، تشعرهم بالنشوة، وختلق هلم 

ي حول قصة ومهية، وهزيمة الطرف املقابل، واالحتشاد الوقتشعوًرا طيبًا باإلنجاز 

 ﴿: يمه بتكرار احلديث عنه؛ حتى يصبح منفوًخا، وحقيقتهأو موقف صغري يتم تضخ

 .[٩٣: النور] ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ  چ چ چ ڇ ڇ چ ڃ

ماذا جنى وأفاد من اخلروج من : وال يلتفت العاقل بعد سنة أو عرش ليتساءل

وقسوة للولوج يف أخرى؟ مع ما يصاحب ذلك من تغري النيات موقعة أو غزوة 

تشييد، واملسألة مرتبطة من وجه آخر القلوب والعجز عن اإلنجاز احلق والبناء وال

 .بخلل يف التفكري ورعاية األولويات وفقه املوازنات واملقادير
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وليس عىل شائعات أو ظنون أو وسائط  االعتامد عىل املصادر الصادقة، -2

 مبارشة؟ عليه وسلمصىل اهلل وك فيها، فهل سمعوا كلُّهم كالم الرسول مشك

كال، بل كان بعضهم يصل به احلال أن يضع يف أذنه القطن، حتى ال يسمع النبي 

 .(1)؛ فيصيبه يشء من أثره وفعله يف القلوبصىل اهلل عليه وسلم

وَنَقَلٍة يقع منهم إن بعض الناس يعتمد يف حكمه وتصوره لألمور عىل وسائط 

ته واتزانه وبحثه عن احلق لصالح أمر التحريف والتدليس والتشويه، ويفقد حيادي

ره واعتقده  .سبق أن قرَّ

ق، وفق الرشيعة،  يه عىل منهج سليم ونقل مصدَّ والواجب أن يعتمد يف تلق 

حُمَْكمة، ليست آيات  قرآنية ظاهرة الداللة، أو أحاديُث نبوية صحيحة : فاحلجة

ى وُينَْسب إىل قائله، فال ضعيفة وال مردودة وال متشابة، أو وثيقة  واضحة  فيام حُيك

فة رة وال حمرَّ  .تكون مزوَّ

أكان دلياًل عقلياا، مثل استدالالت القرآن عىل البعث بخلق  قضية الدليل، -3

و نفيه، أو كان اإلنسان وبإحياء األرض بعد موِتا، أو كان رشعياا بإثبات حكم أ

 .إلخ... منطقياا أو حسياا

ا كله ليس بدليل، وث، أو قول فالن من الناس، فهذأما اإِلْلف والعادة، أو املور

ٿ ﴿: وإنام ينبغي أن يكون الدليل عىل نمط ما يف هذه السورة، فمثاًل قوله سبحانه

، فهذا نقل صادق قطعي؛ ألنه من اهلل، ولكنهم ﴾ۇٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

بته يؤمنون باهلل، وهو دليل عقِّل؛ ألهنم يشاهدونه بأعينهم، وال يملكون نفيه أو نسال 

ِع أحد  أنه فعل ذلك  .لغريه، إذ مل َيدَّ

                                                           

 -2/1441)أليب نعيم « معرفة الصحابة»، و(224 -4/222)« طبقات ابن سعد»: ينظر( 1)

، (1/244)« سري أعالم النبالء»، و(2/66)« أسد الغابة»، و(12، 24/11)« تاريخ دمشق»، و(1442

 .﴾گ گ گ ک ک ک﴿: «سورة القلم»يف  وما تقدم
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حيث إن كثرًيا من الناس يعادون أفكاًرا، لو سألتهم عنها حلاروا، ومل  الفهم، -4

 !يعرفوا كنهها

ف وقد يكتب أحدهم نقًدا ملسألة مل يفهمها جيًدا، أو ك ان سمعها ممن حرَّ

 :(1)ودلَّس، فبنى حكمه عىل تصور خاطئ، كام قال املتنب ي

ِقيمِ ***  وكم من عائٍب قواًل صحيًحا  وآفتُه من الفهِم السَّ

ولذا كان العلامء يعتنون يف بحوثهم بتحرير حمل النزاع واخلالف، بعد بيان ما هو 

 .متَفق عليه

أحدهم لآلخر؛ فيتكلم أحدهم عن مسألة، وقد يكون سبب االختالف عدم فهم 

َكنْدريويتكلم اآلخر عن مسألة أخرى، كام ُينسب إىل اب  :ن عطاء اهلل السَّ

 !زيًدا: محًدا، وينطقه: ويكتبه***  سعًدا: عمًرا، فيسمُعه: أقوُل له

وقد يسمع أحدهم خالًفا، ليس لديه تصور واضح عنه، فينزع إىل أحد الطرفني، 

نظر، بل ألول بادرة يف ذهنه، أو ألن أحدهم يتكلم بطريقة تعجبه دون حتقيق وال 

 .فه ويعظ مهوتناسبه، أو ألنه يعر

د وسالمة القصد -5  :املقصد، وأمهية التجر 

وكم من جدل وحوار بدأ بنية طيبة، ثم حتول مع الزمن إىل وسيلة لالنتصار 

: والغلبة وجر  نوايص اخلَْلِق وإذالهلم، أو إظهار التفوق والسيطرة، وقد قال تعاىل

 ﴾ېئ ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿

 .[32: القصص]

يبحثون عن احلق ن يتساءلون ويتجادلون بحيادية دون غرض، دد الذيكم هو ع

وَمن كان كذلك فإنه ُيَوفَّق للخري، وحتى لو مل ! بصفاء وجترد، وأنَّى وجدوه أخذوه

                                                           

 (.4/123)املنسوب إىل أيب البقاء العكربي « رشحه»، و(222ص)« ديوان املتنبي»: ينظر( 1)
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ُيِصْب يف مسألة ما، إاِلَّ أنه أصاب حسن النية، فهو مأجور؛ لصدق مقصده واستفراغ 

 .ر يف خطئهوسعه يف طلب احلق وعدم الصدود عنه، ومعذو

 :﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿ *

، وهو يعني أن هؤالء (1)هل اللغة كلمة زجر وردععند مجهور أ ﴾ڀ﴿

ب أو امللب س  املتسائلني مل يكونوا أهل حتر  وبحث عن احلق، وإنام تساءلوا تساؤل املكذ 

ه أو املُعِرض، وهلذا عاتبهم تعاىل يف مطلع البيان، والتكرار من أجل  أو املشو 

 .(2)كيدالتو

وإن كان التوكيد نفسه معنى؛ ألنه دعوة إىل وال يعني أنه ليس ثمة معنًى آخُر، 

 .منح األمر أمهية مضاعفة

: ﴾ٺ ٺ ٿ﴿عذاب الدنيا، و: ﴾ڀ ٺ﴿إن : قال بعض املفِّسين

 .(3)عذاب اآلخرة

، (4)وعذاب الدنيا حصل هلم يف معركة بدر، حينام ُقتِلوا وُسِحبوا إىل الَقلِيب

ْفد املرفوديوم القيامة بئس وا لعنة، ووُأْتبِع  .الر 

إشارة إىل أن كثرًيا منهم سيعلم أن اهلل تعاىل  إن األوىل: وقريب منه أن يقال

، وأن مكة سوف يرثها القوُم الذين هم صىل اهلل عليه وسلمسينرص دينه ويعزُّ رسوله 

                                                           

اء « معاين القرآن»: ينظر( 1) « تفسري ابن كثري»، و(21/6)« تفسري الرازي»، و(4/222)للفرَّ

(3/232.) 

مهع »، و(1/423)« تفسري البيضاوي»، و(1/112)« الصناعتني يف الكتابة والشعر»: ينظر( 2)

 (.2/414)« اهلوامع
 (.4/232)« الربهان يف علوم القرآن»، و(21/3)« يتفسري الراز»: ينظر( 3)

 (.2364، 2364)« صحيح مسلم»، و(2164)« صحيح البخاري»: ينظر( 4)
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د بة ويؤذ ن، وقيصعد عىل الكع ريض اهلل عنهاآلن مستضَعفون با، حتى إن بالاًل 

 .علموا هذا ورأوه عياًنا بعد سنني

، [33 -36: ص] ﴾ڄ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿: فهي كقوله

، وما سيكون صىل اهلل عليه وسلمسيعلمون نبأ اإلسالم، ونبأ القرآن، ونبأ النبي : أي

ما ُيبعثون  له من رفعة الشأن وظهور الدين وكرس شوكة أعدائه، ثم يعلمون عند

، وأن امليزان هناك ليس ميزاهنم املادي، بل ميزان قسط يثقل فيه (1)خرب بهصدق ما أ

ر وسلامن وُسَميَّة  ، ويطيش أكابر املجرمني ريض اهلل عنهمأمثال ُصهيب وبالل وَعامَّ

بني، كأيب جهل وأيب هلب وساداِتم الذين ماتوا عىل الكفر،  وهذه هي وزعامء املكذ 

 .الثانية

م، كام هنا الزمني، بمعنى ع ُتستخدم للرتتيب ﴾ٺ﴿و ر عىل املتقد  طف املتأخ 

 .ألهنم سيعلمون يف الدنيا، ثم يعلمون يف اآلخرة

، وكأنه يقول هلم روا.. انظروا: هو أن حيملهم عىل النظر إىل املوضوع بِجد  .. تفكَّ

لوا.. تدبَّروا ، إنه [14 -12: الطارق] ﴾ىئ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک﴿: تأمَّ

لوا، ويتدبَّروا، وينظروا، كام  جدٌّ ال لعَب فيه، فهو يقصد حتفيزهم ومحلهم عىل أن يتأمَّ

 .[44: سبأ] ﴾ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ﴿: قال

من املسلمني اليوم َمن عزبوا وغفلوا عن آيات القرآن التي تدعو إىل التفكر 

ل والبحث املتجّرد والنظر، بل ظ بعضهم أن الدين ينايف استخدام العقل، ن والتعقُّ

 .وأصبح العقل مسبَّة عند آخرين، وربام كان ذلك بسبب اخللط بني العقل واهلوى

                                                           

« نويرالتحرير والت»، و(6/32)« تفسري ابن كثري»، و(23/143)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

(22/213.) 
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والتهديد املبطن ليس هو األسلوب األوحد وال األول الذي جاء يف القرآن، 

 .فهناك التعليم والرتغيب وإثارة األسئلة، وحتريك العواطف

عاة عىل أسلوب التهديد د ومن أعظم اخلطأ أن يعتم الناس واملربُّون واآلباء والدُّ

والتخويف وحده، وُيغفلون احلديث عن الرمحة وزرع الثقة باملستهدفني وإعطاء 

وإنام يكون التهديد والَتهيب يف أحوال؛ األمهية هلم، وهي خري ما يقودهم إىل احلق، 

 :منها

ل بعض -1  .بعًضا هاأن يكون أسلوًبا ضمن أساليب أخرى يكم 

أن يكون لقوم أفرطوا وأمعنوا يف اإلمهال وعدم املباالة وترك االنصياع،  -2

 .«آخُر الدواء الَكيُّ »و

أن يكون يف حاالت خاصة حيتاج املرء فيها إىل حتريك اخلوف لرتك معصية  -3

 .أو خمالفة شهوة

 :﴾ٹ ڤ ڤ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿ *

ز العقول عىل  م لإلنسان جاهزة علومة قد تُ التفكري، واملالسياق استفهام حيف  قدَّ

فيأخذها تقليًدا، أو ال يلتفت إليها بالكلية، فإذا جاءت مصوغة يف قالب سؤال، 

كانت دعوة إىل املشاركة يف صياغة اجلواب وتوظيف القدرة الذهنية واستحضار 

 .املعلومة السابقة

ها ومل تكن ألن اهلل خلق؛ «اجلعل»، وإنام عربَّ بـ«أمل نخلق األرض»: ومل يقل

ًرام  .هاًدا، ثم جعلها مهاًدا بعد ذلك، فاملهد والبسط جاء متأخ 

ز هذا ڱ ڱ ڱ ﴿: «سورة النازعات»قوله تعاىل يف : ويعز 

دت، وُجِعَلت قابلة للحياة: أي ﴾ںں  .بعد خلقها ُدِحيَت، وُبِسَطت، وُمه 
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ژ ژ ﴿: قال وظاهر السياق أن األرض ُخلَِقت قبل السامء؛ ألنه ملا

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڑ کک ڑ

حى يكون يف األرض؟﴾ڳ ڱ ففيها إشارة إىل أن خلق األرض ! ، والليل والضُّ

 .كان سابًقا

ُخلَِقت أواًل، وكانت غري : أي ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿: وهكذا هنا، فقال تعاىل

دة، ثم بعد ذكر خلق السامء عاد السياق إىل األرض؛ ليبني  جعلها مهاًدا  .(1)ممهَّ

ايبُّ نسان، وهي يف األرض مهد لإل ؤوم، كام قال الشَّ مقام األم الرَّ
(2): 

ـا َسَأْلــُت   ! َأَيا أمُّ هـل تكـرهنَي الَبَشـْر؟***  :وقالــت يَل األرُض لـمَّ

 وَمن يستلذُّ ركوَب اخلََطـــرْ ***  أبــــارُك يف النَّاس أهَل الطُّمـوح

هَيِعْش أب***  وَمن يتهيَّـْب صعــوَد اجلبـــــال  ِر بني احلَُفـــرْ َد الدَّ

ويف اآلية إشعار بالبعث؛ ألن هذه األرض التي هي مهاد هلم وهم أحياء، هي 

ها اهلل تعاىل مه اد هلم وهم أموات؛ حيث ُيدَفنون فيها، ثم ُيبَعثون منها، وهلذا سامَّ

 .مستوَدًعا، ُتوَدُع أجساُدهم وعظاُمهم فيها، ثم تؤد ي ما اسُتوِدَعت

عابرة ِتي ئ العقل لقبول ما بعدها، وهذا من لطيف العلم، كام  ة متهيديةفهذه إشار

ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿: إن قوله تعاىل: يقول بعض أهل العلم يف حتريم اخلمر

ق [46: النحل] ﴾چ چ چ ڇڇ ، إيامء غري مبارش إىل منع اخلمر؛ ألنه فرَّ

َكر شيًئا مغايرً  َكر والرزق احلسن، فجعل السَّ  .(3)احلسنا للرزق بني السَّ

                                                           

 .«سورة النازعات»ينظر ما سيأيت يف ( 1)

 (.11ص)« القاسم الشايبديوان أيب »: ينظر( 2)

« التفسري القرآين للقرآن»، و(4/446)« الدر املنثور»، و(2/141)« تفسري الثعلبي»: ينظر (3)

 .(2/221)« التفسري الواضح»، و(2/12)للزحيِّل « التفسري املنري»، و(142 -1/141)
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 .فإنَّ َجْعل األرض مهاًدا مشعر  بخروجهم من املهد إىل البعث

جعل اهلل األرض مهاًدا بالعيش فيها، وامليش عليها، والبناء، وجعلها مستعدة 

لتحمل تكاليف وجود البرش، كام ترى يف رصف الطرقات وحفر األنفاق والبناء 

ر اهلل األرالشاهق وأنواع االستخدامات التي   .ض هلاسخَّ

ها؛ ألن هلا مهمة أن تكون أوتاًدا : ﴾ٹ ڤ﴿ اجلبال من األرض، وإنام خصَّ

لألرض، وهذه اآلية الوحيدة التي وصف اهلل تعاىل فيها اجلبال باألوتاد، ومن معاين 

 .(1)أهنا تثب ت األرض أن متيد وتضطرب، فهي حتفظ توازهنا: كوهنا أوتاًدا

ور، واهلل ل باآلية عىل أن األرض ثابتة ال تداالستدال: ومن إقحام املعاين الغريبة

، وسواء كان هذا يف [33: النمل] ﴾جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب﴿: تعاىل قال

ىب يب جت ﴿، أو يف الدنيا، كام يدل عليه اللحاق (2)اآلخرة، كام يدل عليه السياق

انخداع وترى األشياء عىل غري ، فهو يدل عىل أن احلواس قد يقع هلا ﴾حت خت مت

 .ة مضل لالستدالل بظواهر احلس عىل احلقائق العلميحقيقتها، فا

 :﴾ڤ ڤ ڦ﴿ *

اختلف السياق هنا من االستفهام إىل اخلرب، وهو مقصود يف تغيري رتابة السؤال؛ 

ۀ ہ ہ ﴿: ألنه مع الطول ُيْؤَلف فيحتاج إىل تنويع، كام يف قوله سبحانه

 ؟«أمل نضع»: ، ومل يقل[2 -1: الرشح] ﴾ہ ہ ھ ھ ھ

                                                           

، وما (3/232)« تفسري ابن كثري»، و(2/413)« الكشاف»، و(24/1)« تفسري الطربي»: نظري( 1)

 .﴾ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿: «﴾ٱ ﴿سورة »تقدم يف 

« البحر املحيط يف التفسري»، و(4/262)« املحرر الوجيز»، و(4/116)« تفسري السمعاين»: ينظر( 2)

 (.6/413)« أضواء البيان»، و(23/43)« التحرير والتنوير»و، (3/262)« روح املعاين»، و(6/134)
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قد جعلنا األرض مهاًدا، : وكأن املعنى جواب السؤال، إشارة إىل ويف اآلية

أصناًفا وأنواًعا : أي ﴾ڤ ڤ﴿: واجلبال أوتاًدا؛ ولذلك عطف سبحانه وقال

، ألن الزوجني خمتلفان؛ وهذا رسٌّ من أرسار األلوهية، فهناك الذكر واألنثى، وأشباًها

وما كان ؛ كمة والرمحة واإلبداعومع ذلك فَخْلُقهام يف غاية احل، فالذكر غري األنثى

وال املرأة تشعر بكامل سعادة احلياة ، الرجل ليشعر بسعادة احلياة وهنائها لوال املرأة

ڑ ﴿: كام قال، والذكر حينُّ لألنثى، فجعل تعاىل األنثى حتنُّ للذكر، لوال الرجل

 .[21: الروم] ﴾ڳ گ گ گ گ ک ک ڑ ک ک

ا نس الرجال والنساء، بل يشمل أجناًس وال يصح حرص األزواج من اخللق يف ج

يف : ، أي[41: الذاريات] ﴾ىئ ی ی ی ی﴿: كثرية من املخلوقات، ولذلك يقول تعاىل

 .(1)األلوان، ويف األعداد، ويف األحوال

الشكر واإلحسان للغني، والصرب والرضا : الغنى والفقر، ويقابله: ومن ذلك

والعامل .. واملأمور واألمري. .والقوي والضعيف.. والصحيح واملريض.. للفقري

كي والبَلِيدوال.. واجلاهل  ...ذَّ

له اهلل عىل غريه، ومقتٍض للصرب؛ فاإلنسان  وهذا التنويع موِجب للشكر ملَن فضَّ

ية ما إذا ابتُِِّل بمصيبة، أو آفة، أو عاهة، أو فقر، أو مرض؛ عليه أن يصرب ويؤد ي عبود

 .هو فيه

، إذ جعل اهلل تعاىل بني العباد [226: البقرة] ﴾ىئ ىئ ی یی﴿: وهو مدعاة لإلحسان

ين ُيوِجد حالة من االنسجام يف احلياة، تستقيم احلياة  التعاون؛ ألن التعاون بني الضدَّ

 .با

                                                           

تفسري »، و(4/262)للزجاج « معاين القرآن»، و(24/1)، (21/446)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.26/16)« التحرير والتنوير»، و(11/161)« تفسري القرطبي»، و(21/1)« الرازي
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وهو َمْدَرج  إىل التكامل، فهذا يبني، وهذا يصنع، وهذا يزرع، وهذا يتعلَّم، 

ر، وهذا يكتب، وهذا يقرأ، فمن خالل جمموع هذه األعامل يوجد تكامل  وهذا يفك 

 .ار الصنعة اإلهليةرائع يف احلياة، وهو من أرس

والتعبري بصيغة املايض إشارة إىل تقرير املسألة وبدهيتها ووضوحها للمخاطبني؛ 

ورية ألن منهم َمن ال يتأمل السامء واألرض واجلبال، لكن الزوجية قضية رض

مما ال حيتاج إىل استدالل، بل هي يعايشوهنا يف ذاِتم ويروهنا فيَمن حوهلم، فهي 

 .نفسها دليل وحجة

 :﴾ۋڦ ڦ ڦ ﴿ *

أضاف النوم إىل الناس؛ ألنه ال يغني فيه أحد عن أحد، فكل إنسان حيتاجه، ولو 

واخللل؛ فالنوم أن يف الناس َمن ال ينام مطلًقا، لشعر باحلرمان والنقص والَعَطب 

 .رضوري ال غنى عنه، وال حياة ملَن ُحِرمه

األطباء مدة معينة إذا عاشها اإلنسان دون نوم فإنه يصاب باإلجهاد ثم ذكر وقد 

ه من الراحة واالسرتخاء، وقد  اهللوسة ثم يموت؛ إذ ال بد هلذا اجلسم أن يأخذ حقَّ

 .(1)«طوق احلاممة»أشار إىل هذا املعنى ابن حزم يف 

ا ؛ ألنه سيأيت يف اآلية التي بعدها، وألن ا«ليلكم»: مل يقل اهلل لليل ليس خاصا

لليل، حتى إن إحدى الرشكات يف باإلنسان، بل املخلوقات عىل األرض يتلبَّسها ا

اليابان وضعت إعالًنا مضيئًا يف وسط مزرعة، فاكتشف املُزارع أن زرعه تأثر بذه 

ى يطالب فيها بالتعويض عام حلق زرعه، ودخل اإلضاءة الليلية، فرفع عليهم دعو

البحوث العلمية، وكانت النتيجة العجيبة أن هذا اإلعالن النزاع يف مرحلة من 

قه بالليل، وهي فرتة راحته، وتبنيَّ أنه حتى املضيئ  قد أقلق راحة النبات؛ ألنه يؤر 

                                                           

 (.236ص)« طوق احلاممة»: ينظر( 1)
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األرض ليس تابًعا النباتات حتتاج إىل فرتة إظالم معينة، وأن توزيع النبات عىل ظهر 

كن تابع كذلك لطول الليل للرطوبة واجلفاف، واحلرارة والربودة فحسب، ول

 .(1)والنهار، أما النوم فهو لألرواح

بات: يقول أهل اللغة أن النوم يقطع حياة اإلنسان الرتيبة؛ : ، أي(2)القْطعُ : هو الس 

ضغوط العمل واحلياة،  ألن اإلنسان يف النهار يعمل ويكدح، وربام يصاب بأمراض جراء

 .سكينة وراحة وهدوء وسعادةوقد ينام املرء عىل تعب وعناء ويصحو عىل 

بات أن النوم يأخذك بالقهر والقوة، حتى اجلبابرة والسالطني : ومن معاين الس 

يأخذهم النوم أخًذا، ثم يرمي بم يف مهاجعهم، حيث النََّفس يرتدد، بال حس  وال 

إدراك، وال يسمع أحدهم السؤال، وال يردُّ اجلواب، وال يعي ما حوله، وهذه 

 .فهو رسٌّ من األرسار اإلهلية كيف يتم النوم؟ا أمأعجوبة، 

، فيه أحالم وُرؤى، وأحوال  والنوم نفسه ُيُلد فيه اإلنسان إىل عامل آخر مستقل 

غريبة؛ فالنائم يسافر ويطري، ويكتب ويميض عقوًدا، وهيادن وحيارب، ويرى املوتى 

 .أحياء، واألشياء عىل غري مألوفها

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿ :َأَمنًَة، كام قالوقد جعل اهللُ تعاىل النوم 

، حتى كان السيف يسقط من يد الصحايب مراًرا من شدة النُّعاس، ثم [11: األنفال]

، فالنوم يقطع عن اإلنسان التعب (3)يصحو، فإذا به قد استعاد قوته ونشاطه

 .واإلجهاد واإلعياء، ويعيد له قوته وحيويته، وكأنه يضخ فيه طاقة روحية جديدة

                                                           

 (.141ص)لألستاذ حممد قطب « ات قرآنيةدراس»: ينظر( 1)

« لسان العرب»، و(1/114)« القاموس املحيط»، و(212ص)« القرآناملفردات يف غريب »: ينظر( 2)

 .«س ب ت»( 1/1314)« تاج العروس»، و(2/24)
 (.1311)« صحيح مسلم»، و(4442، 4343)« صحيح البخاري»كام يف  (3)
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ٹ ٹ ﴿: تعاىلأخًذا من قوله . الوفاة الصغرى: النوم ء يسمونوالعلام

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 .[42: الزمر] ﴾ڃ ڃ چ چ

وقد جعل اهلل تعاىل النائم قاباًل لالستيقاظ من ذاته أو من غريه، بخالف 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿: احلاالت االستثنائية، كام يف قصة أصحاب الكهف

 .[11: الكهف] ﴾ۀ ۀ

 .عل النوم ُسباًتا، أنه يقبل القطع، ويكون بقدر حاجة اإلنسانعنى جفمن م

دون أن اإلنسان والنوم رضورة من رضورات صحة البدن، وال يزال ا لعلامء يؤك 

يدفع ثمن قلة النوم أو اضطرابه من صحته وحياته؛ بسبب اإلجهاد، وضعف 

العاطفي والنفيس، فيكون الرتكيز، وَهَرم الذاكرة والنسيان، والتأثري يف االستقرار 

نقصه سببًا لرسعة االنفعال والغضب، كام يؤث ر عىل خاليا املخ، فعىل اإلنسان أن 

در الكايف من النوم، وهو ُيتلف من شخص آلخر، ولكن غالب الناس يأخذ الق

حيتاجون ما بني ست  إىل ثامِن ساعات، من أجل املحافظة عىل حيويتهم وقوِتم 

تعرض لألزمات النفسية أو القلبية، وإذا قسمها اإلنسان بني ونشاطهم، وجتنب ال

 .اهلل عليه وسلم صىلالليل والقيلولة كان أنفع، وهو ما كان يفعله النبي 

نوم ساعة واحدة يف : ونوم الليل أفضل من نوم النهار، وبعض العلامء يقولون

لالسرتخاء،  الليل أفضل من ساعتني يف النهار؛ ألن الليل مناسب بدوئه وصفائه

وأخذ قسط من الراحة، واسرتخاء ساعة يف الليل يعادل نوم نصف ساعة حتى لو مل 

 !يستطع أن ينام

                                                                                                                                                    

« تفسري القرطبي»، و(1/226)« زاد املسري»، و(142 -4/141)« تفسري الطربي»: وينظر

 (.4/122)« التحرير والتنوير»، و(4/22)« تفسري ابن كثري»و، (4/242)
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 :﴾ېڄ ڄ ڄ ﴿ *

 .فهو لباس  لألرض، أشبه ما يكون بالثوب أو اجللباب الذي تلبسه األرض

وهو لباس لإلنسان ذاته، يمنحه َقْدًرا من اهلدوء والسكون، وأكثر الناس ال 

لراحة إال يف الليل، ففيه من حلظات األنس، والسمر، واجللسات املمتعة ما جيدون ا

 .نهارليس يف ال

َكن َكن ووصف العالقة الزوجية بالسَّ  ﴾ک گ﴿: وصف اهلل الليل بالسَّ

واملرأة أشبه بالليل، سرًتا وروحانية وعاطفة، والرجل أشبه بالنهار، . [21: الروم]

، ويف احلياة تناسق رائع بني مهامت الرجل ومهامت املرأة، ظهوًرا وجتليًا ودأًبا واحتاماًل 

فالزوجية تتجىلَّ يف الليل والنهار، ويف السامء واألرض، كام تتجىلَّ وطبيعة كل منهام، 

 .«سورة الليل»يف الذكر واألنثى؛ ولذا أقسم اهلل بذلك كام يف 

بْح والليل غالبًا ملتقى احلياة الزوجية ومسرتاحها بعد الفراق وال عناء والسَّ

 .الطويل مع الناس

لني« تفسريه»ذكر القرطبي يف  ما دام الليل لباًسا، فلإلنسان :  قالأن بعض املغفَّ

 .(1)أن يصِّل  فيه وهو ُعريان؛ ألن الليل بحد  ذاته يغني عن اللباس

دة، لكنه ال يغني  وهذا من أقوال أهل الغفلة، فكون الليل لباًسا فيه معاٍن متعد 

ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿: للباس احليس  الذي امتنَّ اهلل به عىل الناس، كام قال سبحانهعن ا

                                                           

 (.12/23)« تفسري القرطبي»: ينظر( 1)
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، وقد جاء عن [24: األعراف] ﴾ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇڍڃ 

 .(1)«اهللُ أحق  أن ُيستحيا منه»: صىل اهلل عليه وسلمالنبي 

والناس ينقطعون يف الليل غالبًا عن اخلروج، ويأوون إىل بيوِتم أو حقوهلم، 

 .لهم عىل طعامهم ورشابم ونومهم، فتكون املساكن كالل باس هلموجيتمع شم

الناس عكسوا احلال، فجعلوا الليَل هناًرا، والنهاَر لياًل، عىل أن غالب وبعض 

األمم هيجعون أول الليل إىل مضاجعهم ويأوون إىل بيوِتم، ويقومون مبكرين إىل 

 .أعامهلم ومصاحلهم

عة يَّأ ليوم جديد، فلتكن روحك متطل  حني يرشق الصباح يصحو الكون ويته

 .ية متفائلة بعطاء اهلل الكريم، داعية باخلري للعبادهلذا الصباح اجلميل، قانعة راض

 :﴾ائڃ ڃ ڃ ﴿ *

ر  ؛ ألن اآليات قصرية، وال يالئم أن «والنهار معاًشا»: ، ومل يقل«اجلعل»كرَّ

 .تقترص عىل مفردتني

ب عليه بفعل يري تقر ﴾ٿ ٿ﴿وفيه بيان أن االستفهام يف  لإلثبات؛ ولذا عقَّ

 .ماٍض يدل عىل حصول الفعل، وعىل الفاعل وهو اهلل تعاىل

ويف اآلية تكرار التذكري بالنعمة واستحضارها؛ ألن اإللف ُينيس النعم، فهذه 

الشمس التي ترشق كل يوم ثم تغيب، ال يدرك الناس قيمتها؛ العتيادهم عليها، 

اء املمطرة، ال يلفت نظرهم ما فيها من اجلامل ق اخلرضاملناطوكذلك َمن يعيشون يف 

اذ مما يلفت نظر غريهم، وكذلك أهل الصحراء والرمال أو السواحل والبحار  ..األخَّ

                                                           

، والرتمذي (4316)معلًقا، وأبو داود ( 1/44)، والبخاري (23343، 23324)أخرجه أمحد ( 1)

يض اهلل رمن حديث َبْز بن َحكِيم، عن أبيه، عن جده ( 4/161) ، واحلاكم(1123)، وابن ماجه (2641)

 .عنه
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فيه تأكيد الرد  عىل َمن ال يؤمنون بالصانع سبحانه من الدهريني  ﴾ڃ﴿

ت تدحض هذه فاآليا... موالطبائعيني، كاملانوية الذين جيعلون آهلة للنور وآهلة للظال

املقولة، وتبني أن الفاعل هو اهلل وحده ال رشيك له، وأنه خلق النور والظالم، كام قال 

 :(1)املتنب ي

َة تكِذُب ***  وكم لظالِم الليِل عندك من يدٍ   خترب  أن املاَنِويَّ

أنه ظرف لطلب العيش، والترصف يف  :«املعاش»وأقرب ما يكون من معنى كلمة 

 .، وهذا ظاهر يف حال أكثر األمم والشعوب(2)شؤون الرزق

 :﴾ۇئچ چ چ ڇ ﴿ *

، فاهلل (3)القوة: هنا واأليد، [46: الذاريات] ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿: البناء يدل عىل القوة

يشء ترونه وتشاهدونه  ﴾چ﴿تعاىل هو الذي بنى الكون كلَّه، ومن ذلك السامء 

ه وشموخه، والبناء كلام ارتفع وعال فإنه يدل عىل قدرة الصانع، ويف القديم  يف ُعلو 

، وال زالوا يتفاخرون بناطحات كان الناس يتفاخرون باملباين الشاخمة العظيمة

رهم بالقدرة  السحاب، واملباين الضخمة، ولذلك جاء السياق يمتنُّ عليهم، ويذك 

رون سعتها وأبعادها، واإلنسان يرى النجوم حولهاإلهلية يف   بناء السامء التي ال يتصوَّ

 .اهللتلمع، لكنه ال يدري أهنا ذرات يف جمرات تسبح يف فضاء واسع ال حييط به إال 

صون يف  ص، بل هو صنع اهلل العظيم، واملتخص  وهذا ليس بحديث خرافة وخَتَرُّ

ا ت يف هذه القبَة الزرقاَء ونجومها وشموسها علم الفلك يشاهدون من خالل املكرب 

                                                           

 (.1/163)املنسوب إىل أيب البقاء العكربي « رشحه»، و(444ص)« ديوان املتنبي»: ينظر( 1)

 (.4/233)« زاد املسري»، و(4/434)« الكشاف»، و(24/1)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

« املفردات يف غريب القرآن»، و(21/444)« فسري الطربيت»، و(421ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 3)

« تفسري ابن كثري»، و(16/42)« تفسري القرطبي»، و(4/236)« تفسري البغوي»، و«أ ي د»( 16ص)

(3/411.) 
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اِتا أشياء هائ  ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی﴿: لة ُتذِهل العقولوأقامرها وجَمَرَّ

 .[64 -64: الواقعة] ﴾ڎ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب﴿، [34: اإلرساء]

نًة، بحيث ال : واملراد ة؛ لكوهنا قويًة حُمَْكمًة حُمَصَّ الساموات السبع، وَصَفها بالشدَّ

تستطيع الشياطني وال البرش أن يصلوا إليها؛ فإن كل إمكانيَّات البرش وقدراِتم 

يثهم هو عام دون السامء األوىل، وإال فالساموات التي بناها اهلل تعاىل فوق ذلك، وحد

 . يصل إليها علم البرش ومل حييطوا با علاًم ال

موروث ثقايف وعامة البرش يؤمنون بأن فوقهم سبَع سامواٍت، وهذا مألوف  و

ڤ ﴿، [12: الطالق] ﴾ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب﴿: عند معظم الشعوب، وقد جاء يف القرآن

 .[14: نوح] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

بعضها : أي -واآلية وما شاكلها داللة عىل أن فوقنا سبع ساموات، وأهنا طِباق

 .(1)وهذا هو املقصود يف اآلية، وهو الذي عليه مجهور املفرسين -فوق بعض

الكواكب السبعة : جيوز أن ُيراد بالسبع»: وقال الشيخ الطاهر ابن عاشور

َهرة : يومئذ، وهي املشهورة بني الناس ُزَحل واملشرَتى واملريخ والشمس والزُّ

 .«وُعطارد والقمر

وهذا املحمل هو األظهر؛ ألن العربة با أظفر؛ ألن املخاَطبني ال يرون »: وقال

السيَّارات ويعهدوهنا دون غريها من السيَّارات التي  الساموات السبع، ويرون هذه

 .(2)«اكتشفها علامء الفلك من بعد

                                                           

، (13/234)« تفسري القرطبي»، و(4/214)« زاد املسري»، و(22/111)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.3/144)« تفسري ابن كثري»و
 (.23/22)« التحرير والتنوير»: ينظر( 2)
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هو ما ذهب إليه اجلمهور أن املقصود سبع ساموات، كام يف مواضع  قربألوا

فهم با، وحيتج عليهم  أخرى، وكون الناس ال يعرفوهنا بالرؤية؛ فإن اهلل تعاىل يعر 

 .بالقدر املعروف واملشهور منها

والقرآن الكريم حجة عىل الناس يف كل زمان ومكان، ويف العصور السابقة مل 

ات اهلائلة، واملدارات الفلكية املُذِهلة، وهذا ام وميكن عندهم إمل عرفة بذه املَجرَّ

ق لبعض  م العلم، زاد َفهم الناس وتعمَّ البعد الذي تدور منه الرؤوس، وكلام تقدَّ

 .األلفاظ ودالالِتا

وأمام البرش فرص ضخمة ملزيد من الكشوف الفلكية واالستدالل عىل وجود 

من املجموعة ( ُبلوتو)لك قاموا أخرًيا بطرد الكوكب ء الفالعوامل العليا، وها هم علام

 .الشمسية، ليصبح عدد كواكب املجموعة الشمسية ثامنية

 :﴾ۈئڇ ڇ ڍ ﴿ *

ذكر الشمس دليل عىل أن املقصود الساموات السبع وليس الكواكب؛ ألن 

أنه بعدما ذكر السامء ذكر بعض ما يف  فاألقربالشمس هي أحد النجوم السبعة، 

 .ء، وهي الشمسالسام

ها ؛ ألهنا تيضء ﴾ڇ ﴿: ومل يذكر اسم الشمس اكتفاًء بام هو معلوم، وسامَّ

ة ألف مرة، كام مئألرض بمليون وثالثالكون، فهي مصباح ضخم هائل أكرب من ا

يقول الفلكيون، ومع ذلك يراها الرائي بسبب ُبعدها بذا احلجم الصغري، وهي 

 سبحانه بسننه ونواميسه التي جتري يف سائر معلقة يف الفضاء، ال يمسكها إال اهلل

 .األفالك
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اج ارة هي املتوق د، ففي الشمس إنعام آخر باإلنضاج واحلرارة، واحلر: والوهَّ

إحدى النعم العظيمة يف الكون، والتي تسهم يف حفظ احلياة واإلنسان والنبات 

 .(1)وحتقيق البيئة املتوازنة

 :﴾ىئڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿ *

ر ماء البحر؛ ليكون شمس؛ ألن الشمس ههذا له عالقة بال ي أحد أسباب تبخُّ

 .مطًرا وغيثًا

صياغات تشعر بتامم القدرة  ﴾چ﴿.. ﴾ڌ﴿.. ﴾ڇ﴿: ويف قوله

وكامل الترصيف اإلهلي وراء كل يشء، فهذه األشياء العادية التي يمرُّ با الناس وهم 

امًنا، وأكثر عنها معرضون، ينبغي أن ينظروا فيها بروح أكثر حيوية، وأكثر إي

 .استحضاًرا لقدرة اخلالق املبِدع الرحيم الكريم سبحانه

ڍ ڍ ڌ ﴿: ة تنزل من السامء هي بَقَدرواإلنزال إشعار بأن كل قطر

: ، وهي رمحة وحكمة، وكل يشء بحسبان؛ ولذا يقول العلامء[21: احلجر] ﴾ڌ ڎ

وخمزون، ولكن  إن كمية املطر النازل إىل األرض هو بقدر كفاية الناس، فهو موزون

البيئة كلها، وهو العبث البرشي يؤث ر عىل املطر كام يؤثر عىل البحر وعىل اليابسة وعىل 

 .جزء من الفساد يف األرض الذي هنى عنه القرآن وشنَّع عىل مرتكبيه

 :(2)عىل أقوال ﴾ڎ﴿واختُلِف يف تفسري 

حب؟ : السامء، أم: الرياح، أم: هل هي  .وهذا قول األكثرينالسُّ

                                                           

رر يف تفسري اآلي والسور»، و(4/441)« ري مقاتلتفس»: ينظر( 1) « الكشاف»، و(2/434)« َدْرج الدُّ

« روح املعاين»، و(13/232)« البحر املحيط يف التفسري»، و(13/234)« تفسري القرطبي»، و(4/413)

(14/32.) 

« التفسري البسيط»، و(4/134)« تفسري املاوردي»، و(12 -24/11)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.114 -14/112)« الدر املنثور»، و(4/233)« تفسري البغوي»، و(123 -22/111)للواحدي 



268 
 

: عند العرب هي اجلارية ُقبَيْل بلوغها، أي« املُْعرِص »ويف اآلية تشبيه بليغ؛ ألن 

حاب هنا (1)هذه جارية ُمْعرِص : آن هلا أن حتيض ومل حتض بعد، فيقال ، شبَّه السَّ

باجلواري، فهو ُيلع عىل السحاب روح احلياة، وما هلا ال تكون حية، ومنها ينزل 

حب ورد وصفها باجلارية يف موضع الغيث الذي حُييي اهلل به األ رض بعد موِتا، والسُّ

 .[2: الذاريات] ﴾ائ ائ﴿: تعاىل آخر من القرآن الكريم يف قوله

اج، أي ، وفيه دليل عىل احلكمة (2)ُيَصبُّ صباا بدفق وقوة: وصف املطر بأنه ثجَّ

ى األرض بالكوكب األزرق، ألن  اإلهلية يف ترصيف الكون، وحتريكه، ولذلك ُتسمَّ

 .من مساحتها ماء%( 61)أكثر من 

إن ما ينزل : وهذا املاء يصعد من البحر إىل السامء، ثم يعود إىل األرض، ويقال

ما عاٌم بأمطَر من عاٍم، »: من املطر كل سنة يكاد أن يكون متساوًيا، وُيروى حديث

ُفه حيث يشاءُ  نَّ اهللَ يرص 
ه السامء املاء فهذه حكمته سبحانه، أنه ُينِزُل من هذ. (3)«ولكِ

اج الذي يُ   .َصبُّ بقوةالثجَّ

                                                           

« تفسري الرازي»، و(4/434)« الكشاف»، و(22/121)للواحدي « التفسري البسيط»: ينظر (1)

 (.13/232)« حيط يف التفسريالبحر امل»، و(11/164)« تفسري القرطبي»، و(21/11)

« تفسري القرطبي»، و(13/212)« تفسري املاتريدي»، و(24/14)« تفسري الطربي»: ينظر (2)

 (.23/24) «التحرير والتنوير»، و(3/232) «تفسري ابن كثري»، و(11/164)

« اءحلية األولي»، وأبو نعيم يف (3/442)« الثقات»، وابن حبان يف (2/223)أخرجه العقيِّل ( 3)

من حديث ( 2/242)والبيهقي  -(2/444)« ختريج أحاديث الكشاف»يف كام  -، وابن مردويه(6/233)

ا... منكر»(: 2/124)« امليزان»مرفوًعا، وقال الذهبي يف  ريض اهلل عنهابن مسعود   .«غريب جدا

اح يف ، (64)« املطر والرعد والربق»، وابن أيب الدنيا يف (2/266)الفسوي : وأخرجه موقوًفا وابن وضَّ

أصول »، وابن أيب زمنني يف (2/223)، والعقيِّل (16/441)، (14/43)، والطربي (64/221)« البدع»

 (.2/242)، والبيهقي (214، 212)« الفتن»، وأبو عمرو الداين يف (13)« السنة

ح املوقوف غري واحد  (.4443، 4121)« السلسلة الضعيفة»: وينظر. ورجَّ
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وفيه معنى الكرم، والعطاء الذي ُيَصبُّ عىل العباد صباا، ومع أنه حمسوب، وكل 

قطرة بإرادة اهلل، إال أنه عطاء جزيل، وهذا أقوى ما يكون حجة عىل الناس، فهم 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿يرون األرض يابسة، فإذا نزل عليها املطر 

البًا عىل الرعي ، والعرب خاصة يعلمون هذا؛ ألن حياِتم تقوم غ[4: احلج] ﴾ۈئ

 .واملطر والغيث، فيمتنُّ اهلل تعاىل به عليهم

 :﴾پژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿ *

عربَّ بالفعل املضارع؛ إشارة إىل احلركة التدرجيية يف النبات، : ﴾ژ ژ﴿

ڻ ڻ ڻ ﴿: فالنبات ال يأيت دفعة واحدة، بل يتكون شيئًا فشيئًا، لذا قال

 .[11: األنعام] ﴾ۀ ہ ہۀ 

عري: هو واحَلب   ، ونحوه مما يأكله الناس، والغالب أن (1)القمح واحلنطة والشَّ

للناس، مع أن احليوان يستفيد منه أيًضا، وبدأ به؛ ألنه من احلبَّ يكون أقواًتا 

الرضوريات التي ال غنى لإلنسان عنها، وكل شعب يف األرض تتكون وجبته 

 .بالرئيسية من احل

واملقصود بالنبات ما يكون أخرض، فيشمل طعام اإلنسان من اخلرضاوات 

 .والبقول، ويشمل طعام احليوان من األعالف وغريها

                                                           

« تفسري ابن كثري»، و(12/6111)« ة اىل بلوغ النهايةاهلداي»، و(24/14)« طربيتفسري ال»: ينظر (1)

 .، واملصادر السابقة(3/234)
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، وهي األشياء التحسينية التجميلية للحياة، وتدخل فيها «اجلنَّات»ثم ذكر 

 :هي البستان الذي تكثر فيه األشجار، وهلذا وصفها بقوله واجلنةالفواكه، 

 .(1)ملتفٌّ بعضها فوق بعض: أي ﴾ک﴿

اع  رَّ حينام يرى اإلنسان مظاهر اإلبداع يف خلق الكون جيد عجبًا، ولذلك فإن الزُّ

نًا وصالًحا واستعداًدا لقبول احلق والفطرة ممن يتعاملون مع اآللة؛ ألن الذي  أكثر تديُّ

رى آثار هذه يتعامل مع األرض حرًثا وزرًعا، ويراقب الصنعة اإلهلية بشكل مبارش، ي

يقوى إيامنه ويزيد تواضعه، يف حني أن الذي يتعامل مع اآللة الصنعة واإلبداع، ف

يتعامل مع يشء من صنع اإلنسان؛ فيغلب عليه النظر إىل إنجاز اإلنسان وإبداعه 

ويذهل أن مبِدع اإلنسان هو اهلل جل وعز، فهو خالق عقله وقدرته وإمكانيَّاته، وهو 

ر اآللة واملخالق األمم واحلضار ادة وواضع نواميسها ات واألكوان، ومسخ 

 .وقوانينها

ويف اآلية إشارة إىل ملحظ اجلامل، وهو مقصود يف صنع اهلل تعاىل، ففي السامء 

تلحظ القوة والشدة، والبعد واالرتفاع، كام تلحظ اجلامل يف النجوم املتأللئة، وكأهنا 

، أو يف اتتناجى يف هذا الليل املظلم، ولو نظر اإلنس لصور الوثائقية ان إليها عرب املكرب 

 .أو العروض الفضائية؛ أو التقنيات ثالثية األبعاد؛ لرأى شيئًا يذهل ويدهش

ره هلم، ورزقهم إياه،  وهذا كله مما امتنَّ اهلل به عىل عباده يف هذه الدار، وسخَّ

ى، وعىل املرء أن حيسن االنتفا ع به، وال ينشغل به وجعل به قوام احلياة إىل أجل مسمَّ

 .وأعظمعام هو أهم 

 :﴾ڀگ گ گ گ ڳ ﴿ *

                                                           

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿: «﴾ٱ ﴿سورة »ينظر ما تقدم يف  (1)

 .﴾ہ
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وعادًة ما يعقد اهلل تعاىل املقارنة بني إحياء األرض بالنبات، وبني إحياء اإلنسان 

 .، واألنعام، ويونس، واحلج﴾ٱٻ﴿: بالبعث، كام يف سور

ويف هذا السياق ذكر املطر، وأنه حييي األرض بعد موِتا، وجيعل منها جنات 

جنات عابرة تذبل ومتوت، وعىل اإلنسان أن يستعد جلنات ًفا؛ فناسب أن يبني أهنا ألفا

رهم بالبعث وخروجهم من قبورهم  .اآلخرة، ولذا ذكَّ

 

ب به فهو يف ضالل بعيد، وهلذا قال سبحانه -1 : ألنه حقٌّ ال ريب فيه، وَمن كذَّ

، وليس  لقول   :، أي[14 -12: الطارق] ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک﴿ حقٌّ

بالكذب واهلزل، فهو اعتقاد يقيني قطعي ال تردد فيه من جهة النقل وال ريب فيه من 

 .جهة العقل

بوا به، وهو الذي ينهي جدهلم ونزاعهم،  -2 ألنه َيْفِصل بني الناس فيام كذَّ

ويفصل القضية باحلق الذي يرونه بأعينهم، وينتقل من كونه خرَب وحٍي إىل كونه 

 .عنيٍ  شهادةَ 

 تعاىل َيْفِصل فيه بني العباد يف مظاملهم وحقوقهم، ويقتصُّ لبعضهم ألن اهلل -3

من بعض، والعدل املطلق ال ُيرى إال إذا ُوصلت فصول احلياة بعضها ببعض، واحلياة 

الدنيا ليست سوى الفصل األول فحسب، ويف اآلخرة الفصل األكرب واألخري 

 .(1)والدائم

فصاًل، بل هو الفصل، واأللف والالم قد تدخل : سامه هنا ومن الطريف أن اهلل

 .إال هو« فصل»عىل االسم لتدل عىل االستيعاب واألمهية اجلوهرية، وكأنه ال 

                                                           

، (2/262)« تفسري السمرقندي»، و(214، 13/261)، (1/231)« تفسري املاتريدي»: ينظر (1)

، (14/146)« تفسري القرطبي»، و(26/442)« تفسري الرازي»، و(244، 4/42)« تفسري املاوردي»و

 (.4/134)« تفسري النيسابوري»و
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وحينام تنظر للدنيا متصلة باآلخرة، فسوف ترى العدل املطلق للحق سبحانه، 

 (1)يف َعَرصاتفلن هيمل الظاملني، ويغفل عنهم، ويرتك املظلومني بال نرصة، فهناك 

القيامة تتكامل فصول العدل، فربام رأيَت الظامل يموت بعد أن أرسف يف طغيانه 

وتعديه ومتتَّع متاًعا واسًعا دون أن يناله يشء من عقوبة البغي يف الدنيا، وربام رأيت 

آخر مبتىل بالقهر واحلرمان وتسلط الظلمة عليه فيموت ومل يقتص ممن ظلمه، فهل 

 !ي؟العدل اإلهل هذا مما يناقض

ألن فصول القصة مل تنتِه بعُد، فثمة جنة ونار وحساب وعقاب، فيأيت يوم ! كال

الفصل لتُْستَْكَمل فيه األمور، وُيقتصَّ لبعض الناس من بعض، وتكتمل احلكمة 

 .الربانية التي ال يراها الناس أحياًنا يف هذه الدنيا

ي تان وطريقان، مها اجلنة وَثمَّ هنايفصاًل؛ ألن األمور حُتسم فيه، : وربام ُسم 

والنار، أما يف الدنيا فثَمَّ آالف الطرق واملذاهب واألفكار والنظريات واألعامل 

 .واخليارات

 :(2)وامليقات له عدة معانٍ 

ر، كام قال اهلل سبحانه -1 م وال يتأخَّ ھ ے ﴿: أن له وقتًا حمدوًدا، ال يتقدَّ

ًبا، وال بعلمه، فلم يبل   ، وقد اختصَّ اهلل[134: هود] ﴾ے ۓ ۓ غ به َمَلًكا مقرَّ

نبياا مرَساًل، فهذا من العلم الذي ال حييط به إال اهلل، وَمن ادَّعى أنه يعلم ميقات يوم 

 .الفصل فقد كذب

                                                           

 .َعْرَصة، وهي كل موضع واسع ال بناء فيه: مفردها( 1)

اللباب يف علوم »، و(22/124)للواحدي « التفسري البسيط»، و(4/134)«  املاورديتفسري»: ينظر (2)

 .، واملصادر السابقة(23/24)« تحرير والتنويرال»، و(23/133)« الكتاب
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ؤى  وكل احلكايات واألقاويل التي ُتنرش يف الصحف واألفالم واملواقع، والرُّ

ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿: العامل باطلة والتوقعات واحلسابات بقيام الساعة وهناية

 .[136: األعراف] ﴾حب خب مب ىب﴿، [14: طه] ﴾ٹ

 .أنه اليوم املوعود الذي واعد اهلل فيه عباده بالفصل بينهم وحماكمتهم -2

وإذا كان يوم الفصل ميقاًتا، فهذا يعني أنه ال جدوى من استعجاله؛ ألنه مؤقَّت 

م وال يتأخَّ  ڈ ڈ ﴿: ر لرغبة أحدبوقت معلوم عند رب العاملني، ال يتقدَّ

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ﴿، [1: النحل] ﴾ژ ژ ڑڑ

 .[13: الشورى] ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ

بوه؛ ألن اهلل تعاىل أخرب به، وبنيَّ أن له ومن لوازم كونه ميقاًتا، أنه حقٌّ فال  تكذ 

 .وقتًا مرضوًبا عنده سبحانه

بني يف الدنيا واملقهورين املستبطئ ني؛ ألن من عادة وفيه تصبري للمكلومني واملعذَّ

ًدا، كان  كينةاإلنسان إذا علم أن أمامه موعًدا حمدَّ  .أقرب إىل االطمئنان والسَّ

 :﴾ٿڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ *

ذكر وقائع ذلك اليوم، واإلنسان هو املقصود األول من خلق الكون رشع يف 

 .واحلياة؛ ولذا بدأ السياق يف احلديث عنه

، فال حتسب لآلخرين حساًبا، ففي واحلساب واجلزاء والسؤال هو لك شخصياا

.. نفِس»: قيامة هيتمُّ كلٌّ بنفسه، حتى الرسل واألنبياء يقول الواحد منهميوم ال

 .(1)ى أهله وقرابته، ويفر من أمه وأبيه وصاحبته وبنيهوينس. «نفِس

                                                           

 :«سورة عبس»، وما سيأيت يف ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴿: «سورة املدثر»ينظر ما تقدم يف  (1)

  .﴾ۈىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ ﴿
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ور هو للحياة،  وروالنفخ يف الصُّ ، لكن هيئته (1)بوق، أو قرن ُينَْفخ فيه: والص 

مل ُنِحْط بعلمه، فنحن نؤمن بأن َثمَّ ُصوًرا، وأنه وله وعرضه وصفته مما وشكله وط

ور أو طريقة  النفخ، هي من الغيب الذي مل نحط به ُينفخ فيه، وتشخيص صفة الصُّ

ة التي  ة الطامَّ علاًم، وال طائل من البحث وراءها، ونتيجة لذلك تأيت الصيحة الصاخَّ

 .ُيبَْعث الناس با من قبورهم

، حيث ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿: ارع السياقظ تسوالح

، (2)اعاتمج: ، فبمجرد ما ُينفخ فيه حيرش الناس إىل ربم أفواًجا، أي«فـ»عربَّ باحلرف 

، [61: اإلرساء] ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ﴿: كل أمة تأيت مع نبي ها، كام قال تعاىل

والكافرون مع فكل أمة ُتْدَعى إىل كتابا، وُتْدَعى مع نبي ها، املؤمنون مع املؤمنني، 

ُقِرنت مع : ، أي[6: التكوير] ﴾ٹ ڤ ڤ﴿: الكافرين؛ وهلذا قال سبحانه

، فأهل اإليامن مراتب، وأهل الكفر والنفاق مراتب، ويوم القيامة طويل (3)أشباهها

حينًا ومتايزهم شيئًا فشيئًا، حسبام تدل عليه النصوص املختلفة يقع فيه اختالط الناس 

 .الواردة

 :﴾ٹں ڻ ڻ ڻ ﴿ *

                                                           

تاج »، و(444ص)للَكَفوي « الكليات»، و(2/122)« النهاية»، و(264ص)« الصحاح خمتار»: ينظر (1)

 (.1/2331)« العروس
، (11/164)« تفسري القرطبي»، و(21/12)« تفسري الرازي»، و(4/436)« الكشاف»: رينظ (2)

ڃ ڃ ڃ ﴿: «سورة النرص»، وما سيأيت يف (4/441)« فتح القدير»، و(2/444)« تفسري ابن جزي»و

 .﴾ہچ چ چ چ 

 . «سورة التكوير»ينظر ما سيأيت يف  (3)
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قت، لتنزل : واملعنىهذا مما يقع بعد انبعاث الناس وجميئهم أفواًجا،  قت وُمز  ُشق 

ت التي انتُِدبوا إليها  .(1)منها املالئكة إىل األرض للمهامَّ

امء من مقاصدها أهنا سقف لألرض، إال أهنا ليست مقصورة عىل هذه  والسَّ

بناء، وكام عربَّ عنها يف آية أخرى املنفعة، فهي عامل آخر وبناء مستقل، وهلذا عربَّ بال

حمفوًظا عام : ، أي«سقًفا حافًظا»: ، ومل يقل[22: األنبياء] ﴾ۆ ۆۈ﴿: بكوهنا

قف، ، فقصارى ما يستطيعه (2)دونه اإلنسان هو أن يلحظوا هذه السامء عىل هيئة السَّ

 .وأما ما وراءها فهو حمفوظ ال يستطيع البرش أن يالحظوه إال بإذن ربم

پ ﴿: «سورة التكوير»، وقال يف ﴾ڤہ ہ  ۀ ۀ﴿ *

 :﴾ڀ ڀ ڀ

وهذه إحدى أحوال اجلبال؛ أن يأذن اهلل هلا أن تسري سرًيا رسيًعا، حتى إهنا مترُّ 

اب، وقد ورد عن اجلبال سبع صفات يف القرآن مرَّ  السحاب، وُترى مثل الرسَّ

 .الكريم، هذه أحدها

حاب، وتز ڳ ڳ ﴿: ول كام يف قولهوتكون مرًة كالِعْهن، وكاهلباء وكالسَّ

 .[136 -134: طه] ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڱ ڱ

يوم »وكأن هذا يقع بالتدريج خالل هذه السنني املتطاولة التي يشملها اسم 

، وهذا أحسن من النظر إىل تلك األحوال باعتبارها مرتادفة، فالقول «الفصل

 .فادةباستقالل كل لفظ بمعنى خاص أوىل من محل بعضها عىل بعض، وأمكن يف اإل

                                                           

« تفسري املاتريدي»و، (4/262)للزجاج « معاين القرآن»، و(24/11)« تفسري الطربي»: ينظر (1)

 (. 3/234)« تفسري ابن كثري»و، (13/214)

« تفسري الرازي»، و(1/126)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(14/242)« تفسري الطربي»: ينظر (2)

 (.1/26)« روح املعاين»، و(2/461)« فتح القدير»، و(11/234)« تفسري القرطبي»، و(22/121)
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 :﴾ڦہ ھ ھ ھ ﴿ *

دة بـ تشعر أن ما سبقها من عالمات وتغريات  ﴾ہ﴿حني تقرأ هذه اآلية املؤكَّ

 .مل يكن إال متهيًدا هلذه احلقيقة املرعبة املخيفة

ور، وجميء األمم كلها  دة تثري الفزع من النفخ يف الصُّ وإذا كان تلك اآليات املمه 

ق السامء، وتسيري األرض د مجاعات، وتشقُّ ، فكيف حني ُترى النار وهي ترتصَّ

 .موترتبَّص بَمن ُوعدت ب

د الطريق يف يقف الذي هو واملِرصاد ک ﴿: «سورة الفجر»وهلذا قال يف  ،(1)يرتصَّ

، فلو أن إنساًنا يميش يف طريق وهو يعرف أن أحًدا ينتظر مروره ليوقع به، ﴾ىئک ک 

وهذا السياق إنام يقال؛ ألن املقام كيف يكون حاله؟ سوف حيذر ويتوقَّى كلَّ ما يريب، 

بني واملتسائلني باستخفاف عنمقام وعيد   للمكذ 

، وإال فاألصل يف صفات الرب تعاىل الرمحة واللُّطف والرِبّ واجلُود ﴾ٻ پ﴿

ر معلوم  والكرم والعفو والصفح، وال يقع يف أسامئه احلسنى إال كل مجيل، كام هو مقرَّ

 .(2)مبسوط يف بابه

ون عليها صاًدا يدلوكوهنا مر ک ک گ ﴿: عىل أن الناس كلهم سوف يمرُّ

ون [61: مريم] ﴾گگ ، وذلك أن الرصاط منصوب عىل متن جهنم، فالناس يمرُّ

عليه مجيُعهم؛ املؤمنون واألنبياء واملرسلون، وسائر البرش، لكن منهم َمن يمرُّ كلمح 

 .(3)سقط وهيويويعثر، ومنهم َمن يالبرص، ومنهم دون ذلك، ومنهم َمن يميش 

بني  .وبدأ بذكر جهنم؛ ألهنا يف الطريق إىل اجلنة، مع كون السياق ِتديًدا للمكذ 

                                                           

 (.3/632)« باريفتح ال»: ينظر( 1)

 .للمؤل ف« مع اهلل»: ينظر (2)

 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب سعيد ( 132)« صحيح مسلم»، و(6421)« صحيح البخاري»كام يف  (3)
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 :﴾ڄے ے ﴿ *

ختصيص بعد عموم، وهذا اللفظ ُيطَلق عىل الكفار، الذين كفروا باهلل، وجحدوا 

بعوا أمَر كل جبار عنيد،  واسرتسلوا وراء املغريات آياته، وَعَصْوا رسله، واتَّ

دهم بأن جهنوالشهوا ات، فيتوعَّ  .م ُأعدت هلمت واللذَّ

؛ إشارة إىل سبب التعذيب، وهو االستكبار والتعاظم الذي «الطغيان»والتعيري بـ

صىل حيول دون قبول احلق، ويكون سببًا يف العدوان عىل اخللق وازدرائهم، ولذا قال 

ة  ال يدخُل اجلنةَ »: اهلل عليه وسلم إن : قال رجل  . «من كرِبَمن كان يف قلبه مثقاُل ذرَّ

إن اهللَ مجيٌل ُيب  اجلامَل، الكرُِب »: الرجَل حيبُّ أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة؟ قال

 .(1)«َبطَُر احلق  وَغْمُط الناس

. [43: الزمر] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿: ويف موضع آخر قال سبحانه

 .باإلهانة والتعذيبوناسب مقابلة الكرب 

ڭ ڭ ﴿: م ومصريهم إليها، كام قالرجعه، فم(2)املرجع: هو واملآب

، والعادة أن اإلنسان ربام يتعب يف سفر، ثم يؤوب [43: الصافات] ﴾ڭ ۇ ۇ

إىل بيته وأرسته، فيجد الراحة واألنس، ويزول عنه العناء والتعب، فكيف إذا كان 

چ چ چ ﴿: مردُّ اإلنسان هو العذاب، ولعل هذا من معاين قوله سبحانه

 .[1 -3: رعةالقا] ﴾ۋ ڇ ڇ ڇ ڇ

؟ يغفر اهلل تعاىل ملَن يشاء منهم، شأهنمواملؤمنون الذين يعصون اهلل تعاىل، ما 

ب َمن يشاء، ورمحته سبقت غضبه، ولكننا نعلم بمقتىض النصوص الرشعية  ويعذ 

                                                           

 .ريض اهلل عنهمن حديث ابن مسعود ( 11)أخرجه مسلم ( 1)

 .«أ و ب»( 2/22)« تاج العروس»، و(16ص)« املفردات يف غريب القرآن»: ينظر( 2)



278 
 

ب، ثم ُيرج من النار برمحة أرحم الرامحني، أو  املتوافرة أن من املسلمني َمن ُيعذَّ

 .(1)بغري ذلك من األسباب التي أذن با رب العاملني بشفاعة املرسلني، أو

 :﴾ڃۓ ڭ ڭ﴿ *

سبعون سنة، : واحِلْقبة، (3)ُحُقب: مجع ﴾ڭ ﴿، و(2)ماكثني: أي ﴾ۓ﴿

 .سبعون ألف سنة، وقيل غري ذلك: وقال آخرون

ِتا، ومن هنا قال مجهور املفرسين د مدَّ : إن املقصود باألحقاب: ويف اآلية مل حيد 

هور التي  .(4)ال هناية هلا الدُّ

عىل أهنم يمكثون فيها مدًدا طويلة، ولكن هلا أمد إن السياق دليل : وقال آخرون

 .تنتهي إليه

 

 .(5)فال خالف يف بقائها أبد اآلبدين، وهذا حمل إمجاع أهل اإلسالم: أما اجلنة

واجلنة »: عند قول اإلمام الطحاوي« الطحاوية»فقد ذكر شارح : وأما النار

 :قولني ألهل السنة. «خملوقتان، ال تفنيان أبًدا وال تبيدانوالنار 

                                                           

 (.132، 132)« صحيح مسلم»، و(6431، 4613، 4431، 334)« صحيح البخاري»: ينظر( 1)

، واملصادر (23/134)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(2/423)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 2)

 .اآلتية

« لسان العرب»، و(66ص)« خمتار الصحاح»، و(243ص)« املفردات يف غريب القرآن»: ينظر( 3)

 .«ح ق ب»( 2/231)« ج العروستا»، و(1/224)
 -4/433)« الكشاف»، و(24/141)« تفسري الطربي»، و(2/232)« الرزاق تفسري عبد»: ينظر( 4)

، (14/233)« الدر املنثور»، و(3/234)« تفسري ابن كثري»، و(11/163)« تفسري القرطبي»، و(431

 (.23/24)« التحرير والتنوير»و
 .(162ص)« مراتب اإلمجاع»: ينظر( 5)
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أن النار باقية، وأصحابا من الكفار واملرشكني باقون فيها أبًدا، وأما : األول

دون فيخرجون منها، وهذا مذهب األكثرين  .املوح 

 .ئهاا وفناقى فرتة ثم يأذن اهلل تعاىل بزواهلأنه ُيرج منها أهل اإليامن، ثم تب: الثاين

عىل ذلك بذه اآلية الكريمة؛ ألن التحديد باألحقاب دليل عىل  واستدلوا

ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿: «سورة هود»التوقيت، كام استدلوا بقوله تعاىل يف 

 .﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

: واملعنى، املكث الطويل، وهو معروف يف اللغة: إن اخللود من معانيه: وقالوا

 .خالدين فيها ما دامت موجودة

وابن القيم يف بعض كتبه يميل إىل هذا القول، وُذكِر عن عمر بن اخلطاب، وابن 

، واحلسن البرصي، ومجاعة من السلف، وُينسب إىل ابن تيمية، ريض اهلل عنهاممسعود 

ًدا ًرا مؤي   .(1)وذكر الشيخ رشيد رضا هذا القول، وأطال فيه النفس مقر 

منكًرا ُيوصم صاحبه بالتضليل أو فهو قول ضمن أقوال أهل السنة، وليس 

التكفري أو التبديع، أو ُيدعى إىل املالعنة أو املباهلة، كام يقع من بعضهم بسبب 

 .التعصب واالستغراب

 :﴾چڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿ *

الربودة، وذلك أهنم يف حر شديد ونار، فهم يتمنَّون الربودة فال : هو الربد

لربودة وهنا، ألن اإلنسان إذا شعر بشدة احلرارة متنَّى الربودة، وإذا شعر بشدة ايذوق

                                                           

البن « الرد عىل َمن قال بفناء اجلنة والنار»، و(1/234)البن أيب العز « رشح العقيدة الطحاوية»: ينظر (1)

، (242ص)« خمترص الصواعق املرسلة»، و(244ص)« شفاء العليل»، و(243ص)« حادي األرواح»تيمية، و

سورة »، وما تقدم يف (3/41)« ملنارتفسري ا»للصنعاين، و« رفع األستار إلبطال أدلة القائلني بفناء النار»و

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ ﴿: «سورة احلديد»، و﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿: «الرمحن

 [.21:احلديد] ﴾ ...ڱ ڱ ڱ ڳ
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ابُن »: ريض اهلل عنهامتنَّى احلرارة واللَّهب، ويف احلديث مرفوًعا عن َخْولة بنت قيس 

 .(2)«َحس  : وإن أصابه احلر  قال. (1)َحس  : آدَم إن أصابه الربُد قال

ثم وجد ناًرا يستدفئ د عليه الربد حتى كاد هيلك، ومن الطريف أن أعرابياا اشت

 !اللهمَّ اكتبها يل ولوالدي: با، فقال

 :(4)، قال الشاعر(3)النوم: ومن معاين الربد

مُت الن ساَء سواكمُ   َأْطَعْم ُنقاًخا وال َبْرداوإن شئِت مل ***  فإن شئِت حرَّ

داملاء، : هو والن َقاخ ، وهو (5)د وبعض السلفالنوم، وهو قول جماه: والرَبْ

؛ وذلك ألن اإلنسان يف النوم أبرد منه يف اليقظة، وكذا إذا مات برد (6)معروف يف اللغة

 .جسمه

يذوقون النوم فال برودة ختف ف عنهم من هلب النار، وال يذوقون املاء البارد، وال 

 .الذي ُيفف عنهم، أو ُينسيهم، أو يعطي أجسادهم بعض الربد

                                                           

دة (1) ه وأحرقه غفلًة، كاجلمرة: بفتح احلاء وكرس السني املشدَّ . كلمة يقوهلا اإلنسان إذا أصابه ما مضَّ

 (.14/134)« حاشية السندي عىل مسند أمحد»: ينظر

(. 431( )24/221)« الكبري»، والطرباين يف (2312)، وابن حبان (26214)أخرجه أمحد ( 2)

 (.1463)« السلسلة الصحيحة»: وينظر

« تفسري الرازي»، و(22/121)للواحدي « التفسري البسيط»، و(4/136)« تفسري املاوردي»: ينظر (3)

 .، واملصادر اآلتية(3/236)« تفسري ابن كثري»، و(21/14)

ل بن سلمة « الفاخر»، و(4/14)للجاحظ « احليوان»: ينظر (4) « الصحاح»، و(16ص)للمفضَّ

 .اهلل بن عمرو بن عثامن الَعْرجي إىل عبد منسوًبا( 2/223)« لسان العرب»، و(1/444)

، (4/431)« الكشاف»، و(4/262)للزجاج « معاين القرآن»، و(24/26)« تفسري الطربي»: ينظر( 5)

 .، واملصادر السابقة(4/442)« فتح القدير»، و(11/133) «تفسري القرطبي»و
 .«ن ق خ»( 6/241)« تاج العروس»، و(62ص)« خمتار الصحاح»: ينظر( 6)
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د، * ب؛ ألن عادة املرء أن حيب الرشاب بارًدا، فإذا نفى ثم نفى الرشا نفى الرَبْ

ب بنفي الرشاب كله  الربد مل يكن إىل الربودة إليهم من سبيل بوجه من الوجوه، ثم عقَّ

 :﴾ڍٴۇ ۋ ۋ ﴿: يف اآلية بعدها بارده وغري بارده، إال ما استثناه

 املاء ، فإذا غِّل[14: حممد] ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿املاء احلار، : احَلِميم

يُس   .(1)مَحِياًم : م 

رون ويتنظَّفون باملاء احلار  : ومنه م؛ ألهنم كانوا يتطهَّ  .احلامَّ

ى أيًضا، فهم يرشبون املاء احلميم احلارَّ املغِّل، الذي ُيقط ع : ومنه أمعاءهم احلمَّ

ق أجوافهم  .(2)وُيمز 

اق  .الرشاب املنتن: هو: قيل: والَغسَّ

بم بالبارد شديد الربو: وقيل  .(3)ربودتهدة، الذي يعذ 

اق رشاًبا بارًدا منتنًا يرشبونه، عقوبة  وال مانع من اجتامع األمرين، فيكون الغسَّ

م اهلل  ذون به يف الدنيا مما حرَّ تعاىل من ألوان املطاعم واملشارب عىل ما كانوا يتلذَّ

 .والشهوات

 :﴾ڈۅ ۉ ﴿ *

                                                           

، (4/426)« املحرر الوجيز»، و(2/143)« الكشاف»، و(4/136)« تفسري املاوردي»: ينظر (1)

 .واملصادر السابقة
 (.22/11)« تاج العروس»، و(4/132)« الصحاح»: ينظر( 2)

« تفسري ابن أيب زمنني»، و(3/441)« تفسري املاتريدي»، و(2/441)« تفسري مقاتل»: ينظر( 3)

 (.21/16)« تفسري الرازي»، و(4/136)« تفسري املاوردي»و، (4/34)

 .«غ س ق»( 24/242)« تاج العروس»، و(1/221)« معجم ديوان األدب»: وينظر أيًضا
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يادة يف العقوبة، بل هو مكافئ فهو جزاء عادل، موافق لنوع العمل، وليس فيه ز

؛ فهو فضل ﴾ۈٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿: زاء املؤمنني قاللإلجرام، ويف ج

 .من اهلل تعاىل، وليس مقاباًل ألعامهلم، بل هو فوقها

ال : وال أحد ُيعاَقب وهو يقول. أنا مظلوم: وهلذا ال أحد يدخل النار وهو يقول

 .[11 -13: امللك] ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿: ق هذا، كام قال سبحانهأستح

وهذا من كامل العدل اإلهلي، حتى إن اجلوارح تشهد عىل اإلنسان واملالئكة، 

 .والديوان املسطور الذي ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها

 :﴾کې ې ې ې ى ﴿ *

وعظم الذنب الذي اقرتفوه، وأنه ال ذنب أعظم هذا بيان لكامل احلجة عليهم، 

كذيب أنبيائه ورسله، ْوِب الذي وقعوا فيه، وهو جحود اخلالق والكفر به وتمن احلَ 

وهم كانوا يف الدنيا ال ينتظرون البعث وما بعده، ومجع بني الفعل املايض واملضارع، 

اجلزاء والنشور  مل يكونوا يرجون حساًبا، وما من حجة أقيمت عليهم يف إثبات: أي

ذا أعرضوا عنه ومل يضعوه يف اعتبارهم ومل إال قابلوها باالستكبار والرفض، ول

 .حسابم، وكانت غايتهم احلياة الدنيا، وبذا اختل ميزاهنم يدرجوه يف

مل يكونوا يرجون اجلنة : ، وهو ُيطَلق عىل ما حيب اإلنسان، أي«الرجاء»وعربَّ بـ

بد وأن يفعل  يكونوا يفعلون الطاعات؛ ألن الذي يرجو الوالرضوان، وهلذا مل 

ارة إىل أن أصل كفرهم ترك الطاعة واإليامن، وهو أعظم من اعة، ويف ذلك إشالط

 .الوقوع يف املعصية

 :﴾گائ ائ ەئ ﴿ *

ذكر تذكيبهم بصيغة املايض؛ لإلشارة إىل أنه كان حاساًم جازًما رصحًيا، وكان 

 .ل وال تفكريرسيًعا مل يسبقه بحث وال تأم
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 آية، : مجع واآليات

، وهذا من جنس ما ذكره يف صدر السورة من ىل اهللونية الدالة عاآليات الك -1

 صىل اهلل عليه وسلماألرض واجلبال والليل والنهار، وكثري من املرشكني زمن النبي 

ون بأن اهلل هو اخلالق الرازق املحيي املميت، فتكذيبهم با عدم حتققها يف  كانوا يقرُّ

 .املجرد باإلله اخلالقبألسنتهم من اإليامن نفوسهم وعدم االلتزام بمقتىض ما يقولون 

بوا بوحي اهلل، ومن ذلكاآليات الرشعية -2 التكذيب بالقرآن، والعريبُّ : ، فكذَّ

 .إذا قرأ القرآن َعَرَف بعربيته إعجاَزه وبالغته وفصاحته

بوا باآليات كلها، عقليها ونقليها، مسطورها ومشهودها، ولذا  فهؤالء كذَّ

تكذيبًا، فهو مصدر، ولكنه : أي ﴾ەئ﴿: لآليات كلها، وهلذا قااستوعب تكذيبهم ا

بوا مرة بعد أخرى، وكلام ُوِجد يف قلوبم يشء من امليل أو : ، أي«تكذيبًا»أبلغ من  كذَّ

 .(1)التصديق قاوموه ودافعوه

ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿: ُقرئت بالتخفيف والتشديد، كام سيأيت يف قوله ﴾ەئ﴿و

 .﴾ۇٿ ٿ 

يؤمنون بيوم احلساب، وال يعملون له، وال جعلهم ال وهذا التكذيب بآيات اهلل 

 .يرتدعون عن املعايص

 :﴾ڱوئ وئ ۇئ ۇئ ﴿ *

                                                           

، (4/143)« تفسري السمعاين»، و(24/24)« تفسري الطربي»، و(4/442)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

 (.21/11)« تفسري الرازي»و
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ې ى ى ائ ائ ﴿: «سورة يس»مفعول به، ويف : «كل»فـ. وأحصينا كلَّ يشء: التقدير

 .(1)اللَّوح املحفوظ: يف كتاب حافظ، وهو: ، أي﴾ۇئ ەئ

، [42: القمر] ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ﴿: من ألفاظ العموم؛ كام قال «كل»و

صغري أو كبري من األفعال واألقوال واخلواطر التي يف القلب والنيات واملقاصد كل 

 .حُمىًص عند اهلل ومسطور

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿: ولذا يقول املجرمون

 ﴾ڑ ک ک کک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

 .[41: الكهف]

 .عىل استيعاب ما عملوا وما مل يعملوا، فهو مكتوب« كل»: ويدل لفظ

وا به ثم أعرضوا عنه، ا كل ما تركوا مم: أي هو واجب عليهم أن يعملوه، وما مهُّ

 .أو عجزوا عن فعله، فيُكتب هلم ما تركوه هلل، وُيكتب عليهم ما تركوه عجًزا

 .احلفظ والضبط والتسجيل الدقيق: هي والكتابة

وهي وثيقة ُيبنى عليها احلساب والثواب والعقاب، كام ُيبنى عليها الرتك ملا ال 

َة شيئًا فات ذلك ه ثيرتتب علي واب وال عقاب، وهو عموم ال يدع جمااًل للتوقع بأن َثمَّ

 .(2)اإلحصاء الدقيق

(3) 

                                                           

، (4/1)« تفسري املاوردي»، و(3/433)« تفسري املاتريدي»، و(2/442)« لتفسري مقات»: ينظر( 1)

 (.2/411)« زاد املسري»و
، (14/216)« عاينروح امل»، و(21/23)« تفسري الرازي»، و(24/24)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.23/41)« التحرير والتنوير»و

« زاد املسري»، و(4/234)« فالكشا»، و(11/6321)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»: ينظر( 3)

 (.6/213)« تفسري ابن كثري»، و(16/11)« تفسري القرطبي»، و(4/143)
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 .«يكتب كل يشء»: فقال احلسن وقتادة وجماهد

يكتب ما »: وعكرمة -يف إحدى الروايتني عنه -ريض اهلل عنهاموقال ابن عباس 

 .«وعقابفيه ثواب 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿: «﴾ٱٻ﴿سورة »وظاهر اآلية األول، ويؤي ده قوله تعاىل يف 

 .﴾ٿڦ ڦ ڦ

يكتب عليه كل ما يتكلم به، فإذا كان آخر النهار حُمي عنه ما كان مباًحا، : وقيل

 .مما ال يتعلق به أجر وال وزر، واهلل أعلم

ىل عليم واإلحصاء يدل عىل الضبط الدقيق، فهو حُمىًْص معروف؛ ألن اهلل تعا

 .[42: طه] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ﴿بكل يشء، 

والضمري يعود إىل اهلل سبحانه، فهو يعلمه، وأيًضا بواسطة مالئكته الكتبة 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿: احلافظني، الذين قال اهلل عنهم

 .[12 -13: االنفطار] ﴾ڎ ڈ

وغالب ما تأيت النون فيام يكون للمالئكة تكليف فيه، كاملوت والعلم واملعية 

 .لنرصوا

و مكتوب أيًضا؛ ألن عند اهلل كتاًبا لكل وهذا اإلحصاء ليس علاًم فحسب، بل ه

: إنسان ُيصه، وُيزاد فيه يوًما بعد يوم، وُيْكتَب فيه اخلري والرش، كام قال سبحانه

: اإلرساء] ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴿

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿: ، وهو الكتاب الذي يقول تعاىل عنه[12

 .يأخذوه، فهم منه مشفقون، يرون الكتاب من بعيد، قبل أن [41: الكهف] ﴾ڌ
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، وال يمنع أن يكون مدوًنا بأعىل صيغ (1)مكتوًبا أو كتابةً : أي ﴾ۇئ﴿: وقوله

ڳ ڳ ڳ ﴿: التوثيق التي ال تدع لقائل مقالة، وهلذا قال يف آخر السورة

 .﴾ڳ ڱ ڱ

قوا ويضبطوا حركات وإذا كان البرش بإمكانيَّاِتم القليلة استطاعوا أن يوث  

وأعامله من خالل وسائل التقنية والكامريات الدقيقة املبثوثة يف كل مكان، اإلنسان 

ل األصوات وهي يف غاية اخلفاء والضآلة، فكيف  ر احلركات والسكنات وُتسجَّ فُتصوَّ

؟ دُّ  !بقدرة اخلالق العظيم جل وتعاىل التي ال ُتَعدُّ وال حُتَ

 .م القيامةه يويعمله اإلنسان يعرض علي فثَمَّ رشيط شاهد عىل ما

 :﴾ںۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴿ *

ذوقوا بدايات العذاب، فام جتدونه ما هو إال عينة ملا هو أشد؛ وهلذا قال يف آية 

م للضيف: ؛ أي[44: الواقعة] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿: أخرى  .البداية التي ُتقدَّ

ب اجلديد سوف نزيدكم عذاًبا؛ ألن العذا: وهذا دليل عىل أن العذاب يزيد، أي

العذاب األول، فالعذاب األول نال من اإلنسان، من جلده ومن نفسه، فإذا يضاف إىل 

جاء العذاب اجلديد كان مضاًفا إىل األول، فهو عذاب بعد عذاب، وقد يكون العذاب 

 .الثاين أشد من العذاب األول

فهو نفى أن ؛ ألن فيه نفيًا وإثباًتا، «فسوف نزيدكم عذاًبا»: وهذا أقوى مما لو قال

لن نزيدكم رمحًة وعفًوا ومغفرًة ونعياًم، وإنام نزيدكم عذاًبا : شيئًا آخر؛ أييزيدهم 

 .فحسب

                                                           

« يف التفسري البحر املحيط»، و(21/23)« تفسري الرازي»، و(4/413)« الكشاف»: ينظر( 1)

 (.4/442)« فتح القدير»، و(13/231)
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وبينام القوم يتأملَّون باملعاناة والعذاب الذي هو جزاء ألعامهلم، تنتقل السورة  *

 :﴾ۀٱ ٻ ٻ ﴿: إىل الفريق اآلخر وما له من النعيم

دة؛ إشارة إىل ع ﴾ٱ﴿بدأ بـ َمن اتَّقى : هو واملتَِّقيظمة هذه احلقيقة، املؤك 

الكفر باإليامن، فلكل مؤمن قدر من التقوى يزيد بقدر ما عنده من توق ي الذنوب؛ 

 ﴾ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ﴿: وهلذا يقول سبحانه

، فكل مؤمن له حظٌّ من هداية القرآن؛ ألن أول مراتب التقوى هي [2: البقرة]

 .(1)اإلسالم

: هل أخذَت طريًقا ذا شوك؟ قال: ف عن التقوى؟ فقالوقد ُسئل أحد السل

إذا رأيُت الشوَك عدلُت عنه أو جاوزُته أو قرُصُت : فكيف صنعَت؟ قال: قال. نعم

 .(2)ذاك التقوى: قال. عنه

والذي يميش يف حقل ألغام، حيذر أن يضع قدمه إال يف مكان آمن، فهكذا املتقي 

ال تعني علم أنه ال حرج عليه، والتقوى رجله أو يده أو عمله إال حيث يال يضع 

 :(3)العصمة، وكان ابن املعتز يقول

 وكـبـيـَرهـا ذاك الـتُّـَقى***  خل  الذنوَب صغرَيها

 ِض الشوِك حيذُر ما َيَرى***  واصنع كامٍش فوق أر

 احلَـىَص إن اجلـبـاَل مـن ***  ال حتـقـرَن صغـيــرةً 

                                                           

 (.23/633)« تفسري الرازي»: ينظر( 1)

 .﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿: «سورة املرسالت»تقدم خترجيه يف ( 2)
 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿: «سورة احلديد»تقدم خترجيه يف ( 3)

 .﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
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پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿: قال سبحانه

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ٹٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 [.124 -122: آل عمران] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

 .فاملتقي عنده أوبة كلام وقعت منه زلة، واملؤمن ُيطئ ويتوب ويستغفر

َقْدَر فهؤالء املتقون علموا أن كل يشء سُيحىَص عليهم، فرتكوا ما ال ُيريض اهلل 

 .وبذا متيزوا عن الطائفة األوىل استطاعتهم، وكانوا يرجون احلساب وُيافون العذاب،

، وكفى با فوًزا؛ ألنه لـامَّ ذكر وعيد املرشكني ذكر نجاة املتقني، (1)النجاة: واملفاز

ْم َسل مْ »: ولذلك كان األنبياء يف ذلك املوقف يطلبون السالمة، ويقولون  .(2)«اللهمَّ َسل 

 :من ذلك وخريولكن اهلل تعاىل بفضله وكرمه وَعَدَهم بام هو أعظم  *

 :﴾ۓڀ ڀ  ڀ پ پ ٻ پ پ﴿

يت (3)حديقة، وهي البساتني ذات األشجار العظيمة: مجع واحلدائق ، ُسم 

ة، التي جتن وتغطي ما دوهنا، والقارئ عند « اجلنة» بذلك؛ ملا فيها من األشجار امللتفَّ

قها مما يف الدنيا،  ذكر احلدائق أو األعناب يتبادر إىل ذهنه الصور التي يعرفها ويتذوَّ

قال ، و(4)ريض اهلل عنهام، كام قال ابن عباس «ليس يف اجلنة مما يف الدنيا إال األسامءُ »و

                                                           

« تفسري املاوردي»، و(2/421)« السمرقنديتفسري »، و(24/26)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

التحرير »، و(11/132)« القرطبيتفسري »، و(22/124)للواحدي « التفسري البسيط»، و(4/133)

 (.23/42)« والتنوير

 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 132)، ومسلم (334)أخرجه البخاري ( 2)

« التفسري البسيط»، و(13/216)« يديتفسري املاتر»، و(24/23)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 .ة، واملصادر السابق(4/232)« تفسري البغوي»، و(22/126)للواحدي 
ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿: «سورة امللك»تقدم خترجيه يف ( 4)

 .﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ



289 
 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿: ، وقال[24: البقرة] ﴾ڤ ڤ ڦڦ﴿: سبحانه

: ، ويف احلديث الصحيح أن اجلنة[16: السجدة] ﴾ڀہ ہ ھ ھ ھ

 .(1)«ِب َبرَشٍ فيها ما ال عنٌي رأت، وال أذٌن سمعت، وال َخطََر عىل قل»

 :، بل قال﴾گې ې ﴿: «سورة عبس»، كام يف ﴾ې﴿: ومل يقل

عها، فهي رضوب وألوان وأشكال، وذلك ألن آية ، إشارة إىل ﴾پ﴿ كثرِتا وتنوُّ

امتنان عىل أهل الدنيا، فذكر العنب مفرًدا، أما يف اجلنة، فجاء بصيغة « سورة عبس»

 .اجلمع؛ إشارة إىل كثرِتا وتنوعها

ب ثدهيا: عمج والكواعب ، أصبح مثل (2)كاعب، وهي الفتاة التي تفلَّك أو تكعَّ

بِه، فاهلل تعاىل ذكر املرأة كأمجل وأكمل ما كعب اإلنسان يف است دارته ونضجه وتصلُّ

ِتا وعنفوان شبابا  .(3)تكون يف مرحلة بلوغها وفتوَّ

 .، وهي مرحلة اكتامل الشباب(4)وأعامر أهل اجلنة هي ثالث وثالثون سنة

 .(5)املتشابات يف السن، فِسنُّهن واحد: تِْرب، أي: مجع واألتراب

                                                           

 (.2324، 2324)« صحيح مسلم»، و(4633، 2244)« صحيح البخاري»: ينظر( 1)

ك ع »( 612ص)« املفردات يف غريب القرآن»، و(413ص)يبة البن قت« غريب القرآن»: ينظر( 2)

 (.664ص)للَكَفوي « الكليات»، و«ب

« تفسري ابن رجب»، و(6/213)« تفسري ابن كثري»، و(16/11)« تفسري القرطبي»: ينظر( 3)

(2/232.) 
، والرتمذي (3424، 6122)أخرجه أمحد . ريض اهلل عنهامكام يف حديث أيب هريرة ومعاذ ( 4)

(2444.) 

« يتفسري القرطب»، و(4/444)« تفسري املاوردي»، و(4/223)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 5)

 (. 1/242)« املزهر»: ، وينظر(16/211)

 .«ت ر ب»( 2/43)« تاج العروس»، و(1/221)« لسان العرب»: وينظر أيًضا
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ما تكون نساء اجلنة كواعب مجيالت، وأتراًبا يف ِسن  واحد، فهذا يعني أن  فعند

احلب واملودة هلن يف درجة واحدة، فال توجد واحدة منهن تظن أن غريها حُتَبُّ أكثر 

ن واحد، وامليل هلن واحد، وهنَّ واحد، وس منها أو أهنا أمجل منها، بل كلهن يف مجال

ما يكون ِسنُّهن واحًدا أن يكون بينهن األُْنس،  أتراب فيام بينهن، وعادة النساء عند

وهذا متعة للنساء املتقيات بكوهنن الكواعب املوصوفات باجلامل واحلسن والنعيم، 

 .يشمل الذكور واإلناث ﴾ٻ﴿: ألنه قوله

، وهذا ُمالَحظ أن ِسنَّ (1)جهنع أزوام: أي ﴾پ﴿: وقد يكون قوله

 .الرجل وِسنَّ املرأة واحد يف اجلنة، وهذا أدعى لكامل املتعة وحسن املعارشة يف اجلنة

س التعلق باجلنوهذا من املغالطة؛ ألن من أعظم ما ُيفتَن به اإلنسان يف الدنيا 

ى َمن يستشكل هذا يعرف حقيقة نفسه وكيف يعاين من ضغط امليل اآلخر، وحت

النفيس واجلسدي، إن كان تقياا يعاين من مدافعة الشهوة، وإن كان فاجًرا يعاين من 

مالحقة صنوف اإلشباع وتبعاته املرهقة، وهو مما جبل اهلل عليه البرش، وهو من أعظم 

مجع اهلل تعاىل هلم أنواع النعيم باملجالس  واآلخرة، وقدة يف الدنيا ألوان النعيم واملتع

ات  .والبيوت وباملطاعم واملشارب وباملناكح واملَلذَّ

 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿: هلن قوله تعاىل: فأقول

ل، بام يف ذلك . [26 -24: الواقعة] ﴾ۅہ وهن رشيكات يف سائر النعيم املفصَّ

تع واملباهج املعنوية واحلسية املسوقة يف الكتاب ع كالمه، وسائر املرؤية اهلل تعاىل وسام

 .العزيز

                                                           

 .، واملصادر السابقة(23/44)« التحرير والتنوير»: ينظر( 1)
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هذا من حكمة اهلل، أن املرأة عادة أحادية العاطفة، إذا أحبَّت شخًصا فال : فأقول

ج عليها َوَجَدْت يف  قلبها أملًا عظياًم وإن صربت، ترى يف الدنيا إال هو، وهلذا لو تزوَّ

وال جتد يف نفسها ما جيده الرجل من التطلع وإمكانية وجود احلب ألكثر من امرأة، 

 .قابلة للتعدد عندهفإن مسارات العاطفة 

وكثري من الرجال حيب امرأته ويقرص نفسه عليها، وهذا حسن، وهو أدعى 

د يف جو من األنس والصفاء، لأللفة، وأبعد عن املشكالت، وأجدر أن ينشأ األوال

: لكن املقصود أن طبيعة الرجل العاطفية ختتلف عن املرأة؛ وهلذا وصفهن اهلل بقوله

 .[44: الرمحن] ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿

فاملرأة قارصة الطرف عىل زوجها ال ترى إال حسنه ومجاله، وال تستمتع إال به 

 .(1)ومعه، وال تطمح يف نظرها إىل سواه

َمر، واملجالس اجلميلة، واخلرضة، واملآكل ا نعيوهذ: ﴾ڀ ڀ﴿ م آخر مع السَّ

ال ُيذَكر يف القرآن إال وُيراد به  والكأسواملشارب، والزوجات احلسان اجلميالت، 

رشبت كأًسا، ومل يمي ز، فهو يعني : اخلمر، وهذا معروف يف لغة العرب، فإذا قال

 .(2)اخلمر

هاق هلا معانٍ  ، وملء الكأس (3)كثر املفرسينملتتابعة عند أاملألى ا: منها، والد 

 .ُيَعدُّ من كرم الساقي

 :(1)الصافية، كام يقول الصاحب بن َعبَّاد: وقيل

                                                           

 (.11/423)« تفسري الطربي»، و(443ص)« تفسري جماهد» :ينظر( 1)

نَّة« إعراب القرآن»، و(2/216)للفراء « معاين القرآن»: ينظر (2)  (.211ص) لِقوام السُّ

للواحدي « التفسري البسيط»، و(4/133)« تفسري املاوردي»، و(24/21)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

، (11/132)« تفسري القرطبي»، و(21/22)« ري الرازيتفس»، و(4/213)« زاد املسري»، و(22/123)

 (.3/233)« تفسري ابن كثري»و
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 فتشابا فتشاكَل األمُر ***  رقَّ الزجاُج وَرقَِّت اخلمرُ 

 وكأنام قدح  وال ْخــرُ ***  فكأنمـا ْخــر  وال قـــدح  

 : (2)إقبالويقول حممد 

هـا كمثِل الكأسِ   وليس ألجلِها ُصنَِع الشـراُب ***  ِدهاًقا ُتبْرِصُ

فاجتمع صفاء اخلمر وصفاء الكأس، فهذا من أجود وأحسن ما يكون، وعادة ما 

يمدح العرب اخلمر املعتقة القديمة، التي ُأتِقن صنعها، فاهلل تعاىل يذكر للمؤمنني هذه 

ة ، فيجتمع هلم كل [44: الصافات] ﴾ۈئ ۈئ ېئ﴿اخلمر التي هي   .(3)يف اجلنةألوان اللَّذَّ

وجرت العادة أن مثل هذه املجالس يف احلدائق تشتمل عىل صنوٍف من  *

النعيم، والنساء اجلميالت، واملآكل واملشارب واملطاعم، واألصوات اجلميلة بالغناء 

وغريه، وملا كانت هذه املجالس ال ختلو غالبًا من غوائل السكر باخلمر؛ من التشاتم 

ب بام يموالسباب  ي ز جمالس اخلمر يف اجلنان عن جمالسها يف والبطش واالعتداء، عقَّ

 :﴾ۇٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿: الدنيا، فقال سبحانه

ما يرشبون ال تذهب عقوهلم، كأهل الدنيا، بل يتمتعون باخلمر دون أن  فعند

اِتم وكامالِتم النفسية وهَلم، ، فال تغتال عق[46: الصافات] ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴿: يفقدوا لذَّ

بألبابم، فيدوم هلم نعيم املعرفة والرضا باهلل والفرح برمحته والرجاء يف ب وال تذه

 .مزيد فضله، مع نعيم الرشب والسامع ولذة العني والنظر

 .(1)الكالم الزائد الذي ال فائدة فيه، وهو الكالم البذيء الفاحش: هو واللَّغو

                                                                                                                                                    

 (.1/223)« وفيات األعيان»، و(2/234)« يتيمة الدهر»، و(141ص)« ص اخلاصخا»: ينظر (1)

 (.1/134)« ديوان حممد إقبال»: ينظر (2)

« التفسري الوسيط»، و(4/46)« تفسري املاوردي»، و(4/232)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 3)

 (.6/12)« تفسري ابن كثري»، و(11/132)« تفسري القرطبي»، و(2/424)للواحدي 
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ائ ائ ەئ ﴿: ية السابقةُقرئت بالتخفيف والتشديد، كقوله يف اآل ﴾ەئ﴿و

)﴾گ
 .(3)شدة التكذيب والتكاذب والقول السوء: وتعني. (2

ويف هذه اآلية تلميح إىل ما كانوا عليه يف الدنيا، وأن من أعظم صفاِتم حفَظ 

علاًم نافًعا، أو اللسان، فهم يتكلمون بالكالم النافع املفيد، كأن يكون ذكًرا هلل، أو 

 ية مؤمن، أو تطييب خاطر، أو دفاًعا عن حق، أو ردَّ إحساًنا إىل عباد اهلل، أو تسل

خطأ، فليسوا من أهل اللغو الذين يكثُر فيهم اهلرج واملرج والقيل والقال، وليسوا 

نون باألباطيل واألالعيب واألكاذيب، وهلذا  من أهل الكالم الباطل الذين يتزيَّ

 .اجلزاء من جنس العملاجلنة بذلك، وُجوزوا يف 

ب بعُضهم بعًضا، فيقول هذا هلذايقع التكاذب وأهل الدنيا  : بينهم، ويكذ 

ب بعضهم عىل بعض، وإذا سكروا كرُب هذا فيهم، وهذا كله ليس يف . كذبت أو يكذ 

اجلنة، وفيه إشارة إىل أن ضبط اللسان من أعظم األسباب التي يتخذها العبد إىل ربه 

 .ياًل لنيل مرضاتهسب

 :﴾ۈٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿ *

، وهذا دليل عىل أن هذا من اهلل ﴾ۅ ۉ﴿: فيهمالذين قال  بخالف أولئك

أن : أي ﴾ٿ﴿تعاىل للمؤمنني فضل، ومنه سبحانه بالنسبة للكافرين عدل، وهو 

                                                                                                                                                    

« معاين القرآن»، و(4/22)« تفسري الطربي»، و(214ص)البن قتيبة « غريب القرآن»: ينظر( 1)

 تفسري»، و(4/232)« تفسري البغوي»، و(642ص)« املفردات يف غريب القرآن»، و(1/211)للزجاج 

 (.4/444)« فتح القدير»، و(11/134)« القرطبي
التيسري يف »، و(441ص)« السبعة يف القراءات»، و(42، 24/24)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 -13/241)« معجم القراءات»، و(2/216)« النرش يف القراءات العرش»، و(211ص)« القراءات السبع

263.) 

حجة »، و(4/241)« احلجة للقراء السبعة»، و(241ص)« احلجة يف القراءات السبع»: ينظر( 3)

 (.1/644)« القراءات
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َة عماًل هلم يف الدنيا فُجوزوا عليه باجلنان، وهو مصداق لقوله ٴۇ ۋ ۋ ﴿: َثمَّ

 .(1)بسبب عملكم يف الدنيا: ؛ أي[22: النحل] ﴾ۅ ۅ

إال بأعامهلم، بل أعامهلم سبب لنيل الرمحة، والرمحة ال  هنم مل جيازواوليس املعنى أ

عرشة، وعرشين، وْخًسا وعرشين، وسبًعا حد هلا، فُجوزوا باحلسنة عرًشا، وثامين 

 .عز وجلة، وأضعاًفا كثرية، ال يقدر قدرها إال اهلل مئوعرشين، وْخسني، وسبع

 .كريموبنيَّ مصدر اجلزاء، فهو من عند اهلل الرب ال

، فليس هو حمض جزاء ﴾ٹ﴿: وفيه دليل عىل الفضل والعطاء، وهلذا قال

وصلوا إىل هذا، وربام استنفدت أعامهلم النعم التي فحسب، ولو ُجوزوا بأعامهلم ما 

 .ُأعطوها يف الدنيا، ولكنه عطاء وجود من اهلل تعاىل

يذكر هذا بالنسبة رمحته بخلقه وجمازاته هلم؛ وهلذا مل : ومن معاين ربوبيته سبحانه

 .مقام توبيخ وتقريع وختويف للكافرين؛ ألن املقام

 .[13: الزمر] ﴾ىث يث حج مج جح مح﴿: اب، كام قالوجاء يف مواضع أهنم ُأعطوا بغري حس

أهنم ُحوسبوا عىل أعامهلم : هنا ليس معناه ﴾ٹ﴿إن : فيقول أهل اللغة

، (2)وال إحصاء عطاًء كبرًيا بغري َعد  : أي ﴾ٹ ٹ﴿: وُجوزوا عليها، وإنام

يكفي، فيُعطى : أي. «..َحْسبِي.. َحْسبِي»: فيُعطى ثم ُيعطى ثم ُيعطى، حتى يقول

فلام رأى أن ليس هلم »: ريض اهلل عنهحتى تنقطع مسألته، كام يف حديث ابن مسعود 

 .(3)«حاجٌة ُتركوا

                                                           

فتح »، و(2/112)« فتح القدير»، و(2/414)« تفسري ابن كثري»، و(2/134)« الكشاف»: ينظر( 1)

 (.6/226)« البيان يف مقاصد القرآن
 (.222ص)« املفردات يف غريب القرآن»، و(413ص)البن قتيبة « غريب القرآن»: ينظر( 2)

 (.1336)أخرجه مسلم ( 3)
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ق هلم بفضل اهلل تعاىل عليهم، فل هم وأهل اجلنة كلام تطلَّعت نفوسهم ليشء حتقَّ

، أي كل ما يريدون، [24: ق] ﴾حس خس مس حص﴿: وا، ال مثنوية وال رجعةكل ما متنّ 

كل ما ُيطر عىل البال، وما ال .. ولًدا.. مااًل .. أو كواكب، أهاًل .. قصوًرا أو أفالًكا

 .(1)ما مل يشاؤوا ومل ُيطر بباهلم: ، أي﴾مص جض﴿: ُيطر عليه أيًضا؛ وهلذا قال

م املرء يف الدنيا  ة سنة بصحة وهناء وعيش رغيد ومال وفري وزوجة مئأن ينعَّ

وذرية صاحلة، يشعر بالسعادة يف مأكله ومرشبه ونومه وحديثه وسفره وإقامته، حنون 

ر بثمن، فكيف بنعيم اجلنة  ويستمتع بلحظاِتا، فهذا عطاء ال يقاومه شكر، وال يقدَّ

 !الرسمدي؟

وهو عطاء رب  وكيف ال يكون العطاء بذا القدر وهذا الفضل والرمحة،

القادر عىل كل يشء، وعطاؤه كالم، الساموات واألرض، فهو مالك كل يشء، و

: يس] ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿: وأمره كالم، وعقابه كالم

مون به[32  .، هذا معنى كون عطائه كالًما، وَمنِْعه كالًما، فهو ُيلق هلم بكالمه ما يتنعَّ

 :﴾ۅڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ *

بكرس الباء؛ ألهنا بدل من قوله  ﴾ڤ﴿: وغريمها وابن عامر،قرأ عاصم، 

بُّ ﴿: يف اآلية السابقة، وقرأها اجلمهور بالضم ﴾ٹ ٹ﴿: تعاىل عىل أهنا  (2)﴾رَّ

 .(1)ابتداء

                                                           

ما ال عنٌي رأت، وال أذٌن سمعت، وال  أعددُت لعبادي الصاحلنيَ »: ويف احلديث أن اهلل تعاىل يقول( 1)

  .ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 2324)، ومسلم (2244)أخرجه البخاري . «َخَطَر عىل قلِب َبرَشٍ 
، (4/213)« الكشاف»، و(4/244)« عاينتفسري السم»، و(1/134)« تفسري الثعلبي»: وينظر

 (.24/221)« التحرير والتنوير»، و(12/243)« روح املعاين»و

النرش يف »، و(211ص)« التيسري يف القراءات السبع»، و(441ص)« السبعة يف القراءات»: ينظر( 2)

 (.13/262)« معجم القراءات»، و(2/216)« القراءات العرش
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ا، (2)خالقها ومدب رها: أي ﴾ڤ ڤ ڤ﴿ رة بأمره تسخرًيا جربيا ، وهي مسخَّ

 .ال حيلة هلا فيه وال ثواب

.. ومالئكة، ونجوم نس وجن، وخلق وبرش،ما فيهام من إ: أي ﴾ڦ ڦ﴿

 .وغريها

اختار هذه الصفة؛ ألهنا مناسبة والئقة بمقام الرمحة باملؤمنني : ﴾ڦڦ﴿

 .(3)وجزائهم

والذي عاقبهم  -ويف هذا االختيار توبيخ للكافرين؛ فإذا كانوا هلكوا وُعوقبوا

ِد فيهم  -هو الرمحن ضوا للرش طرائق اخلري وأسبابه وأبوفمعناه أنه مل جُتْ ابه ومتحَّ

 .ر والعدوان، فال هيلك عىل اهلل تعاىل إال هالكوالكف

عز يف ذلك املوقف، ال يستطيع الناس خماطبة اهلل : أي ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ﴿

؛ ألن املقام مقام هيبة وجالل ترتعد منه الفرائص وُيافه الناس حتى األنبياء وجل

 .واملالئكة

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ *

 :﴾ېڍ ڍ ڌ ڌ 

الوصف للمشهد كله، فاخللق قيام لرب العاملني، إنسهم وجنهم ر صا

، وييش هذا برهبة املوقف وعظم [4: املطففني] ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿: ومالئكتهم، كام قال تعاىل

 .شأنه وهول مشهده

                                                                                                                                                    

حجة »، و(4/263)« احلجة للقراء السبعة»، و(242ص)« السبع احلجة يف القراءات»: ينظر( 1)

 (.646ص)« القراءات
 (.4/243)« تفسري ابن كثري»، و(13/433)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 2)

 .«سورة الفاحتة»ينظر ما تقدم يف ( 3)
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وح أقوال ويف الر 
(1): 

 .[4: القدر] ﴾ٿ ٿ ٹ﴿: ، كام يف قولهعليه السالمأنه جربيل  -1

 .من اإلنس واجلن املقصود كل ذي روح -2

 .، اهلل أعلم بهعز وجلأن يكون َخْلًقا من خلق اهلل  -3

هو العموم، فيدخل جربيل واملالئكة وغريهم، ويكون املقصود  واألقرب

املخلوقات ذوات الروح مما نعلم وما ال نعلم، فهي تقوم أيًضا، وهذا : بالروح هنا

هم أولئك املخلوقون العقالء  أنسب للسياق؛ ألن املقصود أصاًل بالبعث واملحاسبة

 .املكلفون، واهلل أعلم

ا وبذا يكون ذكر الروح تأسيًسا  .وليس تأكيًدا أو ذكًرا خاصا

 .وكل ذي روح يقوم، واملالئكة يقومون صفوًفا بعضهم خلف بعض

يفيد أن يف ذلك املشهد الرهيب صمتًا ُمْطبًِقا، بخالف عادة : ﴾چ ڇ﴿

نتدياِتم وجمالسهم وساحاِتم تسمع منهم الضجيج الناس فإهنم إذا احتشدوا يف م

: طه] ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿: والصياح، لكن يف ذلك املوقف

 .[132: طه] ﴾چ چ﴿: ، وكام يف قوله[133

 :(2)هلا ثالثة معانٍ  ﴾چ ڇ﴿: وقوله

 .ال يتكلمون إال مهًسا فيام بينهم -1

                                                           

، (4/411)« الكشاف»، و(4/113)« تفسري املاوردي»، و(24/44)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 ، وما سيأيت يف(11/134)« تفسري القرطبي»، و(21/24)« تفسري الرازي»، و(4/211)« اد املسريز»و

 .«سورة القدر»

« تفسري القرطبي»، و(4/113)« تفسري املاوردي»، و(24/41)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (. 3/231)« تفسري ابن كثري»، و(11/113)
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ا يتهامسون، ال يتكلمون مطلًقا، وذلك يف بعض مواقف القيامة، فهم حينً  -2

 .وحينًا يتوقفون حتى عن اهلمس

 .، وال يتكلمون إليهعز وجلأهنم ال ُياطبون اهلل  -3

وهم الرسل وغريهم من  ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿

 .الشافعني

: األنبياء] ﴾ڃ چ چ چ چ﴿: فقال وقد اشرتط تعاىل الرضا واإلذن،

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿، [244: البقرة] ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ﴿، [23

، وهو سبحانه يعلم أن هؤالء الذين أذن هلم بالكالم ال يقولون إال [131: طه] ﴾ۋ

يف فصل القضاء بني الناس،  صىل اهلل عليه وسلمصواًبا، مثل شفاعة سيدنا حممد 

والشفاعة يف بعض املؤمنني أن ال يدخلوا النار، والشفاعة يف بعض َمن دخل النار أن 

أن ُُيَفَّف عنهم من عذابا، والشفاعة يف  ُيرجوا منها، والشفاعة يف بعض أهل النار

ثواب إىل غري ذلك مما هو خري و.. بعض أهل اجلنة أن ُتْرَفع درجاِتم ومنازهلم فيها

 .عز وجلحيبه اهلل 

 :﴾ىڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿ *

ب به، فهو حق ال  إشارة إىل عظمة ذلك اليوم، الذي هو احلق، خالًفا ملن كذَّ

 .ما جاء به املرسلونمرية فيه، يبني  صدق 

خالًفا أليام الدنيا، فهي لعب وهلو، وأشبه ما تكون بالباطل،  واليوم احلق

مها ونسيان أفراحها وأتراحها، وحتوهلا من صفة إىل أخرى  .لقرصها ورسعة ترصُّ

الذي ُيْفَصل فيه بني الناس، وُيْقتَصُّ لبعضهم من بعض، حتى يف  اليوم احلق

 .أصغر األمور وأحقرها
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سلوك الطريق فيه إشارة إىل أن : ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک﴿

الصحيح مرهون بإرادة اإلنسان ومشيئته، فال وجه ألن حيتجَّ أحد بَقَدر اهلل عىل 

، وال ترك طاعة إال وهو يعمل ما متِّل عليه نفسه،  املعايص، فإنه ما عىص اهللَ أحد 

زه إليه رغبته وشهوته وميله، فهو جيد رضورة يف نفسه أنه ُيْقدم عىل األشياء التي  وحتف 

 .ويرتك األشياء التي يكرههاحيبها 

وهذا هو األمر الذي حُياَسب عليه يف اآلخرة، وهو ال يدري ما املقدور إال بعد 

أن يفعل ما فعل، والقدر ليس قرًسا للمكلَّف عىل ما ال حيب، بل هو إذن اهلل للعبد أن 

 ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ﴿ ما يريد يفعل أو ال يفعل، ولو شاء اهلل لقرس الناس عىل

ولكنه مل يفعل، بل تركهم وإرادِتم احلسية الرضورية يف عمل اآلخرة . [136: األنعام]

 .كام هي يف عمل الدنيا سواًء بسواء

؛ وهو دليل عىل االستمرار، وعىل أن اإلنسان «أخذ»أقوى من  ﴾ڑ﴿و

 ُيستعمل يف األمر يف اللغة« االختاذ»كدح حتى شقَّ له طريًقا إىل ربه، والعادة أن 

تاد املتكرر، كاستعامل اآلنية واملالبس والفرش واملواضع والبساتني ونحوها، املع

فكأن املعنى هنا أنه كرر العبودية بصيغها املتعددة حتى صارت َسِجيَّة وطبًعا، ومع 

تراكمها الزمني سهلت عليه، وذل هلا قلبه ولسانه وجوارحه، وذهبت عنه مع الزمن 

ازعها، ومواضع الشبهات والتباساِتا، فآمن عقله يام دواعي الشهوات ونووتقادم األ

 .وقلبه وجوارحه، واهلل هيدي َمن يشاء إىل رصاط مستقيم

 .(1)الطريق واملرجع واملنهج الذي يسلكه: هو واملآب

                                                           

للواحدي « التفسري البسيط»، و(4/113)« املاوردي تفسري»، و(24/42)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (. 3/213)« تفسري ابن كثري»، و(4/212)« زاد املسري»، و(22/141)
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گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿ *

 :﴾ۆئڱ ں ں ڻ 

 املعظ م لنفسه، املعظَّم آية خامتة جامعة ألول احلديث وآخره، يتكلم تعاىل بضمري

، (1)التعليم عىل سبيل التحذير والتخويف: هو واإلنذار، ﴾گ گ﴿: من عباده

مه لتقدمه يف  وهو واضح يف هذه السورة، بذكر النار وعذابا وهول املوقف، وقدَّ

 صىل اهلل عليه وسلمالسياق ولطبيعة احلال التي نزلت فيها السورة؛ حيث كان النبي 

 .بمكة ذيب والعناديواجه التك

(2) 

عدود، وميقات معلوم، إال أنه جيوز أن يكون املعنى أن يوم القيامة أجل م -1

 ﴾ٱ ٻ ٻ﴿، [1: القمر] ﴾ھ ھ﴿: قريب بالقياس إىل رسعة أيام الدنيا

 .[1: األنبياء]

أنذرهم عذاب أو يكون قريبًا باعتبار أن املقصود عذاب الدنيا؛ ألن اهلل  -2

وهذه كانت للمخاطبني أنفسهم  الدنيا واآلخرة، كام وقع هلم يف بدر وفتح مكة،

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿: وليس جلنسهم، كام قال

 .[21: السجدة] ﴾پ

مات قامت أنه مرهون باملوت، فإن اإلنسان إذا : ومن معاين كونه قريبًا -3

 .قيامته

                                                           

التفسري »، و(12/3314)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(13/432)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 1)

 (. 21/24)« سري الرازيتف»، و(1/33)« املحرر الوجيز»، و(14/13) ،(2/14)للواحدي « البسيط

« تفسري الرازي»، و(2/433)« تفسري القشريي»، و(4/111)« تفسري املاوردي»: ينظر( 2)

 . ، واملصادر السابقة(11/133)« تفسري القرطبي»، و(21/24)
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، وما ما عمل: واملقصود، ﴾ڳ ڱ ڱ﴿بعينه  ﴾ڳ ڳ ڳ﴿

عت أذنه، وما مشت إليه قدمه، وما فاه به لسانه، وهو جاٍر عىل لغة العرب يف سم

 .اجلوارح: واملقصودالتعبري باليدين، 

ز أن املرء يوم القيامة يرى صورته وهو يعمل أو يقول،  ﴾ڳ﴿: وقوله هنا يعز 

 .وهي مسجلة كام وقعت، ُترى وُتسمع وُتْدرك بام ال يدرك يف الدنيا

إشارة إىل أن أصل الوعيد للكافرين، وأن  ﴾ں ڻ ڱ ڱ ں﴿

ه بإذن اهلل إىل رمحة اهلل  ب يف ذنب ما إال أن َمَردَّ املؤمن بمنجاة من ذلك كله، وإن ُعذ 

، واستخدام حرف ليت ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ﴿: ورضوانه، وهلذا قال هنا

 !يدل عىل ُبْعد هذا األمر، وأنه صار جمرد أمنية

أنه يتمنى ذلك إذا رأى احليوانات والوحوش قد : املعنىوقد جيوز أن يكون 

فتكون تراًبا، بعدما ُيقتَصُّ لبعضها من . «كوين تراًبا»: استحالت تراًبا، حني يقال هلا

هلا إىل تراب،  -(1)كام قاله بعض السلف -بعض فيتمنى مصري احليوانات وهو حتوُّ

أو مل يبعث بعدما هلك، كام وحيتمل متن ى أنه مل ُُيلق؛ ألنه خملوق أصاًل من الرتاب، 

 .[26: احلاقة] ﴾وئ وئ ۇئ﴿: قال

 .، واهلل أعلم(2)وكال املعنيني قريب

   
 

                                                           

للبيهقي « البعث والنشور»، و(4/464)، (2/214)« املستدرك»، و(2/321)« العظمة»: ينظر( 1)

 (.1144)« الصحيحةالسلسلة »، و(224ص)

، (21/26)« تفسري الرازي»، و(4/412)« الكشاف»، و(4/111)« تفسري املاوردي»: رينظ( 2)

 . واملصادر السابقة
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* 

)«﴾ڻ﴿ سورة»، أو «سورة النازعات» :اسمها املشهور
1). 

يها البعض بأسامء باعتبار ألفاٍظ مل َتِرد إِالَّ فيها، كـ ، «سورة الساهرة»: ويسم 

ة»و  .(2)«سورة الطامَّ

ست وأربعون آية عند أهل الكوفة، وْخس وأربعون عند   *

 .(3)اجلمهور

ين * كام ذكر ابن عطية، والقرطبي، وابن اجلوزي،  ،بإمجاع املفرس 

 .(4)والقاسمي، وابن عاشور، وغريهم

 :﴾ڻ ڻ ۀ﴿ *

                                                           

« صحيح البخاري»، و(2/236)« الرزاق تفسري عبد»، و(631ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 1)

« فسري القرطبيت»، و(4/423)« املحرر الوجيز»، و(24/46)« تفسري الطربي»، و(4/144)

 (.23/41)« التحرير والتنوير»و، (11/113)

« روح املعاين»، و(4/441)« فتح القدير»، و(1/231)« مجال القراء وكامل اإلقراء»: ينظر( 2)

 (.23/41)« التحرير والتنوير»، و(14/222)
: ينظر. ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿: ، وقوله﴾ہ ہ ھ ھ﴿: وقد اختلفوا يف قوله( 3)

« فنون األفنان يف عيون علوم القرآن»، و(4/412)« الكشاف»، و(242ص)« القرآنالبيان يف عد  آي »

 (.11/113)« تفسري القرطبي»، و(2/444)« مجال القراء وكامل اإلقراء»، و(211ص)

، (11/113)« تفسري القرطبي»، و(4/412)« زاد املسري»، و(4/423)« املحرر الوجيز»: ينظر( 4)

 .، واملصادر السابقة(1/214)« تفسري القاسمي»و، (4/446)« تفسري الثعالبي»و
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حتديد معناها عىل ملفِّسون يف وقد اختلف ا، «النازعات»هذا َقَسم  من اهلل بـ

 :أقوال

هي النجوم؟ إىل غري أم هي الوحوش؟  أمسكرات املوت؟  أمهل هي املالئكة؟ 

 .املبثوثة يف كتب التفسريذلك من األقوال 

وما ُعطِف عليها من املُْقَسم به يف هذه السورة ترجع إىل  «النازعات»أن  واملختار

، ريض اهلل عنهامقول ابن عباس وابن مسعود  ، كام هو«املالئكة»يشء واحد، ولعلها 

 .(1)ومجاعة من السلف وأئمة التفسري

دة، فأول ما أقسم به : أي ﴾ڻ ڻ﴿: أقسم تعاىل با عىل أحوال متعد 

 .املالئكة تنزع أرواح الكفار بقوة وشدة

أهنا تستغرق يف النزع مثل صاحب القوس، فاملالئكة : أي ﴾ڻ﴿: وقوله

ق يف جسده، فيجمعها تنزع أرواح الكفار م ن كل أطرافهم؛ فإن روح الكافر تتفرَّ

ود من الصوف املبلول، ولذلك ُيقال املالئكة وينتزعوهن فُّ ا نزًعا شديًدا كام ُينَتَزع السَّ

 .حالة النـزع: حلالة املوت

 :﴾ۀ ہ ہ﴿ *

املالئكة حينام تنشط أرواح املؤمنني فتقبضها برفق ورمحة ولني، : هي الناشطات

صىل اهلل عليه روح املؤمن كام تسيل القطرة ِمن فم السقاء، وكام قال النبيُّ  فتسيل

                                                           

، (4/423)« املحرر الوجيز»، و(4/234)« تفسري البغوي»، و(24/46)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

، واملصادر (23/41)« التحرير والتنوير»، و(11/113)« تفسري القرطبي»، و(21/23)« تفسري الرازي»و

 .السابقة
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ه(1)«املؤمُن يموُت بَعَرِق اجلبنيِ »: وسلم ڀ ﴿: ؛ ألن املالئكة تنزع روحه برفق وتبرش 

 .[23: فصلت] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 :﴾ہ ہ ھ﴿ *

، أو تنزل لقبض هي املالئكة َتْسبَح بني السامء واألرض، فتصعد بأرواح املؤمنني

 .عز وجلأو تنزل بأمر اهلل  َمن حانت منيَّته من العباد، أو تنزل بالوحي،

 ﴾ہ ہ ہ ھ ھھ﴿: وقد ذكر اهلل أن للمالئكة أجنحًة، كام يف قوله

 .[1: فاطر]

 :﴾ھ ھ ھ﴿ *

من هنا اختلف السياق وانتقل من كونه َقَساًم إىل كونه عطًفا، فالسابقات هنا 

بْح يدل عىل تابعة للسابحات،  وهي املالئكة َتْسبح بني السامء واألرض، والسَّ

بِْق يف قوله الرسعة، مما ناسب أن يعطف عىل ذلك ، فاملالئكة ﴾ھ ھ﴿: السَّ

، وَسبَقت بالوحي إىل [4: التحريم] ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴿: َسبَقت بني آدم باإليامن

 .فيذ ما ُأمرت بهاألنبياء، وَسبَقت بأرواح املؤمنني إىل اجلنة، وتسبق بتن

 :﴾ے ے ۓ﴿ *

ر األمر من (2)املالئكة: عامة املفرسون عىل أن املقصود باملدب رات ؛ فهي تدب 

َمن يكون ُموكاًل  ومنهمَمن يكون ُموَكاًل بالَقْطر،  فمنهمالسامء إىل األرض بإذن ربا؛ 

                                                           

، والنسائي (1442)، وابن ماجه (132)، والرتمذي (22144)محد ، وأ(344)أخرجه الطياليس ( 1)

 .ريض اهلل عنهمن حديث ُبريدة ( 1/241)، واحلاكم (4/4)

« املحرر الوجيز»، و(4/114)« تفسري املاوردي»، و(24/44)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.3/212)« كثري تفسري ابن»، و(11/114)« تفسري القرطبي»، و(4/214)« زاد املسري»، و(4/421)
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باحلفظ، َمن يكون ُموكاًل  ومنهمَمن يكون ُموكاًل بقبض األرواح،  ومنهمبالوحي، 

 .إلخ.. َمن يكون ُموكاًل باألخذ والعقاب ومنهم

تسلسل طبيعي يف بيان يشء من  ﴾ے﴿.. ﴾ھ﴿.. ﴾ہ﴿: ويف قوله

وظائف املالئكة، فهي َتْسَبح بني السامء واألرض وتسبق؛ ألهنا من أمر اهلل، وتدب ر ما 

: م كلهُكل فت به، وهذا أحد أسباب اختيار هذا القول، وهو أن املقصود بالَقَس 

 :لألسباب اآلتيةكة، املالئ

املالئكة، : ﴾ے ے﴿: عامة املفرسين عىل أن املقصود بقوله تعاىل -1

فكذلك ما قبله؛ ألن محل قسم عىل معنى ومحل اآلخر عىل معنى خمتلف، ال ُيلو من 

 .ُبعد وتكلُّف

أن السورة كلها تتعلق بالدار اآلخرة والبعث واجلزاء والنشور، وأول  -2

« النازعات»هو املوت، فكان مناسبًا أن يكون القسم مبدوًءا بـالدار اآلخرة مراحل 

إشارة إىل بداية مرحلة الدار اآلخرة، وإنام َفَصل اهلل تعاىل يف أول « الناشطات»ثم 

للفرق بني حالة قبض أرواح املؤمنني وحالة « الناشطات»و« النازعات»السورة بني 

ان، وكأن يف ذلك إشارة إىل أنه من فتان ال تستويقبض أرواح الكافرين، وأهنام خمتل

بداية انتقاهلم من الدار الدنيا إىل الدار األخرى يبدأ الفرق يتضح ويظهر جلياا، 

 .فهؤالء ُتنَْزع أرواُحهم بقوة وشدة، وأولئك ُتنَْزع أرواحهم برفق ولني، وُتنشط نشًطا

 :﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿ *

يف اللفظ، لكنه متضّمن يف املعنى، سياق، وال وهنا ال نجد جواب الَقَسم يف ال

لتُبَْعُثنَّ أهيا الناس، إذ : وهو يتعلق بالراجفة والرادفة والبعث، فيكون معنى القسم

 .البعث واقع ال حمالة
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وهذا الَقَسم فيه قوة؛ ألن اهلل تعاىل ال ُيْقسم إال بعظيم ينبغي أن تلتفت إليه 

معها ألول وهلٍة، فإن هذا هيزُّ ء جديدة يسما يكون القسم بأشيا األنظار، وعند

ا، خاصة إن كان ممن لدهيم ذائقة عربية صافية، فيلتفت هلذا الَقَسم  اإلنسان هزا

ويصغي، باحثًا عن املوضوع، لكنه يفاجأ بأن السياق جتاوز موضوع املقسم عليه، 

ۓ ﴿: وترك الترصيح بجواب القسم، وانتقل باإلرضاب إىل موضوع آخر، فقال

ًعا إىل البحث، ويأيت اجلواب أن  ، فهذا﴾ڭڭ  حُيِدث يف القلب تطلُّ

املُْقَسم به حمذوف معروف، وتقديره هو البعث وعودة األرواح إىل أجسادها، كام 

 .دلت عليه األقسام ذاِتا

وهذا يدل عىل عظمة موضوع البعث، وأنه من أركان اإليامن، وهو الفارق بني 

بالبعث اعتدل امليزان عنده، وسعى إلصالح ن إذا آمن اإليامن والكفر، فإن اإلنسا

 .آخرته، كام يسعى إلصالح دنياه

: النفخة األوىل، وهي الظرف الذي يقع فيه البعث، قال تعاىل: هي والراجفة

، فهي صوت [14: املزمل] ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿

رض، وموت ألاُمَزلِزل جُملِجل قوي، اهلل تعاىل أعلم بُكنِْهه، من أثره حتصل زلزلة 

 .الكائنات، وتغريُّ نظام احلياة املألوف

ادفة صيحة أخرى، وبينهام ما شاء اهلل تعاىل من السنني، وفيها إِحياء : هي والرَّ

 .(1)الناس بعد موِتم، وإعادة األرواح إىل األجساد، وقيام الناس لرب العاملني

ا، وتضيف ُبعًدا وهذه احلقيقة جديرة أن تغري  من حياة املرء الذي يؤمن ب *

 :واقفه وخياراته، وهلذا قال سبحانهجديًدا حلساباته ومقاييسه، وتؤث ر يف م

                                                           

« الكشاف»، و(214 -4/212)« زاد املسري»، و(4/263)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 1)

 .، واملصادر اآلتية(2/232)« تفسري ابن كثري»، و(21/24)« تفسري الرازي»، و(4/412)
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رة؛ إشارة إىل عدم : أي ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ﴿ يوم البعث، وجاءت القلوب هنا ُمنَكَّ

ليست كل القلوب كذلك، وإنام ثمة قلوب واجفة وهي قلوب : االستغراق، أي

 .كثرِتاالكافرين، والتعبري باجلمع يدل عىل 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿: ، كام وصفها بقوله(1)اخلائفة القلقة: هي والواجفة

 .[13: غافر] ﴾ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 :﴾ٴۇ ۋ ۋ﴿ *

 .أبصار تلك القلوب: ، أي«أبصارهم»: ، ومل يقل﴾ٴۇ﴿ :قال

وفيه معنى لطيف؛ وهو أن السمع واجلوارح مرتبطة بالقلب، فبمجرد ما ترى 

 :(2)ُيفي قلبه، كام يقول الشاعراإلنسان تعرف كثرًيا مما 

ثِها  حزِبا أو ِمن أعادهياان من إن ك***  والعنُي تعرُف من َعيْنَْي حمد 

د: وكام تقول إلنسان  .إين أقرأ يف عينيك أنك خائف أو مرتد 

وكثرًيا ما يمكن معرفة الصفات األساسية عرب قراءة املالمح األوىل لإلنسان، حني 

 .نشاهده ألول وهلة

د األبصار اخلاشعة مناسب ملشهد القلوب الواجفة، فام دامت هذه القلوب شهوم

ئفة مرعوبة، فإن هذا يظهر يف األبصار جلياا، وَثمَّ فرق بني إنسان ثابت واجفة قلقة خا

ٱ ﴿: البرص قويه، وآخر زائغ العني، قلق ال يستقرُّ عىل حال، كام قال تعاىل

 .[44: الشورى] ﴾ٻ ٻ ٻٻ پ

                                                           

« التفسري البسيط»، و(43، 24/44)« تفسري الطربي»، و(2/236)« الرزاق تفسري عبد»: ينظر( 1)

 .، واملصادر السابقة(11/114)« تفسري القرطبي»، و(22/164)للواحدي 
 (.241ص)« فاكهة اخللفاء»، و(43ص)« غرر اخلصائص الواضحة»: ينظر( 2)



318 
 

؛ ألن هؤالء كانوا ﴾ۋ﴿ن كان املعنى مقارًبا، لكنه عربَّ بـ، وإ«ذليلة»: ومل يقل

گ گ گ ﴿: يف الدنيا ُيْطَلب منهم اخلشوع هلل، فُيْعِرضون ويستكربون

، وربام كان هلم صوجلان [24: الصافات] ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

رهم  وسلطان وبأس وقوة، وكانت ختشع منهم النفوس وختشاهم، فيوم القيامة يصو 

ة، وأبصارهم خاشعة منكرسة،  تعاىل بذا املشهد املَِهني، وهو أن قلوبم واجفاهلل

نقيض ما كانوا يظهرون عليه من القوة والبطش يف الدنيا، ويف حال مثل التي كانوا 

 !يذيقوهنا الناس من التخويف واإلرعاب

 :﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴿ *

ر لنا اهلل هذه اللمحة يف الدنيا، فبعد أن ص -واهلل أعلم -وهذا املقال يقولونه وَّ

العابرة عنهم وهم يف موقف القيامة، أراد أن يقارن ذلك بام كانوا الرسيعة والصورة 

 .عليه يف الدنيا، حينام كانوا ينكرون وجيحدون

والتعبري بالفعل املضارع يدل عىل التكرار، فهم كثرًيا ما جيادلون يف شأن البعث 

ُنَردُّ هل سوف : واإليامن بالبعث استكربوا، وقالواوالنشور، فكلام ُدعوا إىل التوحيد 

 إىل احلافرة؟

إىل : يعني. رجع فالن إىل حافرته: احلالة األوىل، كام تقول العرب: هي واحلافرة

فلو أن إنساًنا كان عىل فساد، ثم صلح، ثم رجع إىل ما . ما كان عليه يف حالته األوىل

 .إىل حالته األوىل: ه، أيفالن رجع إىل حافرت: كان عليه، فإنك تقول



319 
 

ىأو هي األرض، ُتس احلافرة؛ ألهنا حُتَفر بأقدام اخللق يف مشيهم وركضهم : مَّ

هل سوف نعاد : وسعيهم، ويف ذلك إشارة إىل العمل والدأب يف الدنيا، فهم يقولون

 .(1)إىل األرض مرة أخرى؟

 :﴾ې ې ى ى ائ﴿ *

د أن مساق كالمهم يف الدنيا؛ ألهنم لو كانوا يف اآلخرة ملا قالوا ذلك؛  هذا يؤك 

ا عظاًما َنِخرة ثم ُبِعثوا، وهم يتساءلون عن املستقبل بعد املوت، وهم ألهنم قد كانو

يَت أجساُدهم، ومل يبَق : يؤمنون باملوت، إْذ ال أحد إال وهو يؤمن باملوت، أي
إذا َبلِ

ثون عامإال العظام املتآ  يشاهدون من آثار كلة، وحتى العظام َتبْىَل، ولكنهم يتحدَّ

عدون البعث، وينسون أن الروح مما مل يشهدوا ومل يقفوا املوتى، فهم بقوهلم هذا يستب

 !له عىل فناء

 .فإذا بِّل اجلسد بقيت الروح، ثم تعود مرة أخرى بإذن ربا

 :﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴿ *

 .االستهزاء والسخريةظاهر هذا القول 

؛ ألن قوهلم «يقولون»، ومل يعرب  بـ﴾ائ﴿بـوهنا نلحظ أنه تعاىل عربَّ يف هذه اآلية 

روهنا، ولكنها كلمة خرجت يف حالة استبعاد لألمر، أو  هذا ليس من احلجج التي يكر 

 .تضاحك بعضهم مع بعض

                                                           

« تفسري البغوي»، و(244ص)« املفردات يف غريب القرآن»، و(4/114)« تفسري املاوردي»: ينظر( 1)

 (.11/114)« تفسري القرطبي»، و(4/214)« املسري زاد»، و(4/422)« املحرر الوجيز»، و(4/234)

« اجلمهرة»، و(1/111)« أساس البالغة»، و(1/243)« الزاهر يف معاين كلامت الناس»: وينظر أيًضا

 .«ح ف ر»( 41، 43، 11/44)« تاج العروس»، و(1/412)
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معاجلة وجهد؛ ال حيتاج األمر إىل : أي ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ﴿فاألمر يسري،  ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿ *

قهم يف ، فإعادة خل[32: يس] ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿ألن أمره 

رة ال حيتاج إىل ما كانت عليه نشأِتم أول مرة بأن يكون أحدهم نطفة ثم علقة اآلخ

إلخ، فهاهم عىل ظهر األرض ... ثم مضغة، ويظلَّ تسعة أشهر يف بطن أمه، ثم يولد

 .أمواًتاأحياًء بعدما كانوا يف بطنها 

. أرض الشام: هي: وبعضهم يقول. األرض: عىل قول اجلمهور والساهرة

 .(1)أهنا األرض كلها: لصواباو

واختريت هذه املفردة دون غريها؛ ألن األرض التي سيُبَْعثون عليها غري أرض 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿: الدنيا، يف تضاريسها وطبيعتها، كام قال تعاىل

ممتدة ليس فيها جبال وال : أي« ساهرة»، فمعنى كوهنا [43: إبراهيم] ﴾ہہ

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿: مرتفعات وال منخفضات، كام قال تعاىل

اب، : ، أي[136 -134: طه] ﴾ڻ ڻڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  يميش فيها الرسَّ

اب؛ المتدادها واتساعها  .فريى الناس األرض كالرسَّ

 :﴾ىئ ىئ ی ی ی﴿ *

، وقد أتاه هذا احلديث مراًرا، وقصة موسى صىل اهلل عليه وسلمخطاب للنبي 

كاد القرآن أن : (2)هي أكثر قصص القرآن، حتى قال بعض املفرسين عليه السالم

ودعوة  عليه السالميكون كله حديثًا عن بني إرسائيل؛ لشدة الشبه بني دعوة موسى 

                                                           

، (4/214)« زاد املسري»، و(4/422)« املحرر الوجيز»، و(24/64)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.23/62)« التحرير والتنوير»، و(3/224)« تفسري ابن كثري»، و(11/233)« تفسري القرطبي»و

، (2/1223)، (241، 1/44)« يف ظالل القرآن»، و(1/212)« تفسري ابن عرفة»: ينظر( 2)

 (.13/112)« التفسري القرآين للقرآن»و
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، وللمعركة التي علم اهلل أهنا سوف تكون يف آخر صىل اهلل عليه وسلمسيدنا حممد 

 .وراءهمالزمن بني األمة املسلمة وبني الصهاينة وَمن 

ه اهلل تعاىل ر، وفيه تذكري بال، فهو سؤال للتقري(1)قد أتاك: واملعنى قصة، وقد سامَّ

 .حديثًا، إشارة إىل أنه خرب حقيقي

؛ ألنه صىل اهلل عليه وسلمتسليًة للنبي  عليه السالمواختار اهلل تعاىل قصة موسى 

 .والدرسكان يعايش أهل الكفر يف مكة، فهي دعوة القتباس العربة 

مثل ما أصاب الذين من وهو تلويح وتلميح للمرشكني بمكة أن سيصيبهم 

 .قبلهم إن مل يعتربوا

 :﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿ *

خمترصة، واالختصار يتطلَّب ِذْكَر األمر املهم  يف  عليه السالمُذكَِرت قصة موسى 

ر، ويف ك ل موضع ُيْذَكر ما السياق، وهذا من أرسار التكرار يف القرآن، فإن القصة ُتَكرَّ

سورة »وهذا يشبه ما يف  عليه السالماء اهلل ملوسى يناسب السياق، فهنا بدأ من وقت ند

پ پ ﴿: ، وقال﴾ۇئائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿: «طه

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 .﴾پڃ 

                                                           

« تفسري الرازي»، و(2/214)« ديتفسري املاور»، و(13/433)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 1)

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ﴿: «سورة الذاريات»، وما تقدم يف (11/114)« تفسري القرطبي»، و(21/22)

 .«سورة الغاشية»، وأول ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ﴿: «سورة الربوج»ما سيأيت يف ﴾، و ۋ ۋ
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ولك أن تتصور إنساًنا يتيه يف الصحراء، ثم جيد النار، فيذهب إليها كي يظفر 

جته، فيفاجأ أن اهلل تعاىل يمنحه َقبًَسا هيديه، بقبس هيتدي به يف الطريق هو وزو

 .دنيا واآلخرة، ثم ُياطبه ربه مبارشةوهيدي به َمن شاء من عباده إىل خريي ال

ے ۓ ۓ ڭ ﴿: ووقع التكليم مرة أخرى، كام يف قوله سبحانه

، [144: النساء] ﴾ڃ چ چ چ﴿: ، وقال[142: األعراف] ﴾ڭ ڭ

ي موسى بـ  .«لكليما»ولتكرار التكليم ُسم 

، وهذا الوادي (1)اسم الوادي عىل القول الصحيح، وقيل غري ذلك ﴾پ﴿و

 .بني مرص وفلسطني، وهو بقرب جبل الطُّور: يوجد يف َسْيناء، قريبًا من مرص، أي

س»وقد وصفه تعاىل بأنه  ر، ولذلك اختاره حمالا للنداء: ، أي«مقدَّ  .مطهَّ

 .﴾ڀۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿ *

إن : تطاولة، ويقالأمة حكمت مرص أزمنة مواحد الفراعنة، وهي  ﴾ڭ﴿

ى « إخناتون» ى بفرعون، وامللك الذي خاطبه موسى ودعاه ُيسمَّ هو أول َمن َتسمَّ

 .فرعون أيًضا

ويف القرآن ما يدل عىل أن الفراعنة ليسوا وحدهم الذين حكموا مرص قدياًم، 

ى اهلل تعاىل حاكم مرص بـ، حيث عليه السالمكام يف قصة يوسف  ، كام ﴾ٿ ﴿سمَّ

ۀ ۀ ہ ہ ﴿: ، وقال[44: يوسف] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿: قال تعاىل

ى [64: يوسف] ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ، ومل يكن ُيسمَّ

 .«الفرعون»بـ

                                                           

تفسري »، و(2/233)، (2/246)« الرزاق تفسري عبد»، و(632ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 1)

« تفسري القرطبي»، و(21/23)، (22/11)« تفسري الرازي»، و(24/61)، (14/23)« يالطرب

 (.23/64)« التحرير والتنوير»، و(11/164)
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خون وعلامء اآلثار يف حتديد اسم  الذي ُأْرِسل له  ﴾ڭ﴿واختلف املؤر 

 .رمسيس الثاين: إنه: ، والكثريون منهم يقولونعليه السالم موسى

ح « التوراة واإلنجيل يف العلم احلديثالقرآن و»: كتابهوموريس بوكاي يف  رجَّ

 .(1)ابن رمسيس الثاين: أن فرعون املرَسل إليه موسى هو

هي املوجودة اليوم  عليه السالمإن جثة فرعون الذي ُأرسل إليه موسى : ويقال

ى طريقة حتفظ اجلثة متاًما، حتى إنك تريف املتحف املرصي يف القاهرة، وهي حمنَّطة ب

إن هذه اجلثة فيها : منقوص، ويقول بعضهماألظفار والشعر واجلسد كاماًل غري 

كسور يف العظام من غري أن يكون فيها جروح يف اجللد، مما يدل عىل أن الكرس كان 

ڍ ڌ ﴿: بسبب ضغط املاء، وقد ذكر اهلل سبحانه يف ذلك آية معجزة، فقال

وأماته  ، فبعدما أغرقه البحر،[12: يونس] ﴾ڈژڌ ڎ ڎ ڈ 

ذفه البحر إىل الشاطئ، فأخذه أتباعه من بعده وحنَّطوه، وبقي بأمر اهلل؛ اهلل تعاىل، ق

 .ليكون ملَن خلفه آية، وهذا احتامل ال يمكن اجلزم به

بة من لفظني ﴾ڭ﴿وكلمة  القرص، أو املبنى : ، ومعناه«فر»: كلمة مركَّ

عظيم القرص، وهو مكان : «فرعون»العظيم، فيكون معنى : ، ومعناه«عون»و. الفخم

 .سكن فرعون

 :(2)وقد وصف تعاىل فرعون يف هذه اآلية بالطغيان، وهو جماوزة احلد بأمرين

                                                           

« التفسري الوسيط»، و(443ص)« أوضح التفاسري»، و(2/131)« قصة احلضارة»: ينظر( 1)

 -4/124)، (1/13)« التفسري الوسيط»، و(12/263)، (13/264)، (6/246)، (4/242)لطنطاوي 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿: «سورة التحريم»، وما تقدم يف (جممع البحوث اإلسالمية

 .[11: التحريم]﴾ ...ڭ

، (2/211)« تفسري الرازي»، و(1/221)« زاد املسري»، و(1/13)« تفسري البغوي»: ينظر( 2)

 (.1/42)« فتح القدير»، و(1/231)« تفسري القرطبي»و
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د عىل عز وجلعصيان اهلل  -1 اهلل تعاىل وكفر  به، ويكفي من ؛ ألن الطغيان مترُّ

 .كفره ادعاء األلوهية

 .استعباد الناس -2

د عىل اهلل، وظلم لعباد اهلل  .فهو مترُّ

األدب يف  عليه السالمومع أن فرعون قد طغى، إال أن اهلل علَّم موسى  *

 :﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿: الدعوة، فقال

 .أسلوب من أساليب التلطُّف والتأدُّب ﴾ٺ ٺ﴿: ومجلة

 ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴿: عليه السالموقال تعاىل ملوسى وهارون 

ملوسى هذا القول اللَّني، ، ولكن يف هذه اآلية حتديًدا ذكر تعاىل أنه رتَّب [44: طه]

، أن تكون زاكيًا طاهًرا، ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿: فأمره أن يقول لفرعون

األول الذي هو يف مصلحته، وفيه زكاة قلبه وطهارته باملعاين فعرض عليه األمر 

 .الفاضلة، ويف عقله ويف ضمريه، ويف وجدانه وحياته

 :﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ *

إىل خالقك : ، يعني﴾ٹ ٹ﴿: لومل يذكر اسم اهلل تعاىل هنا، وإنام قا

ه؛ وألن وموجدك؛ ألن الفطرة ِتدي إىل اهلل، وتدلُّ عىل اخلالق املوِجد املبِدع سبحان

 .الفراعنة كانوا يعتقدون أهنم من نسل اآلهلة

وهكذا كان فرعون هذا يزعم أنه ابن لإلله، وهلذا خاطبه موسى بذا اخلطاب، 

اك وعدلكالذي خلقك ورزق: يعني ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ﴿: فقال  .ك وسوَّ

نقض ملفهوم الربوبية املزيَّف الذي كان  ﴾ٿ﴿: عليه السالموقول موسى 

ينتحله الفرعون وحاشيته، وتأسيس ملفهوم جديد يقوم عىل التوحيد والعبودية 

 .والفصل احلاسم بني اخلالق املعبود وبني املخلوق اخلاشع املتذل ل
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ته اخلشية، وال خري يف علم دليل عىل أن العلم احلقيقي ثمر ﴾ٹ﴿: وقوله

 .ورث اخلشيةال يُ 

العصا : ، أي﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿: وَطَوى اهلل تعاىل كثرًيا من القصة، فقال *

لة يف مواضع من القرآن  .أو اليد التي فيها العربة، وقصتها معلومة وردت مفصَّ

 :﴾ڦ ڦ ڦ﴿ *

مع أنه  إشارة إىل رسعة التكذيب، وفيه داللة عىل مبلغ الكِرْب يف نفس فرعون،

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿: ، كام قال تعاىلعليه السالممستيقن بصدق موسى 

 .والطغيان يفيض بصاحبه إىل رد احلق واالستكبار عنه [14: النمل] ﴾پپ

 .نتيجة طبيعية مرَتقبة للتكذيب برساالت اهلل: والعصيان

 :﴾ڄ ڃ ڃ ڄ ڦ ڄ ڄ﴿ *

 .وتأملهاإعراض، وكأنه انشغل بحرب الدعوة عن التفكري فيها  اإلدبار

إشارة إىل بذل غاية الوسع يف التخطيط والكيد وللقضاء عىل  ﴾ڄ﴿والتعبري بـ

د سلطانه وملكه، وإىل االستعجال والرسعة نتيجة الشعور باخلطر،  الدعوة التي ِتد 

َحرة، كام قال تعاىل يف اآلية األخرى: ، يعني﴾ڄ ڃ﴿: وهلذا قال : حرش السَّ

، فحرشهم من كل [111: األعراف] ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴿

، ومجع الناس وناداهم وصاح فيهم بدعوى اإلهلية  .األنحاء يف اجتامع عام 

 :﴾ڃ ڃ چ چ چ﴿ *

أنا .. أنا حاكمكم.. أنا سي دكم: وقد ذكر بعض املفرسين أن معنى هذا القول

 .(1)الذي جتب عليكم طاعتي، وقد أشار الرازي إىل يشء من هذا املعنى

                                                           

 .(14/241)« تفسري الرازي»: ينظر( 1)
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عاء أنه مبدع الكون وخالقه، ا، وال يعني بالأهنا عىل ظاهره واألرجح رضورة اد 

 .لكن كان يعتقد أن له نسبًا إىل اآلهلة

ا يف األمم الوثنية، كاليونان والرومان وغريهم؛  ومثل هذا االعتقاد كان منترِشً

فها وخلط فيها بني األلوهية وبني البرش ية، وهلذا ملا اعتنق ُقسطنطني النرصانية حرَّ

 .يئًا من خصائص األلوهيةيف بعض البرش ش فاعتقدوا أن

: إن فرعون كان منذ أربعني سنة يقول هلم»: ريض اهلل عنهاميقول ابن عباس 

 .(1)«[23: القصص] ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴿

ڇ ڍ ڍ ﴿: ولكي يظهر للناس صدقه، فإنه خاطب هامان بقوله

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

 .﴾ې ک

به بترصيح مشبَّع ا، وإال فهو يعلن للناس تكذيوالتعبري بالظن كان كالًما خاصا 

 .باليقني

وعند نشوة الطغيان والتكرب كان أمره أقرب ما يكون إىل الزوال، وهذه سنة  *

 :﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿: اهلل تعاىل يف الظاملني

اًل يعترب به املعتربون، أنزل عليه عقاًبا : الفاء تدل عىل التعقيب، أي ُمنَـكَّ

: هي ﴾ڇ﴿مها؛ ألن عقابا أطول وأشد، اآلخرة، وقدَّ الدار : هي ﴾ڇ﴿و

الدنيا؛ ألن عقابا مهام طال فهو يسري، ففرعون غرق يف املاء، وكان هذا عقابه 

 .وعقاب َمن معه، وهذا اختيار ابن كثري ومجاعة

                                                           

 (.3/214)« تفسري ابن كثري»، و(12/422)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)
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ڃ ﴿: خرة، وهي قولهالكلمة اآل: ﴾ڇ﴿أما الطربي فريى أن املقصود بـ

: القصص] ﴾ڇچ چ چ ڇ ڇ ﴿: قوله: ﴾ڇ﴿، ﴾چ چ

23]. 

: أي ﴾ڇ ڇ﴿: إن املقصود بقوله: ما قاله جماهد وأوىل منهوهذا له وجه، 

 .(1)أخذه اهلل عقوبة األول واآلخر من أعامله

يا : وهذا معروف يف أساليب العرب، فيقولون عىل سبيل التهديد والوعيد

عىل كل  :عاقبتك فسوف أعاقبك عقوبة اآلخرة واألوىل من أعاملك، يعنيفالن، إذا 

 .عمل عملته وأسلفته من األخطاء والذنوب

 :﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿ *

يف هناية حال فرعون عربة لقريش إن كانوا يعتربون وُيشون مثل هذا املصري أن 

ي  حيلَّ بم، وهو كان أقوى منهم، وهم يعلمون مصريه، وقد كان يف قريش َمن ُسم 

ۅ ۅ ۉ ﴿: إياه أن قال يف شأنهبفرعون هذه األمة، فكان من وعيد اهلل وِتديده 

 .[14: العلق] ﴾ۉ ې ې

أمهية االعتبار باحلوادث؛ فإن التاريخ يعيد نفسه، واحلارض هو نمط املايض،  -1

واملستقبل نمط احلارض، والتاريخ ُيلو غالبًا من القفزات واملفاجآت، فهو يميض 

َمن عرف هذا الناموس من خالل استقراء أحداث املايض وفق ُسنَّة وناموس، ف

 .يوظ فه بإصالح احلارض وبناء املستقبل استطاع أن

                                                           

للواحدي « التفسري البسيط»، و(4/113)« تفسري املاوردي»، و(24/32)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

، (11/232)« تفسري القرطبي»، و(21/42)« تفسري الرازي»، و(4/214)« زاد املسري»، و(22/113)

 (.3/214)« كثريتفسري ابن »و
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، [44: النور] ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ﴿: وهلذا يقول تعاىل

، فأثنى اهلل تعاىل عىل َمن يعتربون ويفيدون من [2: احلرش] ﴾ۅ ۉ ۉ﴿: وقال سبحانه

 :رمثل هذه العرب واآليات، وكام قال الشاع

 أعمـاًرا إىل ُعْمـِرهأضـــاَف ***  فَمن وَعى التاريَخ يف َصْدِره

 :وقال آخر

 ضلَّ قوم  ليس يدروَن اخلربْ ***  اقرؤوا التاريَخ إذ فيِه الِعَبـرْ 

وما أكثر الذين يقرؤون كتب التاريخ قراءة التسلية وحب االطالع، دون قراءة 

اإلهلية، أو أن يقيسوا أنفسهم عليها،  االعتبار واالتعاظ الكاشفة للنواميس والسنن

 .كأفراد أو مجاعات أو دول

 !مع طغيان فرعون أمر موسى بالل ني -2

شيد يا أمرَي املؤمنني، : ويف هذا السياق قصة شهرية، وهي أن رجاًل قال هلارون الرَّ

و كال؛ إن اهلل أمر َمن ه: فقال. إين أريُد أن أعظك بعظة فيها بعض الغلظة، فاحتملها

ہ ﴿: مني؛ قال لنبي ه موسى إذ أرسله إىل فرعونخري  منك بإالنة القول ملَن هو رشٌّ 

)[٤٤: طه] ﴾ےۓ ے ھ ہ ھ ھ ھ
1). 

ومن احلقائق املؤسفة أن يف خطاباتنا الدعوية شيًئا من القسوة والتعنيف، خاصة 

وة يف للبسطاء والضعفاء، وعامة الناس فضاًل عن خاصتهم، وَثمَّ خلط بني مفهوم الق

احلق وبني القسوة، كالصلف واالندفاع، والتهجم عىل املخالف أو الترسع يف تصنيفه 

                                                           

 (.2/44)« مرآة اجلنان»، و(2/113)« العقد الفريد»: ينظر( 1)

« العقد الفريد»، و(2/461)للرقام البرصي « العفو واالعتذار»: ينظر: ونحوها مع املأمون وغريه

هناية الرتبة »، و(4/124)، (2/44)« مرآة اجلنان»، و(4/44)« هناية األرب يف فنون األدب»، و(1/44)

 (.1ص)« يف طلب احلسبة الرشيفةيفة الظر
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ة يف يشء، كام أن اهلدوء والل ني ليس ضعًفا، واحلكم عليه، وهذا ليس من القو

ديُد الذي يملُك نفَسه عند الغضب»و  .(1)«الشَّ

كون مدعاة فاهلدوء يف لغة اخلطاب، والتدرج، والبحث عن األساليب التي ت

ما »: قول ُسليامن التَّْيِميُّ للقبول أمر مطلوب، وهو من أسباب االستجابة، كام ي

 .(2)«أغضبَت أحًدا فَقبَِل منك

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿: صىل اهلل عليه وسلمويقول سبحانه عن نبيه 

 .[141: آل عمران] ﴾ٹ ٹٹ

.. ة الطيبةوالكلم.. واالبتسامة.. ينبغي للداعية أن يستخدم الل ني يف دعوته

ل ما يصدر من الناس من االنفعال أو ردود األفعا ج، بحيث هيي ئ .. لوحتمُّ والتدرُّ

ج نفسه أن الفرد أو  املجتمع ال حيتمل االستجابة مجلة واحدة، فيحتاج إىل التدرُّ

والرتق ي، دون مساٍس بكرامته، أو تبكيت أو تقريع، بل حتفيز عىل قبول النصح مع 

 .نية الفرد وكرامته ومكانتهاحلفاظ عىل إنسا

رجاًل حديث عهد بإسالم، ومع ذلك فإن النبيَّ  ريض اهلل عنهوقد كان أبو سفيان 

من باب احلفاظ عىل شخصيته، وأن يشعر أن الدين مل يرزأه  هلل عليه وسلمصىل ا

إىل والناس ليسوا بحاجة . (4)«َمن دخَل داَر أيب سفياَن فهو آمنٌ »: قال يوم الفتح (3)شيًئا

                                                           

ريض اهلل من حديث أيب هريرة ( 2431)« صحيح مسلم»، و(4114)« صحيح البخاري»كام يف ( 1)

 .عنه

« اختيار األوىل يف رشح حديث اختصام املأل األعىل»، و(2/234)البن اجلوزي « التبرصة»: ينظر( 2)

 (.34ص)البن رجب 
 .مل ينقصه شيًئا: أي( 3)

 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 1633)سلم أخرجه م( 4)
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فيان؛ ألن َمن دخل داره فهو آمن، لكن من باب تشجيعه عىل تغيري اخلروج لدار أيب س

 .الرافض لإلسالمموقفه التارُيي 

فإياك أن تظن أن دعوة إنسان تستوجب إذالله وحتقريه وجتريده من كرامته، 

فسه بد من بيان أن حقيقة التوبة واإلنابة إىل اهلل ال تستدعي أن يفضح اإلنسان ن وال

يئة، بل أمام اخلالئق، وال أن يفتح هلم صفحات املايض؛ ليظهر هلم توبته من كل خط

 .مر بينه وبني ربهيكفيه أن جيعل األ

 : (1)يقول الشاعر

 وقال عىل اهلل إفًكا وزورا***  ولو أنَّ فرعوَن ملَّا طغى

 ملا وجـَد اهللَ إال غـفــورا***  أناَب إىل اهلل مستغفـًرا

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ﴿: وقال تعاىل

، فرمحة اهلل تعاىل واسعة، والداعي [44: النساء] ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

ًرا عن ُيعَترب  اًل يدلُّ الناس عىل الطريق، وليس ُمَقن ًطا من رمحة اهلل، أو ُمنَف  دلياًل أو دالَّ

 .الرصاط املستقيم

ب من أشار الغزايل وابن القيم وغريمها إىل أن النفس البرشية غالبً  -3 ا ما تترشَّ

 .(2)منـزع الفرعونية إن مل يعاجلها صاحبها

غيان عند اإلنسان حتتاج إىل تتبعها باملناقيش، إن مداخل التفرعن واألنانية والط

دها من بعض أنانيتها ثم غفل عنها  ولو أن اإلنسان جاهد نفسه زمنًا طوياًل وذلَّلها وجرَّ

                                                           

ويل( 331ص)« املنتخب من معجم شيوخ السمعاين»: ينظر( 1)  .منسوًبا إىل أيب بكر حممد بن حييى الصُّ

« مدارج السالكني»، و(64ص)البن القيم « الفوائد»، و(4/63)« إحياء علوم الدين»: ينظر( 2)

(1/224.) 
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والطغيان، وقد يقع بعض ذلك حتت ستار قلياًل، لوجد يف نفسه ركاًما من التعاظم 

 .التدين والزهد واالحتساب

 قد تبدو لصاحبها خفيفة وهي لطيفة املدخل، وكثري من ألوان الطغيان والكرب

ن  وتتسلَّل إىل النفوس كام يتسلَّل اهلواء، وكام يتسلَّل النوم إىل عني املُْجَهد، حتى تتمكَّ

ا متعاظِاًم، فمرة يتعاظم بعلمه، كام قال من القلب، فيصبح اإلنسان ُمْعَجًبا بن ً فسه متكرب 

، ومرة يتعاظم بامله، كام قال [32: غافر] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿: تعاىل

، ومرة بجاهه ومنصبه [63: القصص] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ﴿: تعاىل عن قارون

 .أو بنسبه أو بجامله أو بمنطقه، أو بشخصيته أو بصالحه

النفس تتطلَّب من صاحبها لكرِْب إىل والغرور وا (1)وكثرة مسارب الُعجب

 .(2)مراجعة دقيقة ومعاجلة دائمة لنفسه

؛ إشارة إىل ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿: يف قوله تعاىل -4

فإهنم هم العائق األكرب يف وجه األنبياء  -من أمثال فرعون -ُسنَّة اهلل سبحانه يف الطغاة

هامان وقارون إىل فرعون ومل ُيبَعث  عليه السالمواملصلحني، ومن املالَحظ أن موسى 

هم اهلل تعاىل بالذكر، كام يف قوله : فحسب، بل ُبِعَث إىل بني إرسائيل كذلك، وإنام خصَّ

؛ ألن هؤالء الطغاة [24 -22: غافر] ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴿

صادروا حقوق الناس، وصادروا األرض فجعلوها ملكهم، وصادروا املال فحازوه 

 .يًدا هلم، بل صادروا حتى عقوهلمفجعلوهم عب حرية البرش هلم، وصادروا

ل يف حياة الناس اليوم جيد بعض ذلك يف وسائل اإلعالم، فكثري منها  واملتأم 

مُتاِرس وصاية ومصادرة لعقول الناس، وتستخفُّ وتستهني با، وإن كانوا يتظاهرون 

                                                           

 .مداخله: املراد( 1)

 .للمؤل ف« أنا وأخواِتا»: ينظر( 2)
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ا يف ومقاومته رسا  رعة الطغيانبالواقعية واملوضوعية واحلياد، وهلذا جعل اهلل تعاىل مقا

 .ابتالء املؤمنني

أهلك اهلل تعاىل فرعون بالغرق، ولكن ظلَّ احلكم يف مرص للفراعنة من بعده،  -5

إنه تعاقب عىل احلكم عرشون أرسة : وامتد احلكم الفرعوين ملرص طوياًل، حتى قيل

 .فرعونية

ونواميس الناس، وإنام هي حكم وسنة اهلل ال حتايب أحًدا، وال تسري وفق هوى 

 .ا اإلنسان ويفهمهاجيب أن يفقهه

أن هالك فرعون، ونجاة بني إرسائيل من بطشه مدعاة  -مع ذلك -وال شك

املدينَة وجد اليهود يصومون  صىل اهلل عليه وسلمللرسور والفرح، ولذا ملا قدم النبيُّ 

أنجى اهللُ  هذا يوم  عظيم  : فقالوا. «ما هذا اليوُم الذي تصومونه؟»: عاشوراء، فقال هلم

ق فيهفيه موسى وقومَ  فقال . فرعوَن ومألَه، فصامه موسى شكًرا، فنحن نصومه ه، وغرَّ

فصامه رسوُل اهلل . «فنحن أحق  وأوىل بموسى منكم»: صىل اهلل عليه وسلمرسوُل اهلل 

 .، فنحن نصومه هلل تعاىل شكًرا(1)، وأمر بصيامهصىل اهلل عليه وسلم

نا أن نفرح بال  .شيًئا جزئياا ك الطاغية، ولو كان هذافِمن حق 

وبعض الناس حمرومون من هذه املشاعر؛ ألهنم ال يعبؤون باملكاسب اجلزئية، 

ق من اخلري، واندفع من الرش، وأحِسن : ونحن نقول أعِط نفَسك فرصًة أن تفرح بام حتقَّ

ق اخلري من مجيع الوجوه، وزوال الرش من  الظن، أما أن يظلَّ اإلنسان ال يفرح إال بتحقُّ

 .من اخلياالت البعيدة التي ال يسندها الواقع مجيع الوجوه، ففي هذا يشء

 :﴾ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک﴿ *

                                                           

ريض اهلل من حديث ابن عباس ( 1123)، ومسلم (4626، 2142، 2334)أخرجه البخاري ( 1)

 .عنهام

 .نحوه ريض اهلل عنهمن حديث أيب موسى ( 1121)، ومسلم (2334)وأخرجه البخاري 
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َعْطُف هذه اآلية عىل ما سبق فيه مناسبة ظاهرة، وهي أن فرعون ملا تعاظم يف 

 .نفسه، وادَّعى الربوبية جاءت اآلية مبي نة جلانب من عجز اإلنسان مهام طغى وجتربَّ 

الذي يستطيع أن يقرن نفسه بخلق وجواب هذا السؤال معروف، فَمن ذا 

 !الساموات واألرض؟

فلو تأملت آثار األمم املاضية من الفراعنة واليونان والرومان واإلغريقيني 

واآلشوريني وغريهم، لوجدت شيئًا مدهًشا وعظياًم، لكن ما نسبة هذا الذي رأيت 

ژ ژ ڑ ﴿: وقوله تعاىل! واألرض؟إىل ما تشاهده يف ملكوت الساموات 

ُتكم أشدُّ وأجسامكم أمتن وأقوى أم السامء؟: أي ﴾ک کڑ ک  أقوَّ

هذه القبة التي : وقد يكون املقصود، (1)ُتطَلق عىل كل ما عال وارتفع والسامء

اِتا ونجومها وأقامرها وشموسها وأفالكها  فوقنا، فيكون يف هذا إشارة إىل جَمرَّ

 .الضخمة اهلائلة

بأبعادها، فضاًل عن أن يقيس نفسه با، وهلذا عربَّ عاجر عن أن حييط  نسانواإل

القوة واإلحكام، فإذا كان هؤالء البرش يبنون هياكل ومعابد، وقبوًرا : بالبناء، أي

 .وأهرامات، فاهلل تعاىل قد بنى هذه السامء العظيمة

 :﴾گ گ گ گ﴿ *

ْمك ليس فيها شقوق، كام قال  ، فاهلل تعاىل جعلها مستوية،(2)السقف: والسَّ

 .[2: امللك] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ﴿: انهسبح

                                                           

 :«ارياتسورة الذ»، وما تقدم يف «س م ا»( 426ص)« املفردات يف غريب القرآن»: ينظر( 1)

 .﴾ٺ ٺ ٿ ٿ﴿: «سورة الشمس»، وما سيأيت يف ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ﴿

« تفسري القرطبي»، و(4/423)للواحدي « التفسري الوسيط»، و(13/411)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 2)

 (.2/443)« تفسري ابن جزي»، و(11/232)
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ة األرض والسامء؛ ألن عدم »: يقول ابن تيمية إن يف هذا دلياًل عىل ُكَرِويَّ

ًعا  ر الذي يستوي، بخالف ما إذا كان مربَّ التفاوت والتسوية إنام يكون يف اجِلْرم املدوَّ

ًحا أو ما أشبه ذلكأو  ه أشياء ، فإنه ال ُيوَصف بأنه مستٍو؛ ألن فيمستطياًل أو مسطَّ

 .(1)«ختتلف عن غريها، وفيه زوايا وأطراف وغري ذلك

هنا هو الليل الذي  والليلأظلمه، فجعله شديد الظلمة، : أي ﴾ڳ ڳ﴿ *

يراه الناس عىل األرض، ولكن مصدر الظلمة والنور الشمس التي هي يف السامء، 

حى، ﴾ڳ ڳ ڱ﴿: ولذا قال طارئ؛ بسبب الشمس، نور هو  والض 

عدم وجود مصدر للنور، ولو مل يوجد مصدر : والظلمة سببها غياب الشمس، أي

 .(2)للنور لكان الكون مظلاًم 

 :﴾ڱ ڱ ڱ ںں﴿ *

 بعد خلق السامء، : أي

 .ذه اآليةفذهب مجع إىل أن السامء ُخلِقت أواًل؛ استدالاًل ب

إىل أن األرض ُخلِقت أواًل، ثم ُخلِقت السامء،  -األرجح وهو -وذهب آخرون

ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿: ثم ُدحيَت األرض بعد خلق السامء، كام يف قوله تعاىل

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

                                                                                                                                                    

تاج »، و(13/444)« لسان العرب»، و(13/43)« ِتذيب اللغة»، و(4/213)« العني»: وينظر أيًضا

 . «س م ك»( 26/213)« العروس

ڈ ڈ ژ ﴿: «سورة نوح»، وما تقدم يف (4/444)، (4/143)« جمموع الفتاوى»: ينظر (1)

 .﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿ :«سورة الشمس»وما سيأيت يف ، ﴾ژ ڑ ڑ

زاد »، و(114 -22/112)للواحدي « التفسري البسيط»، و(11، 24/31) «تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.11/234)« تفسري القرطبي»، و(4/216)« املسري
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ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

 .[11 -1: فصلت] ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

ر دل عىل أن األوهذه اآليات ت رض ُخلَِقت أواًل يف يومني، ثم بارك فيها وقدَّ

، مع أن (1)ريض اهلل عنهامفيها أقواِتا، ثم استوى إىل السامء، وهذا مذهب ابن عباس 

ه نظر اإلنسان  ر مسألة فلكية ويقطع با، بل ليوج  اآليات حتتمل، والسياق مل يأت ليقر 

 .واضع والشكرللتأمل واالعتبار والت

ْحو لة؛ ليعيش : ، أي(2)البسط والتهيئة: هو والدَّ ة مهيَّأة ُمَعبَّدة مذلَّ جعلها مدحوَّ

فلو أن األرض كانت صخرية ملات ... الناس عليها، ويمشوا ويركبوا ويبنوا ويزرعوا

 .الناس جوًعا وعطًشا، ولو كانت مضطربة متيل؛ ملا أمكن أن يبنوا عليها

للنبات، وأودع يف باطنها كنى، وصاحلة ا صاحلة للسُّ وقد جعل اهلل قرشِت

خريات مكنوزة من املاء وغريه، وجعلها كرة معلقة يف الفضاء، والذي يمسكها هو 

ک گ گ گ ﴿: ، وقال[61: النحل] ﴾ی ی ی جئحئ﴿: اهلل سبحانه، كام قال

گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ 

 .[41: فاطر] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ

ْحو»ومن معاين  * : ة، وهلذا قالرض اخلريات الكثريأن ُيضمن باطن األ :«الدَّ

 -املاء واملرعى: ، وغالب ما حيتاجه اإلنسان هو﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿

وهلذا نجد يف سياق نعيم أهل اجلنة ِذْكر هاتني النعمتني، وما  -الطعام والرشاب: أي

                                                           

 -4/44)« زاد املسري»، و(4/163)« تفسري املاوردي»، و(1/442)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.1/234)« التحرير والتنوير»، و(46

« تفسري املاوردي»، و(13/123)« تفسري الثعلبي»، و(24/14)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

« تفسري الرازي»، و(4/233)« تفسري البغوي»، و(24/42)للواحدي « سيطالتفسري الب»، و(4/111)

(21/44.) 



326 
 

 :ففي قوله ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ﴿: أكثر ما نقرأ يف القرآن قوله

 ﴾پ ڀ ڀ ڀڀ﴿: ولهإىل نعمة الزرع والرزق، ويف قإشارة  ﴾پ﴿

 .إشارة إىل نعمة املاء

 :﴾ۀ ہ ہ﴿ *

جعل اجلبال هلا أوتاًدا تثبتها، : وهذا معدود من دحو األرض وضبطها، أي

فاجلبل بالنسبة لألرض كالوتد بالنسبة للخيمة، فهي جتعل حركتها منتظمة غري قلقة، 

 .حتى إن اإلنسان ال حيس با

ر يف باطن األرض؛فكل  ، فال متيل وال (1)ليحفظ توازهنا جبل مغروس متجذ 

تضطرب، إضافة إىل كوهنا مصدًرا من مصادر الرزق، حيث تشتمل عىل املعادن 

 .وغريها مما ينتفع الناس به

 :﴾ہ ہ ھ ھ﴿ *

، لكن هنا هلا سياق، «سورة عبس»هذه اآلية تكررت مرتني، مرة هنا، ومرة يف 

تعاىل بعد آيات يف تعداد مفردات ذكرها اهلل « سورة عبس»وهناك هلا سياق آخر، ففي 

، بخالف السياق ﴾ہۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿: من الرزق يف قوله

الرزق، وإنام هو لفت األنظار إىل سنن اهلل تعاىل يف الكون هنا فلم يكن تعداًدا ملفردات 

فظها ملا انتفع با واحلياة، وكأنه إشارة إىل أن هذه األرزاق لو مل يكن معها سنن إهلية حت

 .اإلنسان

ائها بقاء الرزق وتنوعه وجتدده بقدر  لة سنٍن إهلية لطيفة كان من جرَّ أو أهنا حمص 

 .حاجة البرش

                                                           

 ڳ گ گ گ گ ڑ ک ک ک ک﴿: «﴾ٱ﴿ سورة »ينظر ما تقدم يف ( 1)

 .﴾ڳڳ
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 :﴾ھ ھ ے ے ۓ﴿ *

، وهي يشء مرعب مفزع ال أعظم (1)اليشء العظيم الذي يعمُّ ويغط ي: ﴾ے﴿

 .وال أهول منه

القيامة، كام : واملقصود هو ظاهر، جتد هذا املعنى يف إيقاع الكلمة ووزهنا، كام

 .(2)ريض اهلل عنهامقال ابن عباس 

؛ ألنه جاء بوصف «فإذا جاءت القيامة»: والتعبري بذا الوصف أبلغ مما لو قال

 .جديد مضاًفا إىل احلقيقة نفسها، وهي أن القيامة مرعبة مفزعة

 :﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿ *

موت، ويكون عند رؤية القيامة والتذكر يكون بعد انقطاع بذهول أو نسيان أو 

 .[42: يس] ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئوئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿: ل تعاىلوالبعث، كام قا

ويف موضع آخر يتذكر ما سعى حني ُيعَرض عليه احلساب وُيناَقش؛ فإذا جحد 

وجيدها يف كتاب ال ، (3)شيئًا شهد عليه سمعه وبرصه ويداه ورجاله بام كان يكسب

ساب، تذكر ما سعى حني شهادة اجلوارح عليه، وحني احليغادر صغرية وال كبرية، في

 .وحني يؤتى الكتاب

وهذا التذكر هو لإلنسان مطلًقا، عىل أن من الناس َمن يتذكر ما يزيد رسوره 

ه وُييفه وسعادته؛ ألنه تذكر أشياء حممودة حيبها اهلل ويرضاها، ومنهم َمن يتذكر ما يؤمل

 .من اجلرائم واجلرائر

                                                           

 .، واملصادر السابقة(11/234)« تفسري القرطبي»، و(24/16)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.14/224)« الدر املنثور»، و(12/234)، (11/422)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)
، [24: النور] ﴾ھ ھ ھ ھ ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿ :كام يف قوله تعاىل( 3)

 [.23: فصلت]﴾ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب ﴿: وقوله
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ره اهلل تعاىل  صىل اهلل عليه وسلم وقد ذكر النبي قصة ذلك الرجل الذي تاب؛ فيقر 

بذنوبه الصغار، ويرتك عنه الكبار، وهو يقرُّ با، وال يستطيع أن ينكر منها شيئًا، حتى 

ه اهلل بأنه قد أبدهلا له حسنات؛ ألنه تاب إىل اهلل منها، ف ، قد عملُت : يقولإذا برشَّ رب 

 .(1)حتى بدت نواجذه صىل اهلل عليه وسلمثم ضحك . أشياء ال أراها هاهنا

 :﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿ *

، [42: الكهف] ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ﴿: ، كام قال تعاىل(2)الكافر: واملقصود هنا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿: وكام أن الكفار يرون النار، فإهنا تراهم، قال تعاىل

ست رؤية ، وكذلك املؤمنون يرون النار، لكنها لي[12: الفرقان] ﴾پ پ پ

عب، بل رؤي اهم منها، ومل جيعلهم الفزع واخلوف والرُّ ة الطُّمأنينة يف أن اهلل تعاىل نجَّ

 .يعملون عمل أهلها

 :﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿ *

، وفيه تعريض بالطُّغاة يف مكة الذين كانوا ﴾ڀ ڀ ڀ﴿مثل فرعون 

 .صىل اهلل عليه وسلمحياربون دعوة النبي 

 :﴾ۅ ۉ ۉ ې﴿ *

م شهواته عىلاستحبَّها عىل اآل: أي ٱ ﴿:  مرضاة اهلل، كام قال تعاىلخرة، وقدَّ

، وهذا رسُّ الطُّغيان؛ فإن [16 -14: األعىل] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ

                                                           

 (.113)« صحيح مسلم»: ينظر( 1)

البحر »، و(11/236)« تفسري القرطبي»، و(22/111)للواحدي « التفسري البسيط»: ينظر( 2)

 (.4/441)« فتح القدير»، و(13/431)« فسرياملحيط يف الت
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اإلنسان يتعلق بالدنيا وزينتها وزخرفها ومتاعها، وُيؤثِر املشهود عىل املوعود، وُيؤثِر 

 !(1)الفاين عىل الباقي

 :﴾ې ې ې ى ى﴿ *

ه ومصريه ومنتها: أي  .ه إليهامردُّ

 :﴾ېئۈئ ۈئ ېئ ېئ ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿ *

ب إليه خوًفا من النار،  ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ﴿ وهي إشارة إىل مرشوعية أن ُيعبد اهلل وُيتقرَّ

ب إليه حباا له سبحانه، واإلنسان ال يعبد اهلل باحلب وحده، وال باخلوف  كام ُيتقرَّ

د هلذا، وتدل عىل وحده، بل يعبده باحلب والرجاء واخلوف، وآيات القرآن تشه

عصية؛ خوًفا من الوعيد، كام يف قوله مرشوعية أن يفعل املرء الطاعة، وحيذر امل

ڱ ڱ ں ں ﴿: ، وقال[44: الرمحن] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿: سبحانه

 .[14: إبراهيم] ﴾ڻ ڻ

وخوف مقام اهلل، إما أن يكون املقصود اخلوف منه سبحانه، وَمن همَّ باملعصية 

 دته ورقابته، فرتكها؛ خوًفا من اهلل، كتبت له حسنة كاملة،فاستحرض عظمة اهلل ومشاه

قالت »: صىل اهلل عليه وسلمقال رسوُل اهلل : قال ريض اهلل عنهكام يف حديث أيب هريرة 

، ذاك عبُدك يريُد أن يعمَل سيئةً : املالئكةُ  اْرُقبُوه، فإن : فقال -وهو أبرُص به -رب 

ايَ عملها، فاكتبوها له بمثلها، وإن تركه ا، فاكتبوها له حسنًة؛ إنام تركها من َجرَّ
(2)»(3). 

                                                           

 . «سورة األعىل»ينظر ما سيأيت يف ( 1)

: والقرص، لغتان، معناه -جرائي: يعني -باملد  »(: 2/143)« رشح صحيح مسلم»قال النووي يف ( 2)

 .«من َأْجِّل
 (.121)، ومسلم (42)أخرجه البخاري ( 3)



331 
 

فعالمة اخلوف من اهلل أن يرتك املعصية حيث ال يراه إال اهلل، وال جيوز أن يكون 

 .اهلل تعاىل أهون الناظرين إليك

وإما أن يكون املقصود اخلوف من مقام اهلل تعاىل يوم احلساب، فإنك ستُوَقف 

 ، فام هو جوابك؟ وما هو قولك؟بني يديه، وسيسألك وحياسبك

ريض اهلل إشارة إىل وجود اهلوى يف النفس، كام يف حديث أيب هريرة  ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿

إن اهللَ كتَب عىل ابِن آدَم حظَّه ِمن الزنا، »: أنه قال صىل اهلل عليه وسلم، عن النبي عنه

نفُس تتمنَّى وتشتهي، أدرَك ذلك ال حمالَة، فزنا العينني النظُر، وزنا اللساِن املنطُق، وال

ُق ذ ُبهوالفرُج يصد  وليس النهي يف أن يقع اهلوى يف نفس اإلنسان؛ . (1)«لك أو يكذ 

فإن كل إنسان َسِوي  يقع عنده اهلوى، ولكن املرشوع أن ينهى نفسه عن اهلوى، وعن 

 .االسرتسال معه، والعمل بمقتضاه

الذين خافوا  يه وسلمصىل اهلل علويف ذلك إشارة للفضالء من أصحاب حممد 

لوا األذى يف سبيله ۈئ ۈئ ېئ ﴿: مقام ربم سبحانه، وآثروا ما عنده عىل شهواِتم وحتمَّ

، وشتان ما بني املصريين؛ فاملؤمنون مصريهم إىل جنة عرضها الساموات، ﴾ېئ

واألرض خالدين فيها أبًدا، ال يبىل شبابم، وال يزول نعيمهم، وأولئك يف نار تلظَّى، 

 .راحة يوم فال جيدها، أو نوًما فال جيده، أو ختفيًفا فال يظفر بههم يتمنى أحد

 :﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴿ *

ُسوُّ : ما ُأخربوا عن املصرَيْين إذا بم يسألون عن الساعة بعد ها؟ والرُّ متى ُرُسوُّ

، وهكذا السفينة يقال ﴾ہ ۀ ہ﴿: عادة ما يكون لألشياء الكبرية، مثل قوله

 .سا القارب؛ لصغرهر: ترسو، وال يقال: عنها

                                                           

 (.2446)، ومسلم (4242)أخرجه البخاري ( 1)
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متى هي؟ وهو : هم كفار مكة، كانوا يسألون عن الساعة، ويقولون والسائلون

 .ؤال استعجال وتكذيب وسخريةس

عن الساعة،  صىل اهلل عليه وسلمأما اليهود والنصارى فكانوا يسألون النبيَّ 

 .(1)لكن سؤاهلم سؤال تعجيز

، ولكن عىل  عليه وسلم اهللصىل وكذلك بعض املسلمني كانوا يسألون النبيَّ 

صىل اهلل ، أن رجاًل من أهل البادية أتى النبيَّ ريض اهلل عنهجهة االستعداد، فعن أنس 

حبَّ اهلل : قال. «ما أعددَت هلا؟»: يا رسوَل اهلل، متى الساعُة؟ قال: فقال عليه وسلم

 .(2)«أنت مع َمن أحببَت »: قال. ورسوله

دوا موعدها من يام الساعة، وحياولون أن حيد  أناس  يتساءلون اليوم عن وقت ق

حر والَكهانة واحلسابات الفلكية، أو حياولون الوصول إىل خالل علم  النجوم والس 

 .حتديد هناية هلذا الكون

ؤى واألحالم والظُّنون، وُوِجد َمن حياول ذلك  وبعضهم حياول ذلك باعتامد الرُّ

 .(3)بتأويل النصوص القرآنية

 :﴾حئ مئ ىئی جئ ﴿: بام ال جمال معه للرتدد أو التأويلسم ذلك كله والقرآن حي *

ليس هذا إليك، وليس لك علم به، فال تلتفت إليهم، وال جُتِبْهم؛ ألن هذا : أي

 .[14: طه] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿: ، كام قال تعاىل(1)عز وجلمن علم اهلل 

                                                           

تفسري »، و(4/111)، (2/234)« تفسري املاوردي»، و(24/11)« تفسري الطربي»: ينظر (1)

مباحث يف علوم »، و(2/211)« فتح القدير»، و(2/413)« تفسري ابن كثري»، و(1/422)« النسفي

 (.113ص)القطَّان  ملنَّاع« القرآن
 (.2421)، ومسلم (4161)أخرجه البخاري ( 2)

 .﴾ہ ہ ہ ھ ھ﴿: «القيامة سورة»ينظر ما تقدم يف ( 3)
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 :﴾يئ جب حب خب﴿ *

أن الذي يعلم  :منتهى علمها، وهذا معنًى واضح ومناسب للسياق، أي: أي

 .متى تقوم الساعة هو اهلل وحده

رها متى شاء، فهي أو  أنَّ أْمَر الساعة إىل اهلل، فهو الذي يقيمها، وهو الذي يقد 

 .(2)من أمره ومنه وإليه

وليست مهمتك أن خترب الناس متى الساعة، وال أن جتيب عن سؤاهلم عنها، وإنام 

ثَّ  َثهم عن أرشاطها، وحَتُ هم عىل اإليامن با واالستعداد هلا، كام يف حديث شأنك أن حتد 

ما املسؤول عنها بأعلَم من : فأخرْبين عن الساعِة؟ قال: قال»: عليه السالمجربيل 

عالماِتا الصغرى والوسطى : يعني. (3)«...فأخرْبين عن أمارُِتا؟: قال. السائلِ 

 .والكربى

 :﴾مب ىب يب جت حتخت﴿ *

َمن ُيشى الساعة : ، أي(4)بالتنوين ﴾ر  ُمنذِّ ﴿: ، وُقِرئت﴾يب﴿: قرأ اجلمهور

 .با ويستعد هلا، وال يتخذ الكالم يف الساعة هلًوا وعبثًافيؤمن 

 :﴾جح مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج﴿ *

                                                                                                                                                    

، (4/213)« زاد املسري»، و(4/233)« تفسري املاوردي»، و(4/12)« تفسري ابن أيب زمنني»: ينظر( 1)

 (.11/231)« تفسري القرطبي»و

تفسري »، و(22/232)للواحدي « التفسري البسيط»، و(24/133)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.3/213)« تفسري ابن كثري»، و(4/411)« الكشاف»، و(4/142)« السمعاين
 . ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 13، 1)، ومسلم (4666، 43)أخرجه البخاري ( 3)

 .ريض اهلل عنهمن حديث عمر ( 3)وأخرجه مسلم 

النرش يف القراءات »، و(4/424)« املحرر الوجيز»، و(461ص)« القراءاتالسبعة يف »: ينظر( 4)

 (.13/214)« القراءاتمعجم »، و(2/213)« العرش
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حىما بني زوال الشمس إىل غروبا، : العشيَّة من طلوع الشمس إىل وقت : والض 

حى يف: الزوال، أي  قرصه، ورسعة كأن مقامهم يف الدنيا كوقت الَعيِش  أو الضُّ

يه  .تقض 

ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿: وذكر اهلل عنهم يف آيات أخرى أهنم يقولون

ۈئ ېئ ﴿: ساعة من هنار، كام يف قوله: عرشة أيام، ومرة: ومرة. [112: املؤمنون] ﴾ۇ

 چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿: ، وقوله[24: األحقاف] ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ

 .[134 -132: طه] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

الختالف ما لبثوا وعّمروا يف احلياة الدنيا، فمنهم م؛ تبًعا فت إجاباِتوإنام اختل

وبعضهم . لبثنا يوًما: وأعقلهم وأكثرهم خربة ومعرفة قال. لبثنا عرشة أيام: َمن قال

 .إنام هي عشية أو ضحاها: وبعضهم قال. إنام هو بعض يوم: قال

. أعلمأو يكون ذلك الختالف تقديراِتم وحساباِتم وظنوهنم، واهلل
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﴾ٱ﴿   

 

*  

سورة »: ، أو«﴾ٱ ٻ﴿سورة »: اسمها الشهري يف كتب التفسري واحلديث

)«﴾ٱ﴿
1). 

 .(2)ضمن السور التي هلا أكثر من اسم« اإلتقان»ومل يذكرها السيوطي يف 

غري أنك جتد يف املصادر أسامء أخرى للسورة ُمْقتََبسة من بعض مدلوالِتا 

يتومضامين سورة »؛ بالنظر إىل سبب النزول، و«سورة ابن أم مكتوم»: ها، وقد ُسم 

ة»، و«األعمى َفرة»: ، وذكر العيني هلا اسم«سورة الصاخَّ  .(3)«سورة السَّ

 .(4)اثنتان وأربعون: وقيلإحدى وأربعون، : وقيلأربعون آية،   *

                                                           

، (4/231)« جامع الرتمذي»، و(4/436)« تفسري مقاتل»، و(634ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 1)

، (2/414)« املستدرك»، و(24/132)« تفسري الطربي»، و(13/224)« سنن النسائي الكربى»و

 (.23/131)« التحرير والتنوير»، و(4/424)« املحرر الوجيز»و

 (.23/131)« التحرير والتنوير»، و(1/114)« اإلتقان»: ينظر( 2)

« فتح القدير»، و(1/231)« مجال القراء وكامل اإلقراء»، و(4/436)« تفسري مقاتل»: ينظر( 3)

« التحرير والتنوير»، و(11/263)« ريعمدة القا»، و(14/241)« روح املعاين»، و(4/442)

(23/131.) 

 ،﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿، ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿: وقد اختلفوا يف ثالث آيات( 4)

مجال القراء »، و(13/123)« تفسري الثعلبي»، و(244ص)« البيان يف عد  آي القرآن»: ينظر. ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ﴿

 (.23/131)« يرالتحرير والتنو»، و(14/241)« روح املعاين»، و(2/444)« وكامل اإلقراء
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اهلل ابن أم  ملكية؛ ألن عبداتفاًقا، ويظهر أهنا من أوائل السور ا  *

 .(1)من السابقني إىل اإلسالم ريض اهلل عنهمكتوم 

كان مشغواًل بدعوة األكابر من  صىل اهلل عليه وسلمأن النبيَّ   *

قريش، كُعْتبة وَشيْبة ابني َربِيعة، فجاءه ابن أم مكتوم، وهو أعمى، فكان ينادي النبيَّ 

صىل اهلل فكأن النبي . سوَل اهلل، عل مني مما علَّمك اهلليا ر: ويقول صىل اهلل عليه وسلم

ء القوم الذين كان وجد يف نفسه عليه، فأعرض عنه؛ ألنه مشغول بؤال عليه وسلم

 .يرجو إسالمهم، وذلك موقف عابر وخاطر طائر، مل يكن له استقرار وال ثبات

زنة وترجيح نبوي وهي تربية ربانية تأخذ باأللباب، أن حيدث هذا بسبب موا

ًيا بني املصالح املتعارضة، فينزل عليه ال يًا معز  وحي الذي اعتاد أن يكون له مسل 

ا، فإذا به حيم ً يه عن هذا األعمى، وهو مشهد مِّلء مصرب  ل عتاًبا عىل عبوسه وتول 

 .ويف حساب املصالح واملفاسد.. والتواضع.. والصرب.. بالدروس يف الدعوة

اهلل، وعمرو أشهر،  عبد: عمرو، أو: اسمه: ريض اهلل عنهم مكتوم اهلل ابن أ وعبد

صىل اهلل عليه بي عاتكة، واشتُِهر بذا اللقب، وهو قريب خلدجية زوج الن: وأمه

 .، ومن املسلمني األوائلوسلم

َوَكله إىل ما عنده من الدين والسابقة، حيث إنه كان  صىل اهلل عليه وسلموالنبي 

إىل املدينة، وملا جاء سأله  -ريض اهلل عنهبعد مصعب بن ُعمري  -من أول املهاجرين

أوالء عىل أثري، سيأتون هم : ما فعَل أصحاُبك الذين من بعدك؟ قال: أهُل املدينة

 .من بعدي

 .(1)ريض اهلل عنهإنه استُشِهد يف معركة القادسية : وقيل

                                                           

، (4/211)« زاد املسري»، و(4/424)« املحرر الوجيز»، و(24/132)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 .، واملصادر اآلتية(23/131)« التحرير والتنوير»، و(11/211)« تفسري القرطبي»و
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 :﴾ۀٱ ٻ ﴿ *

م وجهه: أي قطًعا  صىل اهلل عليه وسلمنبي ال: واملقصود، (2)َكَلَح وقطَّب وجتهَّ

 .(3)من دون شك، وأعرض ببدنه، فالُعبوس يكون بالوجه، والتويل  يكون بالبدن

عىل ملحة الُعبوس التي ظهرت يف  صىل اهلل عليه وسلمرسوَله  عز وجلعاتب اهللُ 

غري هذين األمرين؛ الُعبوس والتويل   صىل اهلل عليه وسلمتقاسيم الوجه، ومل يقع منه 

 . م النبوة عظيم، ال ينبغي أن يكون فيه مثل هذاعن األعمى؛ ذلك ألن مقا

وفيه دليل عىل التفات اإلسالم منذ أيامه األوىل إىل الفقراء والضعفاء واملساكني، 

أرشاُف الناِس يتَّبعونه أم ضعفاؤهم؟ »: ريض اهلل عنهوهلذا ملا سأل ِهَرقل أبا سفيان 

 .(4)«بل ضعفاؤهم: قال

زلة يف تفسري هذه السورة،  -«التفسري الكبري»صاحب  -الرازي لإلمام وقد وقع

يسأله  صىل اهلل عليه وسلمأن ما فعله ابن أم مكتوم كان معصية؛ ألنه أتى النبيَّ  فذكر

كان سائًغا  صىل اهلل عليه وسلموهو مشغول  بدعوة كرباء قريش، وإن ما فعله النبيُّ 

 .أن يفعله

                                                                                                                                                    

« سري أعالم النبالء»، و(22/26)« ِتذيب الكامل»، و(2/1111)« االستيعاب»: ينظر( 1)

 (.6/222)« اإلصابة»، و(244 -1/244)

 (.243ص)جستاين للس« غريب القرآن»، و(2/232)للفراء « معاين القرآن»: ينظر( 2)

« تفسري القرطبي»، و(4/144)« تفسري السمعاين»، و(2/444)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 3)

 .، واملصادر السابقة(4/442)« فتح القدير»، و(11/211)

من حديث ابن عباس، عن أيب ( 1662)، ومسلم (4442، 2141، 2143، 6)أخرجه البخاري ( 4)

 .ريض اهلل عنهمسفيان 
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صىل اهلل هلل تعاىل عاتب النبيَّ من اإلشكال، فذكر أن اثم حاول بذا أن ينفك 

ألنه التفت هلؤالء بحكم القرابة، أو أنه أعرض عن ابن أم مكتوم ، إما عليه وسلم

 .(1)بحكم العمى

وهذا تأويل رديء، وافتعال إلشكال ال معنى وال وجود له يف اآليات، فإن 

 .العتاب واضح مصدره وسببه

هو زيادة احلرص منه  صىل اهلل عليه وسلمب للرسول أن أساس العتا واألقرب

عىل هداية هؤالء القوم الذي محله عىل اإلعراض عن األعمى  وسلمصىل اهلل عليه 

 .والُعبوس يف وجهه

واإلنسان كلام عال َقْدره، وزادت منزلته كان العتب عليه َيِرد يف أصغر الصغائر؛ 

 .ألنه حمل الكامل واجلالل

احلرص عىل هداية القوم، وتوقُّع اخلري الكثري  ليه وسلمهلل عصىل اوكان دافعه 

وراء إسالمهم، وعادة ما يرتتب عىل مثل هذا أن يكون الداعية منهمًكا منشغاًل، من 

 .فربام أرجأ أمر األَْتباع املوثوقني أو َوَكَلهم إىل ما عندهم من اإليامن

عامل ومألت خاطره؛ فإنه واإلنسان إذا أفرط يف االنشغال، أو تكاثفت عليه األ

ال االنسجام والرضا والطواعية، وربام ن حوله عىل حال يكون مع زوجته وأهله ومَ 

 .عاله يشء  من التوتر واالنفعال

ك  قة ال ُترْتَ ويف هذا تأكيد عىل القاعدة الرشعية املعروفة، وهي أن املصلحة املَُحقَّ

دة ال ُترَتك مل عة، واألمور املؤكَّ ا هو أقل تأكيًدا منها، واملصلحة العظمى ال ملصلحة متوقَّ

 .غرىُترَتك للمصلحة الص

                                                           

، (23ص)« نكث اهلميان يف نكت العميان»: ، وينظر أيًضا(42 -21/42)« تفسري الرازي» :ينظر( 1)

 (.23/142)« اللباب يف علوم الكتاب»و
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العناية باملقبِل أكثر من املُعِرض؛ ألن له سابقة ومبادرة، واإلعراض عنه ربام  -1

 .يفيض إىل صدوده أو انتكاسه

مة عىل دعوة الك -2  .فاردعوة املسلمني مقدَّ

اإلسالم، ونقيم احلجة عليهم، صحيح أننا مؤمتَنون أن ندعو الناس كلهم إىل 

، وهذا ال يعني  ولكن الذي يظهر أن دعوة املسلمني إىل التمسك بدينهم أوىل وأهمُّ

صون يف دعوة الكفار، وإقامة احلجة عليهم  .التقليل من أمهية وجود َمن يتخصَّ

ل ني لة أوىل من دعوة املنحرفني الضادعوة املهتدين وتعليمهم يف اجلم -3

طني، فيجب أن يكون يف املسلمني َمن البعيدين، و هذا ال يعني التقصري يف دعوة املفر 

ص بدعوة أرسى الشهوات والشبهات  .يتخصَّ

ربام تكون هذه املقارنات مومهة، أو تستخدم يف غري سياقها، وإنام أردت 

د بني هذا وهذا، وال يمكنه التوفيق بينها،  التفضيل يف حال وجود شخص واحد مرتد 

بد له من اختيار أحد الطريقني، فاألفضل له  وال جهده يسمح بذلك، فال ال وقته

 .كقاعدة عامة دعوة املسلمني، ودعوة املقبلني بصفة أخص

الواقعية يف أمر الدعوة؛ وحتديد األهداف ووضوحها وكوهنا ممكنة  -4

 يف واقع األمة ومشكالِتا، ويغرق يف هذا إىل درجة التحقيق، فمن الشباب َمن يفكر

 .تعميه عن األعامل املستطاعة التي ختف ف املعاناة ولو جزئياا

ر يف األشياء املقدورة، وبداًل من أن تقول . متى يتغري واقع األمة: عليك أن تفك 

تتعلَّم ماذا عِّلَّ أن أعمل؟ كيف أستطيع أن أستثمر طاقايت ومواهبي؟ يمكنك أن : قل

ا، أو أو ُتعل م أن تكون خطيبًا ناجًحا، أو كا تبًا، أو شاعًرا، أو أديبًا، أو داعيًة، أو إداريا

 ...أستاًذا أو ُمبِدًعا

 :﴾ہٻ ٻ پ ﴿ *
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عبس  صىل اهلل عليه وسلمهذا رشوع يف بيان السبب املبارش، وإال مل يكن النبي 

ه وإسالمه، وَوَصَف تعاىل بسبب األعمى فحسب، فهو صاحبه وحبيبه، وله سابقت

 . يذكر اسمه، بل ذكر عاهة مكروهة عند بعض الناسالرجَل القادم باألعمى، ومل

باألعمى، وليس بوصٍف  ريض اهلل عنه اهلل ابن أم مكتوم وصف اهلل عبد ملاذا

 ؟آخر

صىل كان هذا لبيان عذر الرجل، وأنه مل يكن يرى املشهد، ومل يلحظ اهنامك النبي 

، وكأنه صىل اهلل عليه وسلميف دعوة أولئك املأل، وهو عتاب للنبي  وسلم اهلل عليه

 .الرجل معذور بالعمى؛ والعمى سبب للتخفيف فيام هو فوق ذلك: يقول

لن يفيد من رجل أعمى كإفادته  ربام يظن ظان أن اإلسالم وهو يف بداية ظهوره

ُيتىل يف آيات حمكامت إىل من البصري القوي كامل احلواس، ولذا جاء العتاب ُمْعَلنًا 

من  صىل اهلل عليه وسلم النبي يوم القيامة، ولو أراد اهلل جلعله عتاًبا ُيرِسُّ به جربيل إىل

، ولكنه أراد أن يكون درًسا لألمة كلها أن اإليامن والتقوى : غري أن يعلم بذلك أحد 

ا كان هذا  إذا أرشقت يف قلب فقد حتقق بذلك املقصود األعظم من الرسالة، أيا

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿: القلب، وأن املصالح العاجلة جيب أن تتأخر يف هذا املقام

 .[221: البقرة] ﴾ژ ڑ

ويف هذه اآليات داللة عىل ربانية القرآن، وأنه وحي اهلل، فالعتاب مل يأِت من 

أحد من البرش، بل من رب العاملني، واملسلم متعبَّد بحفظ هذه اآليات وتالوِتا 

ڱ ڱ ڱ ﴿: س، كام هو متعبَّد بأن حيفظ ويتلو قوله تعاىلوتعليمها للنا

: يتسلَّل منه اخلصوم ليقولوا مرة ، وكال األمرين ال ُيلو من مدخل[4: القلم] ﴾ں

يها انظروا إىل كراهيته ملوقف رجل من : ويقولوا أخرى. إنه يمدح نفسه ويزك 

عه ربه وَقاَل : أو يقولوا. أصحابه وتربمه منه ومن عاهته  .ه وعاتبهودَّ
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چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ﴿: وهنا النبوة والصدق يف التبليغ

لو كتمت آيًة أو : ، يعني[46: املائدة] ﴾ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑک

ًغا لرسالة اهلل  لو كان »: ريض اهلل عنها، تقول عائشة عز وجللفًظا أو حرًفا مل تكن مبل 

ڤ ڤ ڤ ﴿: يه؛ لكتم هذه اآليةكامتًا شيئًا مما ُأْنِزل عل صىل اهلل عليه وسلمحممد  

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 .(1)«[26: األحزاب] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

بزينب، وكشف   صىل اهلل عليه وسلموهذا عتاب أعظم وأبلغ يف شأن زواجه 

ر إبداءه وإعالءه ليسمعه التابع املوافق  عن يشء كان ُيفيه يف نفسه، واهلل تعاىل يقر 

ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿: خطاب اهلل العظيم ملصطفاه.. واملنافقوالكافر واليهودي 

 .[26: األحزاب] ﴾ڍ ڍ

ا، ولو أن أًبا عاتب ابنه، أو قائًدا عاتب متبوعه بمثل هذا،  وهو يشء عظيم حقا

فكيف واخلطاب .. ان حريًصا عىل جتاوز املوقف ونسيانه وكتامنه أو التشكيك فيهلك

 !وف وأحوال صعبة وخماطر حمدقةمن رب العاملني من فوق سبع ساموات، ويف ظر

 صىل اهلل عليه وسلمبضمري الغائب، مع أن النبي  ﴾ٱ ٻ﴿وجاء اخلطاب يف 

: جاء العتاب بخطاب مبارش «سورة األحزاب»هو املخاَطب به، ويف عتاب اهلل إياه يف 

 .[26: األحزاب] ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿

 

باخلطاب والعتاب؛ ألن خماطبة  اهلل عليه وسلم صىلعدم مفاجأة النبي  -1

الغائب أوىل من خماطبته يف البداية وجًها لوجه، وعىل هذا فالبداية هذه أخفُّ وألطف 

                                                           

 (.166)، ومسلم (6423)أخرجه البخاري ( 1)
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يَت »: مما لو قال له ، بدأ بمخاطبة الغائب، ثم . «عبسَت وتولَّ ففي العتاب تدرج وترق 

 :﴾ھپ پ ڀ ڀ ﴿: انتقل إىل خطاب احلارض

والتويل  أخفُّ من أن ُيوصف بالذنب، وإنام هو خالف األوىل،  هذا الُعبوس -2

صىل اهلل  النبي الكريم أخالقمألوف  من ليس ألنه ؛عز وجلربه  فيه عاتبه ذلك ومع

 استثناء كان احلدث الغائب لإلشارة إىل أن ذلك بصيغة فجاء اخلطاب ،عليه وسلم

 .صىل اهلل عليه وسلمألخالقه  بالقياس

يبة جيعل املعنِيَّ به كأنه يراه واقًعا من غريه، وهذا أبلغ يف ضمري الغَ التعبري ب -3

 .تصوير املشهد ومالحظة ما فيه من خمالفة ما هو األوىل يف حقه

أن الرجل األعمى مل يلحظ ذلك؛ ألنه ال يرى، وألنه مل يظهر من فعل النبي  -4

لضيق من أثر ا هه الطاهريشء سوى ما حدث عىل سيامء وج صىل اهلل عليه وسلم

 .العابر

اهلل ابن أم  مع عبد صىل اهلل عليه وسلمجاء اخلطاب متَّسًقا مع فعل النبي  -5

قد أعرض، فقابل فعله يشء من  صىل اهلل عليه وسلم، فهو ريض اهلل عنهمكتوم 

 اإلعراض يف املخاطبة املبارشة إىل خطاب الَغيبة، ولكنه مل يُدم طوياًل، ولذا جاء بعد

، فهو عتاب ﴾ھپ پ ڀ ڀ ﴿ :ب مبارشيتني خطاهاتني اآل

صىل اهلل عليه املحب حلبيبه، وهو دليل عىل عظمته، وقوة احتامله، ورباطة جأشه 

 .وسلم

كام أنه دليل عىل أمهية املراجعة والتصحيح، وأن قوة اإلنسان وكامله ليست 

عاء، وال بالشهرة، وال باالسم، وال بالنسب،  ربه ومواصلته وإنام هي بدأبه وصباالد 

 .طلُّب الكامل وتدارك العثاريف ت

 :﴾ھپ پ ڀ ڀ ﴿ *



342 
 

ما يدريك لعل هذا الرجل الذي : حيتمل أن تكون اآلية استفهاًما؛ يعني

ى  .أعرضَت عنه ومل جُتِبْه، لعله يتزكَّ

فقد  ﴾ہ ہ﴿: كلُّ يشء يف القرآن»: رمحه اهللوقال ُسفيان بن ُعيينة 

 . «ربه بهم ُيفل ﴾ڀ ڀ﴿: أخربه به، وكلُّ يشء

م الكالم حول هذا احلرص  .(1)وقد تقدَّ

ني األوائل، ريض اهلل عنهاهلل ابن أم مكتوم  ويف اآلية ثناء عىل عبد ، بأنه من املتزك 

ما أعرض عنه إعراضًة  عند صىل اهلل عليه وسلمشهد له بذلك ربه جلَّ وعال، والنبيُّ 

ه أن ُينزل اهلل شهادًة البن أم مكتوم يف خفيفًة وهو منشغل بام يظن أنه أهم، ترتَّب علي

: ، كام قال يف آخر عمرهصىل اهلل عليه وسلم، فهذه بركة نبينا ﴾ڀ﴿وحي ُيتىل أنه 

اللهمَّ إين اُتذُت عندك عهًدا لن ُتلفنيه، فأيام مؤمن سببُته أو جلدُته، فاجعْل ذلك »

 .(2)«كفارًة له يوَم القيامة

ن ُيل د اهلل نزل تزكية الرجل من السامء، وأفكان من بركة ذلك الُعبوس أن ت

 .ذكره والثناء عليه إىل يوم القيامة

ى ويف اآلية  إشارة إىل أنه وإن كان أعمى البرص، فهو ُمبرِص بقلبه، ولذلك سيتزكَّ

ر كَّ  .وَيذَّ

: ﴾ھڀ ٺ ٺ ٺ ﴿: ، وقوله﴾ڀ﴿: والفرق بني قوله *

 أن

عروف واخلري والصالة والذكر إشارة إىل األعامل الصاحلة من الرب وامل ﴾ڀ﴿

 .يامن وكل عمل صالحوالتقوى واإل

                                                           

 .﴾ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ﴿: «سورة احلاقة»ينظر ما تقدم يف ( 1)

 .ريض اهلل عنهة من حديث أيب هرير( 2431)، ومسلم (4241)أخرجه البخاري ( 2)
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فهي إشارة إىل االنزجار عن الذنوب واملعايص، وهذان  ﴾ڀ ٺ﴿أما 

فعل الطاعة وترك املعصية، فعل املعروف وترك : مها الركنان األساسيان للرسالة

سل كلهم ُبِعثوا بأمريناملنكر،   :وقد أمجع العلامء عىل أن الر 

 .ل املصلحةصيحت -1

 .دفع املفسدة -2

غي حتصيلها، وكل ما هنى اهلل تعاىل عنه فكل ما أمر اهلل تعاىل به فهي مصالح ينب

 .فهي مفاسد ينبغي دفعها وإبعادها َقْدَر املستطاع

شديد  صىل اهلل عليه وسلمولذلك انتفع الناس بذا التعليم الرباين، فكان النبي 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿: قراء، وكان يتلوالقرب من أصحابه الضعفاء والف

 .[23: الكهف] ﴾پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

إن الفقراء يف جملس »: وفعل هذا أصحابه من بعده، واألئمة والعلامء، حتى قيل

سفيان الثوري كانوا كامللوك يف تكريمهم واحرتامهم، وتوقريهم وتقديرهم، 

 .(1)«واإلقبال عليهم

ا هلل اًنا، وال فخًرا وال رياًء، بل تواضعً هذه هي النبوة، ليست ُمْلًكا وال سلط

بالناس وبضعفائهم، وال يعني هذا قصد إهانة األكابر، فليس هذا مطلوًبا، واهتامًما 

 .وال هو من املروءة، بل ُيعطى كلُّ ذي حق  حَقه

عىل جمرد اإلقبال عليهم ودعوِتم، وكان  صىل اهلل عليه وسلمومل يعاتب اهلل نبيَّه 

 اإلعراض عن ب يفأن يدعو األكابر كام يدعو املستضعفني، وإنام العتا واجبًا عليه

 .الضعفاء والفقراء

                                                           

« حلية األولياء»، و(2141( )6/66)للدينوري « املجالسة»، و(1/16)« اجلرح والتعديل»: ينظر( 1)

 (.13/223)« تاريخ اإلسالم»، و(4/244)
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 :﴾ۓٿ ٿ ٿ ﴿ *

، وهذا هو ما ُيذمون به، ال أن يكونوا كرباء وسادًة (1)عن احلق وقبوله: أي

 .وأغنياء يف قومهم، فالغنى يف ذاته ليس بمذموم، كام أن الفقر يف ذاته ليس بممدوح

 :﴾ڭٹ ٹ ٹ ﴿ *

ه إليه : َتْصُدد، وُأبدلت الدال الثانية حرف علة، أي: أي تلتفت وتتوجَّ

أن يكون طامًعا يف أمواهلم أو جاههم، وإنام  صىل اهلل عليه وسلم، وحاشاه (2)وتدعوه

إسالمهم؛ ألن بإسالمهم يسلم أتباعهم، وهو دليل عىل شدة حرص كان يطمع يف 

 .ني منهماس حتى املعِرضعىل هداية الن صىل اهلل عليه وسلمالنبي 

 :﴾ۇڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ *

ْغتَه الدعوة، ثم مل يقبل، فليس عليك من وزره يشء: أي : إذا قمت بالواجب وبلَّ

ليس . [42: األنعام] ﴾ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب﴿

 .(3)عليك تبعته بعد أن أقمت احلجة، وأديت واجب البالغ

 :﴾ۋڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ *

بأنه ُيشى اهلل، وهي من  ريض اهلل عنهم مكتوم ابن أاهلل  شهادة أخرى لعبدوهذه 

 .عليه صىل اهلل عليه وسلمبركة النبي 

                                                           

، (4/433)« زاد املسري»، و(4/213)« تفسري البغوي»، و(13/423)« ري املاتريديتفس»: ينظر( 1)

 (.4/442)« فتح القدير»و
« تفسري ابن كثري»، و(14/142)« تفسري القرطبي»، و(24/136)« تفسري الطربي»: رينظ( 2)

 .، واملصادر السابقة(23/136)« التحرير والتنوير»، و(3/211)

املحرر »، و(22/214)للواحدي « التفسري البسيط»، و(4/234)للزجاج  «معاين القرآن»: ينظر( 3)

 .، واملصادر السابقة(4/426)« الوجيز
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 :﴾ېڃ ڃ ڃ ﴿ *

ى عنه  ى بدعوة األكابر، فهو قد صدَّ صىل اهلل عليه وسلموبأي يشء تلهَّ ؟ يتلهَّ

، صىل اهلل عليه وسلمعن دعوة إىل دعوة أخرى، ومع ذلك عاتبه ربه، فيتلقن الدرس 

نبوة، وبمثل هذا وغريه صار إمام املرسلني، فال ُيفتح باب اجلنة العظمة والوهذه هي 

تُه خري األمم، وأتباعه خري األتباع، وأصحابه خري (1)ألحد قبله ، وصارت ُأمَّ

صىل األصحاب، وهديه خري اهلدي، وسريته أفضل السري، فيؤد ب اهلل سبحانه نبيَّه 

طر عابر لعل صاحب لواضح املُْعَلن عىل خاهذا التأديب الرباين ا اهلل عليه وسلم

 !الوحي الشأن فيه وهو ابن أم مكتوم مل يعلم به إال من

 :﴾ائچ چ چ ﴿ *

 .(2)ال َتُعْد ملثل هذا: كلمة زجر وردع، يعني ﴾چ﴿

وهذا درس للعلامء والدعاة واألفراد واجلامعات يف استيعاب الناس والتواصل 

ر والذكاء والنبوغ أو الضعف، فدعوة اإليامن معهم، بعيًدا عن حسابات الغنى والفق

مربوطة بمصالح فئوية أو حزبية أو مكاسب والتزكية والطهارة ال جيوز أن تكون 

 .عاجلة، بل هي فوق ذلك

ودرس يف رضورة قبول النقد والتصحيح واملراجعة، وأن ال يرصَّ الناس عىل 

 .قاة عن الشيوخ والقادةتكرار جتارب فاشلة أو خاطئة، ملجرد أهنا مألوفة أو متل

                                                           

« السلسلة الصحيحة»: ، وينظر(116، 114)« صحيح مسلم»، و(12441)« مسند أمحد»ام يف ك( 1)

 .﴾ک ک ک گ گ گ﴿: «سورة القلم»، وما تقدم يف (1463)

« التحرير والتنوير»، و(11/214)« تفسري القرطبي»، و(21/44)« تفسري الرازي»: ينظر( 2)

(23/114- 114.) 
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ى من ربه العتاب يتلقَّ  صىل اهلل عليه وسلمودرس للحكام، فهذا سيدهم حممد 

والتأديب، ويعلنه عىل الناس، ومل ينقص هذا من َقْدِره؛ بل زاده رفعة وعظمة، فلَِم 

يظنون أن نقد فعل فعلوه أو قول نطقوه أو سياسة جروا عليها هو ازدراء هلم أو 

 بخس حلقهم؟

ودرس لعامة الناس وخاصتهم يف التوازن، وعدم االنخراط يف قراءة املصالح 

 .البحتة، فاجلانب اإلنساين واألخالقي هو من أهم املصالح وأوالها باالعتباراملادية 

ر  م منه، أو اعتقاد أن النقد يدم  ودرس يف قبول النقد والتدرب عليه وعدم التربُّ

ه إليك، فال تقلق من النقد،  أمهيتك: اإلنسان، بل الواقع يقول بقدر النقد املوجَّ

ة، أما والناس دائاًم ُيتلفون حول األش ني والقضايا املهمَّ ياء املهمة واألشخاص املهم 

 !َمن ال حضور هلم وال تأثري، فهم ُيطئون ويصيبون ويتنقلون وال أحد يكرتث هلم

 َوْعـرِ  ـاٍر عىل جبلٍ ولو كنَت يف غ***  ولسَت بناٍج من َمَقالـــِة طاعـــنٍ 

يَتَْي َنرْسِ ولو غاب ***  وَمن ذا الذي ينجو من الناِس ساملًا
 (1)عنهم بني خافِ

ي شخصيتك، وتشد أزرك،  د أن النقد جرعات تطعيم تقو  َنْم قرير العني، وتأكَّ

وامِض بثقة وجرأة، وَدِع الناس ينقدونك كيف شاؤوا، وعليك االستامع له، واإلفادة 

سد، هذا حا: من احلق، وإن وجدَت شيًئا غري مقنع فارفضه وال تبال به، وال تقلبام فيه 

 .فال يصح يف هناية املطاف إال الصحيح. أو حاقد، أو شانئ، أو ُمغِرض، أو مدفوع

، يقول عيسى  ٍ عليه عىل أن النقَد جيب أن يكوَن بأسلوٍب عادٍل صادٍق راٍق َلني 

أعاملكم كأنكم  كأنكم أرباب، بل انظروا يف ال تنظروا يف ذنوب الناس»: السالم

)«عبيد
1). 

                                                           

 (.2/1143)« جامع بيان العلم وفضله»: ينظر( 1)

 .خافية: الريش الصغار التي يف جناحه، واحدُِتا: وخافَِيَتي النَِّّْس 
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متواضًعا بعيًدا عن التعايل، وعليك أن ال جتزم بصوابك فيام ليس جيب أن تكون 

فيه نص، ولو جزمت بصوابك فعليك أن تراعي احلكمة واملوعظة احلسنة، والرفق 

 .واللني مع َمن ختتلف معهم

جاء « ثرسورة املد»ويف ضمري املؤنث،  ﴾چ چ﴿: والضمري يف قوله

 .، واملعنى واحد﴾ٿ ڃ ڃ﴿: مذكًرا

: وحيتمل أن يكون املراد به السورة كلها، أو املوعظة التي يف هذا السياق، يعني

، وحيتمل أن يكون صىل اهلل عليه وسلمهذا اجلزء من السورة الذي ُعوتب به النبي 

 .(2)القرآن كله

يقبلوا منك ليس عليك وهؤالء الناس الذين أعرضوا ومل  ﴾چ چ﴿ *

ڦ ڄ ﴿. ﴾ۇئڇ ڇ ڇ ﴿: ء، فالقرآن إنام هو تذكرة وعظةمن حسابم يش

، فال حتزن عليهم، وال تقلق من إعراضهم، فقد [11: يونس] ﴾جئ ڄ ڄ ڄ ڃ

 ې ې ې ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿، [43: الشورى] ﴾ں ڻ ڻ ڻ﴿أدَّيت ما عليك، 

 .[22 -21: الغاشية] ﴾ڄ

 :﴾ىئڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿ *

ل با جربيل لكريم سبحانه؛ ألهنا من ا﴾ڌ﴿ ، وهو َمَلك عليه السالم، وتنـزَّ

، [21 -23: التكوير] ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿كريم 

 .صىل اهلل عليه وسلمعىل نبي  كريم وهو حممد 

                                                                                                                                                    

، (24223، 21361)، وابن أيب شيبة (124)« الزهد»، وابن املبارك يف (2/134)أخرجه مالك ( 1)

 (.223، 4/43)« حلية األولياء»، وأبو نعيم يف (211)« الزهد»وأمحد يف 

، (14/144)« تفسري القرطبي»، و(21/44)« تفسري الرازي»، و(2/441)« زاد املسري»: ينظر( 2)

 (.23/114)« التحرير والتنوير»، و(3/221)« تفسري ابن كثري»، و(11/214)
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رة  ﴾ڈ﴿و رون، ومطهَّ أذن اهلل بتطهريها وِرْفعتها، وأن ال يمّسها إال املطهَّ

 .يمن اخلطأ واللغو والباطل، وكل رجس معنو

 :﴾پژ ژ ڑ ڑ ک ﴿ *

َفَرةهي حممولة بأيدي َسَفرة، : يعني ْفر، : مجع والسَّ سافِر، وقد يكون من الس 

ِفري الذي ينتقل بني فريقني : الكاتب، ومنها: الكتاب، والسافر هو: وهو السَّ

 .لإلصالح

 .(1)«صىل اهلل عليه وسلمهم أصحاب حممد »: قال وهب بن ُمنَب ه

يسني»إلنجيل بـوقد وردت صفتهم يف ا  .«القد 

اء»: وقال قتادة ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ﴿، (2)«هم القرَّ

 .[41: العنكبوت] ﴾ڱ ڱڱ

هم : -، وغريهريض اهلل عنهامكام ُنقل عن ابن عباس  -وقال أكثر أهل العلم

 .(3)املالئكة

َفرِة الكراِم »: ريض اهلل عنهاوقد يشهد له حديث عائشة  املاهُر بالقرآِن مع السَّ

 .(4)«أجرانشاقٌّ له  رةِ، والذي يقرُأ القرآَن ويتتعتُع فيه وهو عليهالرَبَ 

اظه، صىل اهلل عليه وسلموفيه الثناء عىل أصحاب حممد  ؛ ألهنم محلة القرآن وُحفَّ

اء القرآن عرب العصور؛ فهم فهموه وعملوا بام يقتضيه  .والثناء عىل ُقرَّ

                                                           

 (.14/244)« الدر املنثور»، و(13/122)« يتفسري الثعلب»: ينظر( 1)

 (.11/214)« تفسري القرطبي»، و(4/632)« الكشاف»، و(24/131)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

« زاد املسري»، و(24/131)، (22/244)« تفسري الطربي»، و(2412)« مسند الدارمي»: ينظر( 3)

« روح املعاين»، و(3/221) «تفسري ابن كثري»، و(11/214)« تفسري القرطبي»، و(4/431)

 (.111 -23/113)« التحرير والتنوير»، و(14/244)
 (.613)، ومسلم (4126)أخرجه البخاري ( 4)
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رة املعنيني بحفظه وهو توكيد حلفظ اهلل تعاىل لكتابه بتسخري السَّ  َفرة الكرام الرَبَ

بني التي تطري با الشياطني، كام واألرض، خال يف السامء حرة واملكذ  ًفا ألباطيل السَّ

ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿: قال سبحانه

 .[222 -213: الشعراء] ﴾ڄ ڄ ڄ

 :﴾ڀک ک گ گ ﴿ *

بني من ِعْلَية -واهلل أعلم -هذا القوم الذين  حديث عن بعض أولئك املكذ 

 .(1)صىل اهلل عليه وسلمانشغل بم 

يق، وغريهم من املستكربين قد  فإذا كان ُعتْبة وَشيْبة ابنا َربِيعة، واألَْخنس بن رَشِ

ى النبيُّ صىل اهلل عليه وسلمرفضوا دعوة النبي  لدعوِتم  صىل اهلل عليه وسلم، وتصدَّ

د و الدعاء عليهم، والدعاء من اهلل يوم جاءه ابن أم مكتوم، فاآليات تتضمن التوعُّ

 .ألمرواجب؛ ألن بيده ا

ت عليهم كلمة العذاب، وأهنم ال  وهي إشارة إىل أن أولئك النفر ممن حقَّ

 .يؤمنون

ر أن مهمة الرسل هي تبليغ الدعوة وإقامة احلجة، وأنه ال عذر ملَن  والسياق يقر 

 .﴾گ ک ک گ﴿: بلغته فتوىلَّ وكفر، ولذا حقَّ عليه قوله تعاىل

توبيخ وزجر وتأنيب، فهذا اجلاحد والصيغة صيغة دعاء، إال أن حقيقتها 

 .املعرض مستحق للموت ما دام ليس يف قلبه إيامن وال حياة، فاملوت أجدر به

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿ *

 :﴾ڄڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

                                                           

تفسري »، و(22/221)للواحدي « التفسري البسيط»، و(4/234)« تفسري املاوردي»: ينظر( 1)

 .، واملصادر السابقة(4/431)« زاد املسري»، و(4/143)« السمعاين
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ج  إىل املجادلة وإقامة احلجة  .تدرُّ

ث عنهم مو الكفر، والكِرْب عن قبول : صوفون بصفتنيوهؤالء القوم املتحدَّ

حلق، فأقام عليهم احلجة فيام يتعلق بالكفر باآليات، وأقام عليهم احلجة فيام يتعلق ا

بالكرب بتذكريهم بأصل اخللق الذي ُخلقوا منه، فهذه اخللقة ال ِتي ئ اإلنسان أن يتكربَّ 

 .أو يتعاظم

ه، مثل ُعتبة، أو شيبة، أو وكثري من املفرسين يرون أن املقصود شخص بعين

وهذا احتامل، ولكن السياق عام يف جنس اإلنسان، ... ُعتبة بن أيب هلباألَْخنس، أو 

؛ وهلذا ذهب آخرون إىل أن ﴾گ ڳ ڳ ڳ﴿: كام ُيشعر بذلك قوله

 .(1)املقصود باإلنسان هنا اجلنس

رفع اإلنسان وهو أن املعهود يف القرآن أن اهلل تعاىل ي ،

مه، كام قال ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿: ويكر 

ک ﴿ ، [63: اإلرساء] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

 ﴾ک

جنس اإلنسان، فال يعني ذلك الناس كلهم؛ : إن املقصود: أننا إذا قلنا 

لحاء والدعاة، وإنام اإلشارة ملا صار ألن جنس اإلنسان فيهم األنبياء والعلامء والص

 .[132: يوسف] ﴾خب مب ىب يب جت حت﴿: إليه غالب الناس

هذا، وال يلزم أن يكون املراد بالكفر اجلحود والكفر األكرب، وإنام يشمل 

ها الرازي والسعدي  ويشمل ما دونه من الكبائر التي ال خُتِرج من امللة، ولذلك فرسَّ

                                                           

، (12/64)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(21/43)، (23/211)« تفسري الرازي»: رينظ( 1)

 (.23/123)« التحرير والتنوير»، و(21/441)« لسورنظم الدرر يف تناسب اآليات وا»، و(23/143)
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وفيه تناسب مع السياق حيث . (1)جحودها: مة، أيوغريمها بأن املقصود كفر النع

د نعمه عىل اإلنسان بعد هذه اآلية  .عدَّ

 .وهذا املعنى حمتمل وجيهوكأن املقصود جنس اإلنسان الكافر، 

ما أشد بياض : ، كام تقول(2)ما أشدَّ كفره وعناده: أي ﴾گ گ﴿: وقوله

 .سواده: هذا اليشء، أو

ادة ربه سبحانه، مع أنه الذي أسبغ ه عن عبإعراض: ويكفي يف شدة كفر اإلنسان

فه بآياته وصفاته وأظهر له  عظمته وكربياءه، ثم يذهب يعبد صناًم، أو عليه نعمه وعرَّ

 !(3)فال شك أن هذا جدير بأن يوصف بشدة الكفر ويتعجب منه.. حجًرا، أو بقرةً 

 ـُه أم كيف جيحُده اجلاحُد؟***  فيا عجبًا كيف ُيْعَصـى اإللـ

 وتسكينٍة أبًدا شاهـدُ ***  كــــل  حتـريـكــةٍ يف  وهلل

 لــه 
ٍ
 (4)تدلُّ عىل أنه واحـــدُ ***  آيـــة  ويف كــل  يشء

: ما الذي جعله يكفر؟ كقوله: استفهام، أي ﴾گ گ﴿: أو يكون قوله

 .(5)، وهذا مروي عن قتادة[4: االنفطار] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴿

                                                           

 (.111ص)« تفسري السعدي»، و(21/46)« تفسري الرازي»: ينظر( 1)

« زاد املسري»، و(4/211)« تفسري البغوي»، و(4/422)للواحدي « التفسري الوسيط»: ينظر( 2)

 (.11/213)« تفسري القرطبي»، و(4/431)

 (.111ص)« تفسري السعدي»، و(23/44)« تفسري املراغي»و، (4/43)« تفسري الرازي»: ينظر( 3)

منسوًبا إىل أيب  ﴾ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿: «سورة احلديد»تقدم خترجيه يف ( 4)

 .العتاهية

« تفسري القرطبي»، و(4/423)« املحرر الوجيز»، و(13/122)« تفسري الثعلبي»: ينظر( 5)

(11/213.) 
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ب من فعل اإلواملؤمن يستشعر هنا احللم الرباين؛ أل نسان، ن اهلل تعاىل وهو ُيعج 

ٱ ٻ ٻ ﴿: ويبني  استحقاقه للقتل واللعن، يصرب عليه وحيلم، وال يعاجله بالعقاب

، ويف احلديث [44: فاطر] ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

اهلل تعاىل؛ إهنم  ما أحٌد أصرُب عىل أًذى يسمُعه من»: صىل اهلل عليه وسلمعن النبي 

ا وجيعلون له ولًدا، وهو مع ذلك يرزقهم   .(1)«ويعافيهم ويعطيهمجيعلون له ندًّ

أخلُق وُيعَبُد غريي، وأرزُق وُيشَكُر ! إين واإلنُس واجلنُّ يف نبأٍ عظيمٍ »: ويف األثر

 .(2)«غريي

ك يصعُد »: ويف األثر أيًضا  .(3)«!إيلَّ يا ابَن آدَم، خريي ينزُل إليك، ورشُّ

ولو كان األمر يف يد واحد من أحلم البرش وأصربهم، ألباد كلَّ َمن ُيالفه يف الدين 

ايب يقول  :(4)أو يف الرأي أو املَرْشب، وعاجلهم باألخذ، وكان الشاعر أبو القاسم الشَّ

ْعُب ليتني كنُت حطَّاًبا ا الشَّ  فأهِوي عىل اجلذوِع بفأسـي***  َأهيُّ

يوِل إليتني كنُت   َِتُدُّ القبوَر َرْمـًسا بَرْمــــسِ ***  ذا سالْت كالسُّ

يــاِح فَأْطـِوي ُهوَر بنحسـي***  ليتني كنُت كالر   كلَّ َما ُينُق الزُّ

 :﴾ٿگ ڳ ڳ ڳ ﴿ *

هنا سؤال عن مادة اخللق، متجاوًزا السؤال عن اخلالق واملخلوق، فذلك يشء 

وق، حتى فرعون وهامان والنمرود إنه غري خمل: معلوم ُمَسلَّم به، فليس َثمَّ أحد يقول

                                                           

 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب موسى ( 2334)، ومسلم (4311)أخرجه البخاري ( 1)

من حديث ( 4442) «شعب اإليامن»، والبيهقي يف (164)« مسند الشاميني»أخرجه الطرباين يف ( 2)

 (.2261)« السلسلة الضعيفة»: وينظر. ريض اهلل عنهأيب الدرداء 

، (4/26)، (2/266)« حلية األولياء»، وأبو نعيم يف (42)« الشكر»أخرجه ابن أيب الدنيا يف ( 3)

 (.4431)« شعب اإليامن»والبيهقي يف 
 (.116ص)« ديوان أيب القاسم الشايب»: ينظر( 4)
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وأبو جهل يعرتفون بأهنم خملوقون، واهلل تعاىل ينقلهم من األمر املعروف املتفق عليه 

ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿: ء ُخلقتم؟ كام يف اآلية األخرىمن أي يش: إىل سؤال آخر، وهو

 -24: الطور] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ

كه[24  .  (1)وخملوق من ماذا؟.. أنت خملوق :، فهذه ُتالِمس ضمرَي اإلنسان وحتر 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿: مع النمرود قال عليه السالميف قصة إبراهيم 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڄ ڄ 

ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

 ﴾ڑ ک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

تى؟ كال، وإنام يقصد أنه يأيت برجل ، هل كان النمرود يقصد أنه حييي املو[243: البقرة]

، (2)مستحق للقتل فيعفو عنه، فذلك إحياؤه إياه، ويأيت بآخر ال يستحق القتل فيقتله

 .التالعب باأللفاظ والعباراتوهو نوع من 

ميم إىل حي  متحرك،  * ل اجلامد اهلامد الرَّ أما اخلالق الذي ُيوِجد من عدم، وحيو 

: فهو واحد ال رشيك له، وهو الذي ُياطب اإلنسان ويقولعاقل متكل م، واٍع فاهم، 

هنا هي اليشء اليسري من ماء الرجل  والنطفة، ﴾ٹڱ ڱ ڱ ڱ ﴿

 ، فهل يتكربَّ وقد ُخلِق من نطفة ضعيفة ليس هلا قوام؟(3)الذي ُخلِق منه اإلنسان

                                                           

 .«سورة الطور»تقدم يف ينظر ما ( 1)

 (.2/22)« التحرير والتنوير»: ينظر( 2)

تفسري »، و(12/3343)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(13/424)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 3)

 (.4/421)« فتح القدير»، و(14/43)« القرطبي
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والدفقة فيها املاليني من احليوانات املنوية، واإلنسان خملوق من حيوان واحد 

د أن ُُيَلق منها م لة من حيث اإلمكان املجرَّ املاليني، لكن ن هذه املاليني، وهي مؤهَّ

ن منه  اهلل تعاىل بحكمته ُيتار حيواًنا واحًدا منها، فيسبق غريه وُيرتق البويضة ويتكوَّ

 .اإلنسان

وكيف ينسى ربَّه، وجيحد فضله، وهو الذي رعاه ! فلامذا يتكربَّ وهذه حقيقته؟

 فة يف رحم أمه حتى صار رجاًل بالًغا راشًدا؟منذ كان نط

لفت لألنظار، وهو أسلوب جمٍد مع َمن كفُرهم كفُر ويف السؤال تنشيط للعقل و

 .جهالٍة ال كفر عناد وجحود

 .بعد اخللق جاء التقدير مبارشة: الفاء للتعقيب، يعني: ﴾ڱ﴿

 :(1)وللتقدير ثالثة معاٍن، كلها صحيحة

ر أعضاءه، فجعل ل -1 ه عينني ولساًنا وشفتني، ولو اختلَّ فيه يشء من قدَّ

 .النقص والعجز والتشوهأعضائه لظهر فيه 

ر األطوار التي يمرُّ با؛ نطفة، ثم علقة، ثم مضغة خملَّقة وغري خملَّقة، ثم  -2 قدَّ

ا، ثم كهاًل، ثم شيًخا، ثم  ا خلًقا آخر، ثم طفاًل، ثم فتى، ثم شابا يكون إنساًنا سويا

: عوهي مراحل وحتوالت يف غاية االنسجام واالنضباط، واحلكمة واإلبدا َهِرًما،

 .[14: املؤمنون] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ﴿

ره يف اعتدال قامته، وسالمة أعضائه يف مجاله، حيث جعله يف أحسن  -3 قدَّ

 .تقويم، وميَّزه عن احليوانات والوحوش وغريها

                                                           

، (4/432)« زاد املسري»، و(4/632)« الكشاف»، و(24/111)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

تفسري »، و(4/414)« تفسري اخلازن»، و(11/213)« تفسري القرطبي»، و(21/46)« تفسري الرازي»و

 (.111ص)« السعدي
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 :﴾ڤں ڻ ڻ ﴿ *

بيل ثم اهلل تعاىل: تفيد الرتاخي، واملعنى ﴾ں﴿ بيل، فالسَّ مفعول به : يرسَّ السَّ

 .منصوب وهو الذي وقع عليه التيسري

 :له معانٍ  ﴾ڻ﴿و

 ريض اهلل عنهاموهذا مروي عن ابن عباس . هو خَمَْرج اجلنني من رحم األم -1

حه الطربي  .(1)وعكرمة وقتادة، ورجَّ

بيل للخروج من رحم األمواملقصود أن اهلل تعاىل   .يرسَّ لإلنسان السَّ

وهو معنى جيد، وفيه إشارة إىل صرب األم عىل خروج اجلنني، فإهنا تعاين من 

 .محله تسعة أشهر، ثم املعاناة األشد يف الوالدة وآالم الطَّْلق التي تشبه املوت

ال إن يف خروج اإلنسان من هذا املضيق وبذه الطريقة آيًة وعربًة جيب أن 

ي محلته وعانت، وقبله فضل الرب الذي يرسَّ ينساها، كام جيب َأالَّ ينسى فضل األم الت

بيل  .له السَّ

 ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ﴿: َيرسَّ طريق اخلري والرش، اهلُدى والضالل، وهلذا قال تعاىل -2

 .(2)، وهذا قول جماهد، واختاره ابن كثري[2: اإلنسان]

املنافع واملضار، فإن اإلنسان بطبعه حتى وإن كان طفاًل يرسَّ له معرفة  -3

ا، يعرف شيئًا من مصاحله، يعرف كيف يرضع من لبن األم، ثم كيف يتجنب صغريً 

                                                           

« زاد املسري»، و(4/234)«  املاورديتفسري»، و(112 -24/113)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 .، واملصادر اآلتية(23/122)« التحرير والتنوير»، و(4/432)

« تفسري القرطبي»، و(21/43)« تفسري الرازي»، و(634ص)« فسري جماهدت»: ينظر( 2)

« روح املعاين»، و(13/431)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(3/222)« تفسري ابن كثري»، و(11/213)

(14/244.) 
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ر يف مصاحله التجارية  األشياء احلارة، وكيف يتجنَّب املخاطر، وإذا َعَقَل بدأ يفك 

 .ري اهلل تعاىلواالقتصادية والسياسية واالجتامعية وغريها، فهذا من تيس

 .ولعل املعاين الثالثة كلها مقصودة

 :﴾ڦۀ ڻ ۀ ﴿ *

وهذا انتقال إىل مرحلة أخرى بعد مرحلة اجلنني وبعد مرحلة احلياة الدنيا كام 

 .[23: البقرة] ﴾ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې﴿: كان

د أن املوت فعل مقصود، ليس جمرد بىَِل أو انتهاء  .والنص يؤك 

؛ ألن الذي يبارش دفنه يف القرب هو إنسان مثله، وأما اهلل تعاىل «فقربه»: ومل يقل

ر وهيي ئ له القرب، كام قالفهو  : املرسالت] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿: يسخ 

24- 24]. 

وقد علَّم اهلل اإلنسان كيف حيفر األرض ويدفن فيها املوتى، كام يف قصة ابني 

 .[21: املائدة] ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ﴿: آدم

ل ذلك، حتى إن بعض البالد الصخرية  وجعل تعاىل من طبيعة األرض ما يسه 

 .و اجلزر يكون وجود املقربة فيها من أصعب األمورأ

 :(1)الياء، واإلنسان َيقرُب، بفتحها، قال األَْعشى فاهلل تعاىل ُيقرِب، بضم

 قام ومل ُينَْقْل إىل قابــرِ ***  لو َأْسنََدْت َميْتًا إىل صدِرها

 يا عجبًا للميِت النارِش ***  :حتى يقوَل النــاُس ملَّا َرَأْوا

 .الذي يتوىلَّ القرب: هو والقابر

للمسلمني أن يدفنوا موتاهم، فيجب أن حيفروا دلَّت اآلية عىل أن اهلل تعاىل رشع 

هلم القبور وأن يدفنوهم، وبعض األمم األخرى، كالفرس وبعض اهلنود كانوا حيرقون 

                                                           

 (.141 -121ص)« ديوان األعشى»: ينظر( 1)
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األموات، ثم يرمون رمادهم يف األهنار أو الصوامع، ومنهم َمن يرتك املوتى جلوارح 

 املعارك؛ ألهنم  والسباع، وهذا كان موجوًدا عند العرب، ال سيام إذا ماتوا يفالطري

نَْفَرى  :(1)يفتخرون بذلك، حتى قال الشَّ

م   ن َأْبِشـِري ُأمَّ عاِمرِ ***  وال َتقرُبوين إِنَّ َدفني حُمَرَّ
 َعَليُكم وَلكِ

بْعة: وأم عامر هي ة يقربون ؛ وهي تأكل أجساد املوتى، وكان الفراعن(2)الضَّ

عظامءهم يف أبنية وأقبية عظيمة، ومنها األهرامات املعروفة، واشُتِهروا بتحنيط املوتى، 

 . يف حني رشع اإلسالم أن حُيَْفر لإلنسان قرب  وُيْدَفن فيه

أنُس، أطابت يا »: ريض اهلل عنهاقالت فاطمة  صىل اهلل عليه وسلموملا مات النبي 

ُثوا عىل رسول ا  .(3)«هلل الرتاَب؟أنفُسكم أن حَتْ

 :﴾ڄہ ھ  ہ ہ﴿ *

، وهذا انتقال من املعلوم للمجهول، ومن املتفق (4)إذا شاء اهلل تعاىل بعثه: أي

بني بالبعث  .عليه إىل حمل اجلدل واإلقناع مع املعاندين املُْعِرضني، املكذ 

ر يف علم ﴾ہ﴿وإيراد حرف الرتاخي  ؛ ألن البعث يأيت بعد زمان طويل مقرَّ

 :فكان قوله. ما رأينا أحًدا ُبِعَث بعد موته: م كانوا يستعجلونه ويقولوناهلل، وه

 .تعليًقا للنشور بإرادة اهلل وأنه ال يستجيب الستعجاهلم ﴾ہ ہ﴿

                                                           

رشح ديوان »، و(2/234)« األمثالمجهرة »، و(242ص)للجاحظ « الربصان والعرجان»: ينظر( 1)

 (.246ص)للمرزوقي « احلامسة

 (.2/112)« حياة احليوان الكربى»: ينظر( 2)

 .ريض اهلل عنهمن حديث أنس بن مالك ( 4442)أخرجه البخاري ( 3)

« تفسري ابن كثري»، و(4/432)« زاد املسري»، و(4/234)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 4)

 (.23/124)« والتنوير التحرير»، و(3/222)
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َة حكمة يف ولو أن الناس كانوا ُيبَْعثون عىل دفعات يف هذه احليا ة، ملا كان َثمَّ

 !االبتالء باإليامن، فاستبطاؤهم ال معنى له

 :﴾ڃے ے ۓ ھ ھ﴿ *

 إن اإلنسان مل يؤد  ما عليه من حق  اهلل كاماًل،: األكثرون عىل أن معناها

، عىل أهنا تفيد احتامل احلدوث يف املستقبل «مل»قريبة املعنى من  ﴾ھ﴿و

 .مل أفعل بعد، وربام أفعل قريبًا، أو قاربت الفعل: يعني. مهمت وملَّا: القريب، تقول

 .(1)«أبًدا كلَّ ما افرُتض عليه ال يقيض أحد  »: يقول جماهد

ِخَل أحًدا منكم عمُله لن ُيْد »: صىل اهلل عليه وسلمقوله  :ومما يناسب هذا املعنى

َدين اهللُ منه بفضٍل »: وال أنت يا رسوَل اهلل؟ قال: قالوا. «اجلنةَ  وال أنا، إال أن يتغمَّ

 .(2)«ورمحةٍ 

ر، والعبد مهام اجتهد لن يؤد ي شكر نعمة اهلل تعاىل ر حقَّ التدبُّ  عليه، وهو مل يتدبَّ

ر يف  ر، ولو تفكَّ ر حقَّ التفكُّ ملكوت الساموات واألرض، ونظر يف نفسه؛ ومل يتفكَّ

 :ألبرص اآليات، يقول الشاعر حممود حسن إسامعيل

 ..إهلي سمعتُك.. إهلي رأيُتك

 ..رأيُتك يف كل  يشء

 ..سمعُتك يف كل  حي  

 ..نيتعاليَت مل يبُد يشء  لعي

 ..تباركَت مل ينُب صوت  بأذين

                                                           

« زاد املسري»، و(4/421)« املحرر الوجيز»، و(12/3342)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»: ينظر( 1)

 (.3/222)« تفسري ابن كثري»، و(4/432)
 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 2314)، ومسلم (4462)ري أخرجه البخا( 2)
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 ..ولكنَّ طيًفا بقلبي يطل

 ..نوٍر هيلوِمن طيِفه كلُّ 

 .لقد رأى آيات اهلل، التي جعلته يعبده كأنه يراه، أو حياول

ڭ ڭ ڭ ﴿: وهذا املعنى مناسب ملا بعده، وهو قوله سبحانه

ر إًذا بالنظر إىل طعامه: أي ﴾ڭ  .فليتدبَّ

مني فيه كالًما سوى هذا مل أجد»: قال ابن كثري أن اإلنسان مل يؤد  : أي. «للمتقد 

 .تعاىل عليهما أوجب اهلل 

ھ ے ﴿: أن املعنى -واهلل أعلم -والذي يقع يل يف معنى ذلك»: ثم قال

ال يفعله اآلن حتى تنقيض املدة ويفرغ الَقَدر من بني آدم ممن : أي ﴾ے ۓ

، وقد أمر به تعاىل كوًنا وَقَدًرا، فإذا كتب اهلل له أن سيوجد منهم وُيرج إىل الدنيا

 .(1)«الئق وأعادهم كام بدأهمتناهى ذلك عند اهلل أنرش اهلل اخل

 

لو شاء اهلل ألنرش اإلنسان اآلن، ولكن مل يشأ ذلك، ومل ينته بعد ما  

قدًرا من خلق الناس، فقد أذن اهلل أن تأيت أجيال بعد أجيال، وأمم أمر اهلل به قضاًء و

وقرون، حتى ينتهي األمر، ويأذن اهلل تعاىل بالبعث، أما بعث الناس قبل موعد البعث 

 .فال يكون

ا سلفياا -كثريوهو معنى لطيف، وابن  ً مل جيد غضاضة أن يبتكر  -وإن كان مفرس 

 .ليه نصوص أخرى، ومل يسبقه إليه أحد فيام يعلممعنى لآلية مجياًل صحيًحا، تدل ع

وقد يظن بعض الناس أن اإلتيان باملعاين اللطيفة اجلديدة واألرسار من اآليات 

كام أن القرآن نزل عىل : خطأ، وليس األمر كذلك، بل األمر كام قال علامء السلوك

                                                           

 (.3/222)« تفسري ابن كثري»: ينظر( 1)
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اًم  صىل اهلل عليه وسلمالنبي  ًقا: يعني -منجَّ اء -مفرَّ القرآن تأتيهم أرسار  فكذلك قرَّ

د له معنى مل يلحظه من قبل مة، فكلام قرأ اإلنسان جتدَّ  .القرآن ومعانيه منجَّ

كال مل »: وقد نقل الرازي عن األستاذ ابن ُفوَرك معنًى يف اآلية خمتلًفا، فقال

 . (1)«قِض هلذا الكافر ما أمره به من اإليامن وترك الكِرْب، بل أمره بام مل يقِض له بهي

كال لن يؤمن هذا الكافر؛ ألن اهلل مل يرد له أن يؤمن، ومل يقِض له اإليامن، : عنيي

 .فاهلل أمره باإليامن، لكن مل يقِضه له

ڱ ڱ ں ں ﴿: وهذا املعنى صحيح  يف ذاته، فال أحد يؤمن إال بإذن اهلل

 .[111: األنعام] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿، [136: األنعام] ﴾ڻ

يبدو وكأنه يعطي الكافر العذر يف كفره إذ مل ُيْقَض  لكن السياق ال يساعد؛ ألنه

 .له ذلك

 :﴾چڭ ڭ ڭ ڭ ﴿ *

نوع آخر من احلجج واآليات الدالة بعدما ذكر تعاىل خلق اإلنسان، انتقل إىل 

عىل وحدانية اهلل سبحانه، وهي من النعم والفضائل والكرامات التي أكرم اهلل با 

ل يف يشء حم  .سوس قريب تشتد احلاجة إليه، وهو الطعاماإلنسان، ودعا إىل التأمُّ

هو نظر واسع؛ َنَظَر إيامٍن واعتبار، فَمن نظر يف هذه املخلوقات  ﴾ڭ﴿

ل  إىل اإليامن بخالقه سبحانه، وإدراك حكمته يف اخللق ورمحته وكرمه وأسامئه توصَّ

 .احلسنى

 .هَنَظر امتناٍن وشكر؛ ألنه إذا نظر إىل هذا الطعام شكر َمن أعطاه إيا

وهو نظر دائم؛ ألن الطعام، ومثله الرشاب، من الرضورات املالزمة لإلنسان يف 

 .(1)ليله وهناره

                                                           

 (.41 -21/43)« تفسري الرازي»: ينظر( 1)
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 :﴾ڍۇ ۆ ۆ ۈ ﴿ *

، عىل سبيل االستئناف، وأما قراءة ﴾إِّنَّا﴿: اجلمهور يقرؤوهنا بكرس اهلمزة

)﴾ۇ﴿: عاصم فهي بالفتح
يه النحويون(2  .(3)بدل االشتامل: ، وهذا ما يسم 

عادة يكون من األعىل إىل  والصب  اآلية وبني الطعام ظاهر،  والرابط بني

 .(4)املطر: هنا ﴾ۆ﴿األسفل، واملقصود بـ

، واهلل تعاىل توىلَّ هذا األمر  ﴾ۈ﴿و ب  مفعول مطلق، وهو دليل عىل قوة الصَّ

ل به املالئكة  .(5)بنفسه وذاته، كام توحي اآلية، وإن كان وكَّ

 :﴾ڈٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿ *

إشارة إىل النواميس اإلهلية يف هذه احلياة، فالنبات ال  ﴾ٴۇ﴿جاء التعبري بـ

ينبت إال باملاء بإذن اهلل، واألرض حتيا بالنبات، وبعضه مرتتَّب عىل بعض، ترتيب 

النتيجة عىل السبب، ولو شاء اهلل ألنبت الزرع وأحيا األرض بغري نزول املطر، 

 .ولكنها سنته

                                                                                                                                                    

تفسري »، و(424 -13/424)« تفسري املاتريدي»، و(4/234)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 1)

 (.4/443)« القدير فتح»، و(4/634)« الكشاف»، و(4/234)« املاوردي

« لقراءاتحجة ا»، و(4/263)« احلجة للقراء السبعة»، و(462ص)« السبعة يف القراءات»: ينظر( 2)

النرش يف »، و(11/221)« تفسري القرطبي»، و(223ص)« التيسري يف القراءات السبع»، و(643ص)

 (.13/211)« معجم القراءات»، و(2/213)« القراءات العرش

اللباب »، و(2/432)« تفسري النسفي»، و(2/1231)« التفسري وعجائب التأويل غرائب»: ينظر( 3)

 (.14/243)« روح املعاين»، و(4/444)« فتح القدير»، و(23/144)« يف علوم الكتاب

« تفسري املاوردي»، و(4/14)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(4/412)« تفسري مقاتل»: ينظر( 4)

 (.4/443)« فتح القدير»، و(4/236)
 .، واملصادر السابقة(22/226)للواحدي « التفسري البسيط»: ينظر( 5)
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ر ِتطل بغزارة، جتتاز تلك املسافة مطاويف اآلية صورة ختيلية، فكأنك ترى األ

ق، األرض فتستجيب، برسعة  هامدة يابسة األرض ترى إنك حتى، بالنبات وتتشقَّ

 .[4: احلج] ﴾ۈئ ۆئۆئ  ۇئ ۇئ وئ ەئ وئائ ەئ  ائ﴿: شهباء

ح  وأشار إىل الفاصل الزمني بعد نزول املطر وقبل خروج النبات، وهو يوض 

أنه ال يعني  [42: احلج] ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴿: معنى قوله

 .النبات الفوري

 :﴾ۀۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿: وقد ذكر تعاىل ثامنية أنواع من النبات *

عري واألرز، وهي غالبًا  احَلبَّ  هو كل ما حُيَصد، كالقمح والرُب واحِلنطة والشَّ

 .قوت لإلنسان

ي َزبيبًا، وكان ، وهو فاكهة معروفة، وهو مفيد للهضم، فإذا ُجف ف ُس العنبثم  م 

فونه وجيعلونه قوًتا يأكلونه يف غري موسمه، وله منافع كثرية للبدن، وهو  العرب جيف 

طب والت ني، كام قال ابن أحد الفواكه الثال ث التي هي ملوك الفواكه؛ العنب والرُّ

 .(1)القيم

ى قدياًم : هو والَقْضُب  ، أو العلف، وُيسمَّ تأكله  الِفْصِفَصة، وهو ما: الَقتُّ

إن الَقْضب هو ما حُيَْصد مرة بعد أخرى: احليوانات، وبعض أهل العلم يقولون
(2). 

ى  والزيتون معروف، وزيته نافع، وقد ذكره تعاىل يف مواضع من القرآن، وسمَّ

 .(1)اركةبالد الشام بالد التني والزيتون بالبالد املب

                                                           

 (.241 -4/221)« زاد املعاد»: ينظر( 1)

« التفسري البسيط»، و(13/122)« تفسري الثعلبي»، و(24/114)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

« لقرطبيتفسري ا»، و(4/432)« زاد املسري»، و(4/212)« تفسري البغوي»، و(22/221)للواحدي 

 (. 14/241)« روح املعاين»، و(3/224)« تفسري ابن كثري»، و(11/221)
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ل عىل أنواع، فتبدأ ؛ ألن ثمرة النخل تتشكَّ «متًرا»: معروف، ومل يقل والنخل

 .ُبرًسا، ثم ُرطبًا، ثم متًرا

وألن النخل ال تنحرص اإلفادة منه يف جني ثمرته، وإنام ُينتَفع من أجزائه كلها، 

 .حتى ال يكاد ُيرمى منه يشء

ة الكثرية املحيط البستان، والغالب أهنا ُتطَلق ع: هي واحلديقة ىل األشجار امللتفَّ

: أي ﴾ەئ ەئ﴿: مجال يف منظرها، يقول جماهد يف قوله تعاىلبعضها ببعض، ففيها ثامر و

َأْغَلب، وُيطلق عىل األشياء : وأكثر أهل التفسري عىل أن الُغْلب مجع. أشجاًرا ملتفة

 .(2)املتينة

: هو: وجماهد ريض اهلل عنهام، فقد قال ابن عباس األَب  معلومة، أما  والفاكهة

ي . (3)املرعى، وهي ألفاظ متقاربةالكأل، أو ما تنبت األرض من احلشيش أو  وُسم 

ونه: بذلك؛ ألن الناس يأبُّونه، أي  .يؤمُّ

أنه قرأ هذه اآلية،  ريض اهلل عنهعن عمر بن اخلطاب « تفسريه»وذكر الطربي يف 

؟»: فقال لَعْمُرَك يا ابن »: ثم أقبل عىل نفسه وقال. «قد عرفنا الفاكهة، فام األَبُّ

 .(1)«لُّفاخلطاب، إن هذا هلـو التك

                                                                                                                                                    

: وقوله[. 61: األنبياء]﴾ ى ائ ائ ەئ ەئ ې ې ې ى﴿: كقوله تعاىل( 1)

تفسري »: وينظر[. 126: األعراف]﴾ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ﴿

 (.13/243)« التحرير والتنوير»، و(14/212)، (13/434)« الطربي
« تفسري السمعاين»، و(13/122)« تفسري الثعلبي»، و(4/136)« حيح البخاريص»: ينظر( 2)

، (2/413)« تغليق التعليق»، و(4/214)« فتح الباري»، و(11/222)« تفسري القرطبي»، و(4/141)

 (. 23/122)« التحرير والتنوير»، و(14/243)« الدر املنثور»و

« تفسري ابن كثري»، و(4/141)« عاينتفسري السم»، و(24/121)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (.23/122)« التحرير والتنوير»، و(14/243)« روح املعاين»، و(3/224)



364 
 

يق  د  أيُّ »: عن هذه اآلية بخصوصها؟ فقال اهلل عنه ريضوُسئل أبو بكر الص 

لُّني، وأيُّ أرٍض ُتِقلُّني، إذا قلُت يف كتاب اهلل ما ال أعلم
 ُتظِ
ٍ
 .(2)«!سامء

يق والفاروق  د  داه« األَب  »وقفا عند  ريض اهلل عنهامفالص   .ومل حيد 

فه، ونقلهَح  ريض اهلل عنهاموابن عباس  عنه جماهد،  رْب األمة وترمجان القرآن عرَّ

 .كام سلف

 :وعدم حتديده، فله احتامالن« األَب  »عند  ريض اهلل عنهامأما توق ف أيب بكر وعمر 

 .أن تكون من الكلامت التي جاءت يف القرآن، وليست عىل لغة قريش -1

ق عىل أكثر من يشء، ، لكن ألنه لفظ مشرتك ُيطلَ «األَبَّ »أن يكونا قد عرفا  -2

دا يف   تعيينه، هل املقصود باآلية املرعى والكأل، أم املقصود به نبات آخر؟فقد تردَّ

وهذا درس يف عدم التكلف والتنقري واهلجوم عىل املشتبهات دون علم، خاصة 

وأن السياق مفهوم، وهو يف مقام تعداد النعم واالمتنان با عىل اخللق وشكرها، 

ا وال يتعلق بخصوصه تكليف من زكاوليس أمًرا تعب ة أو غريها حتى يتوجب عىل ديا

 .املكلَّفني معرفته

وتوقُّف الشيخني يف حتديد معناه مل يمنع غريمها من البيان؛ ألن املفردة من العلم 

 .قد توجد عند املفضول وختفى عىل الفاضل

ولذا ذكر ما  ويف اآلية إشارة إىل أن هذه النعم يشرتك فيها اإلنسان واحليوان،

وما ُيص احليوان كالعلف، وما يشرتكان فيه كاحلب، مما ُيص اإلنسان كالفاكهة، 

 .يوجب احلذر أن يكون األكل والتمتع هو قصارى ما يسعى إليه العقالء

                                                                                                                                                    

، (23134)، وابن أيب شيبة (تفسري -42)، وسعيد بن منصور (2/226)أخرجه ابن سعد ( 1)

 (.14/241)« الدر املنثور»: وينظر(. 23/41)« تفسريه»والطربي يف 

تفسري سعيد »: ، وينظر(226ص)« فضائل القرآن»، وأبو عبيد يف (23136)بة أخرجه ابن أيب شي( 2)

 (.14/241)« الدر املنثور»، و(21)« بن منصور
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 لتطلَب الربَح فيام فيه خسـرانُ ***  يا خادَم اجلسِم كم َتْشَقى بخدمتِــه

 (1)باجلسِم إنسانُ فأنت بالنَّفِس، ال ***  اأقبِْل عىل النفِس فاستكمْل فضائَله

، والذين آمنوا َأاَل [12: حممد] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ﴿: ولذا قال تعاىل

 يتمتعون ويأكلون؟

، أما املؤمن فإنه يأكل ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿: بىل، ولكن الذين كفروا

ليها، إن اهللَ لريىض عن العبد أن يأكَل األَْكلَة فيحمَده ع»: باسم اهلل، وينتهي بحمد اهلل

بَة فيحمَده عليها )«أو يرشَب الرشَّ
ى با عىل الطاعة، ويستحرض . (2 د ويتقوَّ ويتزوَّ

 .الفضل والنعمة ملُْسِدهيا وموليها

 :﴾ہۆئ ۆئ ۈئ ﴿ *

: يونس] ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ﴿: فهذه املذكورات بعضها للناس، وبعضها لألنعام

24](
روا أن هذا األمر يف ح: وكأن املعنى. (3 د  ذاته ال يرفع قيمة كلوا ومتتعوا، وتذكَّ

 .اإلنسان، فليست قيمته بام يأكل أو يلبس، أو يملك، وإنام هي بأمر فوق ذلك بكثري

عىل املكلَّف أن يبحث عن الكامل والسياق يشري من طرف خفي إىل أن 

اإلنساين، وأن يرتفَّع عن مشابة البهائم واألنعام التي ال َهمَّ هلا إال األكل والرشب، 

بام أحل اهلل له، فعليه أن يفعل ذلك بطريقة رشعية مستحرًضا اسم اهلل ومع متتعه 

 .ومحده، والتزام أحكامه، ومعرفة حقوق اجلائع واملسكني وابن السبيل

                                                           

 (. 132ص)« ديوان أيب الفتح الُبستي»: ينظر( 1)

 . ريض اهلل عنهمن حديث أنس بن مالك ( 2624)أخرجه مسلم ( 2)

« تفسري الرازي»، و(4/212)« بغويتفسري ال»، و(24/124)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (.23/144)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(4/214)« تفسري اخلازن»، و(21/43)
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م دون احليوان، وهي نعمة العقل  ف با اإلنسان وُكر  ر النعم التي رُش  وأن يتذكَّ

خلياالت واملناجاة التي هي من والتكليف واملعرفة واالختيار واملواهب واألشواق وا

 .(1)«أرحنا هبا يا بالُل »: أعظم املتعة

 .تبارك وتعاىلدعوة إىل التوحيد واالعرتاف باخلالق الرازق : ويف هذا السياق

 .ودعوة إىل شكر اخلالق الرازق، فاهلل تعاىل حقيق بأن ُيْشكر وحُيَْمد عليها

ها اهلل تعاىل بالنبات وداللة عىل البعث؛ وهذه األرض التي كانت هامدة ، ثم شقَّ

كثرًيا ما تأيت يف القرآن إشارة إىل البعث، وتنبيًها إىل أن البعث حياكي ما يقع يف 

 .النباتاألرض من خروج 

 :﴾ۈىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ  ھېئ ېئ ېئ ﴿ *

تضمنت اآليات السابقة دعوة إىل التأمل والتوحيد واإليامن، فناسب أن يأيت 

 .أداة رشط« إذا»ث، ونقل املشهد من الدنيا إىل يوم النشور، وبعدها تأكيد البع

أن جواب الرشط قوله  (2)«التحرير والتنوير»وقد ذكر الشيخ ابن عاشور يف 

 .﴾ېخت مت ىت ﴿: تعاىل

 .﴾ىئ ىئ ی ی ی﴿: أن اجلواب قوله سبحانه واألقربوهذا بعيد، 

يض اهلل رالصيحة، وهي من أسامء القيامة، كام قال ابن عباس : هي ﴾ېئ﴿و

 .، وقد ُأْطلِق يوم القيامة يف القرآن حتى صار َعَلاًم عليه، وهو يوم النفخة(1)عنهام

                                                           

رشح مشكل »، والطحاوي يف (4134، 4134)، وأبو داود (22144، 22333)أخرجه أمحد ( 1)

( 4/2316)« ةمعرفة الصحاب»يف ، وأبو نعيم (4214)« املعجم الكبري»، والطرباين يف (4441)« اآلثار

. ويف إسناده اختالف، وُروي مرساًل . من حديث رجل من أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم( 6141)

ختريج أحاديث »، و(444 -13/442)« تاريخ بغداد»، و(122 -4/123)« علل الدارقطني»: وينظر

 (.114ص)« ختريج أحاديث اإلحياء»، و(42 -1/42)« الكشاف
 (.23/126)« نويرالتحرير والت»: رينظ( 2)
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تصيخ له األسامع، وقد : الذي يصخُّ األسامع، وقد يكون معناهفهي الصوت 

ينصت للصوت، وهذا رأي الطربي والزخمرشي : فالن يصيخ، يعني: يقال

 .(2)ومجاعة

لقوي الذي يصخُّ أو يصمُّ األسامَع بقوتهوذهب آخرون إىل أهنا الصوت ا
(3) ،

 .وال مانع من إرادة املعنيني، فاألمر قريب

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ ﴿فإذا جاءت القيامة بصوِتا املجلجل القوي فذلك 

، وورود التسلسل بذه الصيغة انتقال من القريب إىل األقرب، فأخوه قريب، ﴾ۈ

كان  «سورة املعارج»زوجته وبنوه، يف حني أن يف وأقرب منه أمه وأبوه، وأقرب منهام 

ٱٻ ٻ ٻ ٻ ﴿: التسلسل من األقرب إىل األبعد، حيث يقول تعاىل

 .﴾ۈئپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ه، حتى الرسل  وسبب فرار اإلنسان من أقرب الناس إليه أنه مشغول بام هيمُّ

رَياهم عليهم السالمواألنبياء   .(5)«نفِس.. نفِس»: (4)ِهج 

                                                                                                                                                    

 (.24/124)أخرجه الطربي ( 1)

 .، واملصادر اآلتية(4/634)« الكشاف»، و(24/124)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

« زاد املسري»، و(13/124)« تفسري الثعلبي»، و(4/236)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 3)

أساس »: ، وينظر أيًضا(23/124)« ر والتنويرالتحري»، و(11/224)« تفسري القرطبي»، و(4/432)

 .«ص خ خ»( 6/213)« تاج العروس»، و(2/22)« لسان العرب»، و(1/421)« البالغة

  .شأهنم ودأبم: أي (4)

، ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 114) «مسلمصحيح »، و(4612) «صحيح البخاري»كام يف  (5)

 .يف حديث الشفاعة الطويل
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قتادة؛ ألهنم بحكم املخالطة والقرابة يكون و يفرُّ منهم خشية املطالبة، كام قال أ

يفرُّ قابيل من هابيل: بينهم حقوق، وهلذا قال قتادة
: ؛ ألنه سوف ُيْمِسك به ويقول(1)

، َسْل هذا فيَم قتلني؟ وهكذا كل قاتٍل ُيسَأل يوم القيامة  ملاذا َقتَل؟: يا رب 

أكثر مما هيتمُّ بزوجه وف والقلق أصبح اإلنسان هيتمُّ بنفسه ذلك أنه إذا اشتد اخل

أو ولده أو والده أو أخيه أو قرابته، ثم إن النتيجة املحّصلة ليست أمًرا سهاًل يمكن 

أن يتحمله أحد عن أحد، أو يؤثر فيه َمن حيب ويعظ م، فهي هناية املطاف وخامتة 

 .املسعى، واجلنة أبًدا أو النار أبًدا

األخ هو املقصود بالفرار، فيفرُّ منه ؛ ألن «عن أخيه»: ، ومل يقل﴾ی﴿بـوعرب 

بالذات؛ ألنه مشغول عنه، أو ألنه ُيشى أن يطالبه، فسبب الفرار هو األخ نفسه، أما 

فمثل أن يكون اإلنسان يف معركة مثاًل وَفرَّ عن أخيه، أو عن : «عن أخيه»: لو قال

 .(2)هم بالفرارختىلَّ عنهم، دون أن يقصد: زوجه، أي

 :﴾ۅحب خب مب ىب يب جت ﴿ *

ُُيْرَشُ الناُس »: أنه قال صىل اهلل عليه وسلمعنه « الصحيح»يشغله عام سواه، ويف 

يا رسوَل اهلل، النساُء والرجاُل مجيًعا، : فقالت عائشةُ . «(3)يوَم القيامِة ُحفاًة ُعراًة ُغْراًل 

                                                           

، (4/212)« تفسري البغوي»، و(2/241)« حلية األولياء»، و(13/124)« تفسري الثعلبي»: ينظر( 1)

اللباب يف علوم »، و(4/214)« تفسري اخلازن»، و(21/41)« تفسري الرازي»، و(4/432)« زاد املسري»و

 (.14/241)« روح املعاين»، و(23/161)« الكتاب

للفراء « ين القرآنمعا»: ينظر. املوضع سواء يف هذا ﴾ٴۇ﴿و﴾ ی﴿وقد ذهب البعض إىل أن ( 2)

 (. 2/434)« مراح لبيد لكشف معنى القرآن املجيد»، و(124 -24/124)« تفسري الطربي»، و(2/223)
 .غري خمتونني: أي( 3)
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ا عائشُة، األمُر أشد  من أن ينظَر ي»: صىل اهلل عليه وسلمينظُر بعُضهم إىل بعٍض؟ قال 

 .(1)«بعُضهم إىل بعضٍ 

اخلطب عظيم، وأمامهم من األهوال والكروب ما يشغلهم عن نظر بعضهم إىل 

 ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴿أو ساعات أو أياًما، بل  بعض، ليس هذا املوقف بضع دقائق

 .[4: املعارج]

 :﴾ىخت مت ىت يت جث مث ﴿ *

 ريض اهلل عنهاهلل ابن أم مكتوم  لت يف شأن عبدبدأ بالفريق األول؛ ألن السورة نز

عىل االهتامم باملؤمنني ولو كانوا من  صىل اهلل عليه وسلممن جهة، وحثَّ النبيَّ 

الضعفاء واملساكني واملستضعفني، وعاتب اهلل تعاىل نبيَّه بشأن هؤالء الكفار الذين 

قاء، وعلم أهنم ال استظهرنا فيام سبق من اآليات أهنم ممن كتب اهلل عليهم الش

ل عليهم ذلك، فكان األنسب أن يبدأ باملؤمنني؛ ليبرشهم بح سن يؤمنون، وسجَّ

 .مآهلم

. فالن وجهه طيب: والوجه قد ُيراد به وجه اإلنسان، وُيَعربَّ به عنه غالبًا تقول

يْب معدنه وخلقه، وهي ُمْسِفَرة؛ ألهنا آمنت 
وأنت ال تقصد وجهه بالذات، لكن طِ

قت املرسلني وجلعز باهلل   .وصدَّ

 :ومجع فيهم الصفات الثالث كلها

اإليامن، والتقوى، والصفاء يف قلوبم فاض عىل ، وهو نور اإلسفار يف الوجه

 .وجوههم

، وهو فعل اإلنسان، وعادًة أنه ال يضحك إال يف طمأنينة وانرشاح، الضحك

 .وهي درجة أعىل من اإلسفار

                                                           

 (.2341)، ومسلم (4426)أخرجه البخاري ( 1)
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ا وفرًحا : هام، أي، وهي درجة ثالثة أعىل مناالستبشار أن يف قلوبم برِْشً

هموابتهاًجا، فهم يرون من هدايا ربم ولطفه و  .(1)حتفه وعطاياه ما يطمئنهم ويبرش 

 :﴾ېئيث حج مج جح مح جخ حخ ﴿ *

رت كلمة  ؛ لطول الفصل، ﴾حج﴿وهي يف مقابلة الوجوه األوىل، وُكر 

 .واستحضاًرا للموقف نفسه

ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿: ، كقوله تعاىللون الغبار املائل للسواد: والَغرَبة

 .[134: آل عمران] ﴾ۈۈ

سواد  :وقيلالغربة، : هي ﴾حخ﴿تدركها وتغشاها، و: أي ﴾جخ﴿ومع سوادها 

ة سوداء ملا هي فيه من الكرب  كالدخان، أي أن وجوههم كاسفة ذليلة مغربَّ

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿: ، كام قال تعاىل(2)والشدة

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

)[26: يونس] ﴾ڍ ڍ ڌ ڇ ڇ
3). 

 :﴾یجس حس خس مس ﴿ *

يف أعامهلم، وكثرًيا  ﴾مس ﴿بام يف قلوبم من اجلحود والعناد واالستكبار، و ﴾خس﴿

. (4)«إذا خاصم فجرَ »: صىل اهلل عليه وسلمما ُيْطَلق الفجور عىل األعامل، كقوله 

                                                           

 .ادر السابقة، واملص(21/42)« تفسري الرازي»، و(4/231)« تفسري املاوردي»: ينظر( 1)

« تفسري املاوردي»، و(2/242)للزجاج « معاين القرآن»، و(24/126)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.3/226)« تفسري ابن كثري»، و(21/42)« تفسري الرازي»، و(213 -4/231)
« التفسري البسيط»، و(13/124)« تفسري الثعلبي»، و(13/421)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 3)

 (.3/226)« تفسري ابن كثري»، و(4/434)« زاد املسري»، و(22/241)للواحدي 

 (.431، 422ص)« املفردات يف غريب القرآن»: وينظر أيًضا
 .ريض اهلل عنهاماهلل بن عمرو  من حديث عبد( 43)، ومسلم (2441)أخرجه البخاري ( 4)
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: نوح] ﴾ىئ ی ی ی یېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ﴿: عليه السالموغالبًا ما يكون الكافر فاجًرا، كام قال نوح 

26]. 

واد فجمعوا بني  الكفر والفجور؛ ولذا مجع اهلل هلم بني الصفة الذاتية، وهي السَّ

 .يف وجوههم، وبني ما حييط بم من حوهلم، وهو الَقرَتة التي تغشاهم

وكام أن الفجور يظهر يف ترصفاِتم وأعامهلم جعل الَقرَتة تغشاهم وترهقهم 

 ڱ﴿: بحانهالسيئة الظاملة الفاجرة، كام قال سوحتيط بم كإحاطة أعامهلم 

 ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

، واهلل [21: الكهف] ﴾ڍ ڍ ڌ﴿: ، وقال عن النار[31: البقرة] ﴾ہ

 .أعلم
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* 

ا يف (1)«سورة التكوير»: اسمها يف غالب كتب التفسري ، ومع كونه مل يرد نصا

: من قوله« االنفطار»، مثل ﴾ٱ ٻ ٻ﴿: أنه مصدر من قوله تعاىل السورة، إِالَّ 

 .﴾ٹ ڤ ڤ ڤ﴿: من قوله تعاىل« الزلزلة»و ﴾ٱ ٻ ٻ﴿

ى ، أن ريض اهلل عنهام، كام يف حديث ابن عمر «﴾ٱ ٻ ٻ﴿سورة »: وتسمَّ

ه أن ينظَر يوَم القيامِة كأنه رأَي عنٍي، »: قال صىل اهلل عليه وسلمرسوَل اهلل  َمن سَّ

 .(2)«﴾ڀ ڀ ٺ﴿و، ﴾ٱ ٻ ٻ﴿و، ﴾ٱ ٻ ٻ﴿: رأْ فليق

ب بذلك يف  ها البخاري، وبوَّ ، «جامعه»، والرتمذي يف «صحيحه»وكذلك سامَّ

ى (3)وبعض املفرسين سورة »: «االنفطار»، فهو اسم للسورة بإحدى آياِتا، كام ُتَسمَّ

 .«﴾ٱ ٻ ٻ﴿

 .(1)تسع وعرشون آية، أو ثامن وعرشون، حسب اختالفهم  *

                                                           

« تفسري املاوردي»و ،(24/123)« تفسري الطربي»، و(4/411)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

« التحرير والتنوير»، و(11/224)« تفسري القرطبي»، و(4/441)« حرر الوجيزامل»، و(4/211)

(23/121.) 
، واحلاكم (11)« األهوال»، وابن أيب الدنيا يف (2222)، والرتمذي (4334)أخرجه أمحد ( 2)

(4/464.) 

« صحيح البخاري»، و(2/214)« الرزاق تفسري عبد»، و(636ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 3)

 (.23/121)« التحرير والتنوير»، و(4/213)« جامع الرتمذي»و، (4/144)
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 .(2)بإمجاع أهل التفسري  *

يق   * د  ، أنه قال لرسول اهلل ريض اهلل عنهحديث أيب بكر الص 

، ﴾ک﴿َشيَّبتني هوٌد، و»: قال! يا رسوَل اهلل، قد ِشبَْت : صىل اهلل عليه وسلم

 واملرسالُت،

 .«﴾ٱ ٻ ٻ﴿و، ﴾ٱ ٻ﴿و

 .(3)ه، وقد تقدموهو حديث مضطرب، كام ذكر ابن الصالح، وغري

*  

ستة منها تتعلق بالدنيا، وستة : يف صدرها أخرب تعاىل باثني عرش خرًبا متتاليًا

 .(4)ريض اهلل عنهامتتعلق باآلخرة، كام قال ابن عباس 

فالستة التي تتعلق بالدنيا ستقع يف آخرها، والستة التي تتعلق باآلخرة ستقع يف 

 .يفيض بعضها إىل بعضأوهلا، فكأهنا متتابعة، 

 :﴾ۀٱ ٻ ٻ ﴿ *

أداة رشط للمستقبل، وقد تكرر هنا ثنتي عرشة مرة، وفيه إطناب، ومل  ﴾ٱ﴿

ت اجلبال»: يقل رت الشمس، وانكدرت النجوم، وسري  وهذا من البالغة؛ .. «إذا كو 

                                                                                                                                                    

روح »، و(244ص)« البيان يف عد  آي القرآن»: ينظر. ﴾ۋ ۅ ۅ﴿: واختالفهم يف قوله( 1)

 .، واملصادر السابقة(14/242)« املعاين

، (4/444)« تفسري الثعالبي»، و(4/434)« زاد املسري»و، (4/441)« املحرر الوجيز»: ينظر( 2)

، (14/242)« روح املعاين»، و(2/143)للبقاعي « مصاعد النظر لإلرشاف عىل مقاصد السور»و

 (.23/121)« التحرير والتنوير»و

 .«سورة املرسالت»، و«سورة الواقعة»تقدم خترجيه يف أول ( 3)

، (4/436)« زاد املسري»، و(4/214)« تفسري البغوي»، و(13/141)« تفسري الثعلبي»: ينظر( 4)

 (.11/224)« سري القرطبيتف»و
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ألنه يشعرك أن كلَّ حدث خرب مستقلٌّ له هيبته وَوْقُعه وتأثريه، وكل حدث جدير 

خرب الذي بعده؛ فبعد ثنتي عرشة آية امم والعناية والتكريس، وفيه تشويق للباالهت

رة بـ  .﴾ىئڌ ڎ ڎ ڈ ﴿: يأيت اجلواب ﴾ٱ﴿ُمَصدَّ

وفيه ختويف؛ ألنه يرسد جمموعة من احلوادث العظيمة اهلائلة برسعة، ولكن 

بتفصيل، وكأهنا مشاهد متالحقة، كل واحد منها يستقل بإطاره، ثم يميض ليلحقه ما 

 .عدهب

ل كان يف جملس، وُقِرئت هذه السورة، فقال بعض وُيْرَوى أن أبا الوفاء بن َعِقي

ج النفوس بقرنائها : احلارضين يا سيدي، َهْب أنه َأنرش املوتى للبعث واحلساب، وزوَّ

َم هَدَم األبنيَة، وسريَّ اجلباَل، ودكَّ األرَض، وفَطَر السامَء، ونثَر 
بالثواب والعقاب، فلِ

ر الشمَس؟النجومَ   ، وكوَّ

 :عانفذكر أن ذلك لعدة م

أنه بنى هلم الدار للسكنى والتمتع، وجعلها وجعل ما فيها لالعتبار والتفكر  -1

واالستدالل عليه، فلام انقضت مدة السكنى وأجالهم من الدار خربا؛ النتقال 

 .الساكن منها

بدم آهلتهم يف ذلك تكذيب ألهل اإلحلاد والزنادقة، وفضحهم وتكذيبهم؛  -2

 .وحموهاونثر معبوداِتم 

فه كيف يشاء،  -3 يف ذلك إظهار أن العامَل مربوب حمَدث مدبَّر، له ربٌّ يرص 

 .(1)تكذيبًا ملالحدة الفالسفة القائلني بالقدم

 .يف ذلك بيان لعزة اهلل وقهره وغلبته -4

                                                           

 (.2/132)« بدائع الفوائد»: ينظر( 1)
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م االسم ؛ ألن ﴾پ﴿.. ﴾ٻ ﴿: عىل الفعل ﴾پ﴿.. ﴾ٻ﴿: وقدَّ

واجلبال موجودة ويراها الناس، ومستقرة يف األذهان، فإذا قال لك  الشمس والنجوم

ختيَّلت صورة الشمس وهي يف كبد السامء تلقائياا، وكذلك إذا قال « الشمس»: قائل

ختيَّلت هذه القبة الزرقاء، وختيَّلت نجومها تتألأل وتيضء، فيكون « النجوم»: لك

اخليال إىل تصوره وتصويره، فيكون  رض يف األذهان، يرسعاخلرب واقًعا عىل أمر حا

أقوى يف التأثري، حيث جعل االسم املُْسنَد إليه أواًل، ثم بنيَّ ما يطرأ عليه من الفعل، 

 .وتغيري صورته البهيَّة اجلميلة

ريض اهلل ذهب ضوؤها فأظلمت، وهذا مروي عن ابن عباس : ﴾ٻ ﴿ومعنى 

 .عنهام

اهنا مع ذهاب ضوئها، كام يف قوله توقفها، وعدم جري: املعنىوُيتمل أن يكون 

 .وإنام مُجَِعا، الختالل نظام جرياهنام [1: القيامة] ﴾ڭ ڭ ڭ﴿: سبحانه

إن فالًنا صارع فالًنا، : ُرِميَت وُأْلِقيَت، كام يقال: وُيتمل أن يكون املعنى

ره  .أسقطه أرًضا: يعني. فكوَّ

ب ضوؤها وتنطفئ، ني أن الشمس ُتْظلِم ويذهوكل هذه املعاين واردة، فهي تع

 .وتتوقف عن حركتها املعتادة وطلوعها وغروبا، وتسقط

وال يلزم أن تقع هذه احلوادث كلها دفعة واحدة، بل تقع عىل التوايل مرة بعد 

 .(1)أخرى

 :﴾ہٻ پ پ﴿ *

                                                           

، (13/124)« تفسري الثعلبي»، و(121 -24/123)، (22/432)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 . (4/441)« فتح القدير»، و(4/434)« زاد املسري»، و(4/144)« تفسري السمعاين»و
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ہ ﴿: ذهاب ضوئها، كقوله تعاىل: وانكدارهامعروفة،  ﴾پ﴿و

 .[3: املرسالت] ﴾ہ ھ ھ

، وعىل هذا فإن من معاين [2: االنفطار] ﴾پٻ پ ﴿: ويف اآلية األخرى

قها، فعند: اآلية ما حيصل اهنيار النظام الكوين املعهود تظلم النجوم  انتثارها وتفرُّ

بعًضا، أو تسقط يف األرض، وتسودُّ وتتساقط، وربام ِتوي يف الفضاء، وحيط م بعضها 

 .(1)أو يف البحر

 :﴾ھپ ڀ ڀ ﴿ *

، واجلبال راسخة، حتى صارت مثاًل   ورمًزا للقوة والثبات، ومع ذلك ُتسريَّ

، [1: املعارج] ﴾جئ حئ مئ﴿: وجاء وصف املشهد يف آيات أخرى، كام يف قوله سبحانه

 .[4: القارعة] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ﴿: وقوله

حاب يف مروره، ثم ُتَدكُّ وتزول، وتصبح  ته، وكالسَّ تصبح مثل القطن يف ِخفَّ

، [136 -134: طه] ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڳ ڱ ڱ﴿ك األرض بعد ذل

 .(2)وال ارتفاًعا وال انخفاًضا

 :﴾ھڀ ٺ ٺ ﴿ *

إذا دخلت يف  احلامل فالناقة؛ احلوامل النوق: هي ﴾ٺ﴿أكثر املفِّسين عىل أن 

ى  .ُعرَشاء، حتى تلد، وكانت من أنفس أموال العرب: شهرها العارش ُتَسمَّ

                                                           

« تفسري القرطبي»، و(4/211)« ملاورديتفسري ا»، و(13/423)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 1)

 (.142 -23/141)« التحرير والتنوير»، و(3/216)« تفسري ابن كثري»، و(11/223)
« تفسري البغوي»، و(4/231)للزجاج « معاين القرآن»، و(24/122)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 .﴾ىئ مئ حئ جئ﴿: «سورة املعارج»، وما تقدم يف (3/223)« ابن كثري تفسري»، و(4/214)
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، أياألرض أو : هي ﴾ٺ﴿وُيتمل أن  يار التي ُتعرشَّ ها اخلراج، ُيْؤَخذ من: الد 

ك وتتعطَّل، وهذا ال يكون إال  فاألرض الثمينة النفيسة لدى أصحابا ُِتمل وُترْتَ

 .(1)لوقوع أهوال من عالمات الساعة يف الدنيا

تركها، فال أحد هيتمُّ با، وال يركبها، وال يقتنيها، وال حيلبها، وال : وتعطيلها

 .با؛ ألن الناس مشغولون بام هو أعظميعتني 

 :﴾ۓٿ ٿ ٺ ﴿ *

شة،  والوحوش مُجِعت، وهذا : أي ﴾ٿ﴿معروفة، وهي احليوانات املتوح 

 : أحسن وأصحُّ ما قيل، وهو أكثر ما َيِرُد يف القرآن يف معنى احلرش، كقوله تعاىل

 .مجع قومه، ونادى فيهم: يعني. [22: النازعات] ﴾ڄ ڃ﴿

 .مجعناهم: ، يعني[46: الكهف] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿: قوله: ومنها

 .جمموعة: ، يعني[11: ص] ﴾ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ﴿: هوقول

: ، أي[22: الصافات] ﴾ىئ ىئ ىئ ی ېئ ېئ ېئ﴿: وقوله

 .(2)امجعوهم

: ، وال يمنع أن يكون مجعها هنا إلهالكها، يعنيفهذا هو األقرب يف معنى اآلية

مُجَِعت ثم ُأْهلَِكت؛ ألن السياق قبلها وبعدها ال يزال يف وصف زوال الدنيا وقيام 

 .وذكرهن، وقد تقدم« ...الدنياستٌّ يف »: ريض اهلل عنهامقال ابن عباس  الساعة، كام

                                                           

« تفسري ابن كثري»، و(11/221)« تفسري القرطبي»، و(24/243)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.23/142)« التحرير والتنوير»، و(3/223)

« الرازيتفسري »، و(4/212)« تفسري املاوردي»، و(24/124)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.3/221)« ريتفسري ابن كث»، و(11/221)« تفسري القرطبي»، و(21/44)
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ُبِعثَت، : ﴾ٿ﴿أما لو كان السياق عن اآلخرة ويوم القيامة، فيكون معنى 

، ثم يقال (1)ليُْقتَصَّ لبعضها من بعض، حتى ُيْقَتصَّ للشاة اجلَْلحاء من الشاة الَقْرناء

 .(2)«كوين تراًبا»: هلا

ع الوحوش بسبب اخلراب الذي سيلحق احلياة البرشية، فرتتعد له وقد يكون مج

وُروي  -الوحوش الضواري، ويقرتب بعضها من بعض، وقد ورد عن جماهد

: ، يعني[4: حممد] ﴾گ گ گ گ﴿: يف تفسري قوله تعاىل -مرفوًعا

م له كلُّ هيودي  »
، وكلُّ صاحِب ِملَّ حتى ينزَل عيسى ابُن مريم، فيُْسلِ ة، ونرصاين 

 .(3)«..وتأمُن الشاُة الذئَب 

 :﴾ڭٿ ٹ ٹ ﴿ *

 .﴾ھپ ڀ ڀ ﴿: «سورة االنفطار»وجاء يف 

وال مانع من إرادة املعنيني، فتفجريها يكون بإعادِتا إىل عنارصها األولية، 

رت : وإحداث االنفجار، وِمن َثمَّ تتوقَّد وخترج منها النار، والتسجري هو من سجَّ

 .أوقدته: التنور، يعني

ر وتكون هلبًا : ل املعنىوُيتم أن ُتْفتَح البحار بعضها عىل بعض، ثم تفجَّ

 .(4)وناًرا

                                                           

 (.2432)« صحيح مسلم»: ينظر( 1)

 .﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿: «سورة النبأ»ينظر ما تقدم يف ( 2)
تفسري »، و(4/124)امللك بن حبيب  لعبد« أرشاط الساعة»، و(434ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 3)

« قتاريخ دمش»، و(4/233)« تفسري السمعاين»، و(1/133)« ن البيهقيسن»، و(21/133)« الطربي

 (.14/223)« تفسري القرطبي»، و(46/412)

، (4/434)« زاد املسري»، و(4/433)« الكشاف»، و(24/126)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

 (. 11/223)« تفسري القرطبي»و



379 
 

 .فهذه ست آيات تتعلَّق أخبارها بالدنيا، وهي عالمات عىل يوم القيامة

ثم انتقل إىل ذكر آيات أخرى تتعلق بالدار اآلخرة، بعد َبْعث الناس من 

 .همقبورهم، ورؤيتهم ملشاهد اآلخرة عياًنا أمام أبصار

 :﴾ۇٹ ڤ ڤ ﴿ *

 :ويف تفسريها ثالثة أقوال

، فيُْحرَش األخيار مع األخيار، واألرشار مع حرُش كلٍّ إىل نظريه: أشهرها -1

 .األرشار

ئه، كام يف  وتدل عىل أمهية الصحبة الصاحلة؛ ألن اإلنسان حُيْرَش مع قرنائه وَأِخالَّ

، وقوله (1)نظراءهم: ، أي[22: الصافات] ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ﴿: قوله تعاىل

، [46: الزخرف] ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿: سبحانه

متحاب ني متآلِفني فاألرشار حُيْرَشون مًعا، ولكنهم متباغضون، واألخيار حُيْرَشون مًعا 

حتى يف عرصات القيامة، وهذا من بركة األخوة واملحبة يف اهلل، فهي ال تنقطع 

 .باملوت

ه الطربي، وابن كثري، وعليه ، واختارريض اهلل عنهوهذا القول منسوب إىل عمر 

 .(2)أكثر املفرسين

بداية ، وهو معنًى صحيح، ويؤيده أن ذلك (1)إعادة األرواح إىل أجسادها -2

 .البعث وأوله، وما بعده تبع له مما جاء يف سياق السورة

                                                           

 (.11/411)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

« شيبةمصنف ابن أيب »، و(2/214)« الرزاق تفسري عبد»، و(636ص)« اهدتفسري جم»: ينظر( 2)

« تفسري ابن كثري»، و(414، 2/414)« املستدرك»، و(142 -24/141)« تفسري الطربي»، و(12/261)

« الدر املنثور»، و(4/414)« فتح الباري»، و(4/241)« تغليق التعليق»، و(3/222)، (6/1)

(12/214) ،(14/244.) 
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اج، وغريه. قرن النفوس بأعامهلا -3 جَّ ، فكأنه حكاية عن إيتاء (2)قاله الزَّ

 .ينه أو شاملهاإلنسان كتابه بيم

 :﴾ۈڤ ڦ ڦ ﴿ *

َجت األجساد بأرواحها، وُحرِشَ األبرار مع  بعدما قام الناس أحياًء، وُزو 

األبرار، والفجار مع الفجار، ينتظر السامع عام سيقع بعد ذلك، فيُفاجأ بأول ما 

بأي ذنب قتلت، والناس ُيسألون عام : يطرق سمعه بعد، وهو مشهد املوءودة ُتسأل

ون من دون اهلل، وعام كانوا يعملون، وماذا أجابوا املرسلني، وعن النعيم، كانوا يعبد

مة النـزو نت تقريًعا للمرشكني عىل الفعلة الشنعاءوالسورة مكية متقد   .ل، وقد تضمَّ

، وقد كان القليل من قبائل العرب إذا قاربت املرأة (3)اجلارية الَوئِيدة: ﴾ڦ﴿و

ا عىل شفري حفرة، فإن كان غالًما أخذوه، وإن احلامل عندهم أن تضع محلها وضعوه

 !كانت جارية وضعوها يف احلفرة، وواروها بالرتاب

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿: وقد ذكر تعاىل هذا املعنى يف قوله

ڦ ڄ ڄ ﴿: ، ويف اآلية األخرى[16: الزخرف] ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

 -43: النحل] ﴾ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ

 هل يبقيها حيَّة مع اهلوان أو يدفنها؟: ، يعني[41

                                                                                                                                                    

« فسري الثعلبيت»، و(433)« معجم ابن املقرئ»، و(24/144)« تفسري الطربي»: ظرين( 1)

 .، واملصادر اآلتية(23/123)« التحرير والتنوير»، و(4/434)« زاد املسري»، و(13/121)

« تفسري الرازي»، و(4/144)« تفسري السمعاين»، و(4/213)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 2)

 (.23/123)« التحرير والتنوير»، و(11/222)« رطبيتفسري الق»، و(21/44)
 .«و أ د»( 1/244)« تاج العروس»، و(2/442)« سان العربل»: ينظر( 3)
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وأد  -يف رشفه وجمده وكرمهوهو َمن هو  -وقد ُروي أن قيس بن عاصم املِنَْقري

ه َصْعَصعة بن  -وهو متيمي -؛ ولذلك كان الفرزدق(1)عرًشا من البنات يفخر بجد 

ن يئدها، ة وئيدة، وكان إذا أراد والدها أمئإنه أحيا أكثر من أربع: ناجية الذي يقال

 : (2)عليه بقولهويعطيه ناقتني، ثم يرتكها حيَّة؛ فكان الفرزدق يثني . أنا أكفلها: له قال

 وَأحيَا الَوِئيَد فلْم ُيوَأدِ ***  ومنَّا الذي َمنَع الوائِداِت 

وأد إحدى بناته، وكانت تنفض الرتاَب عن حليته،  ريض اهلل عنهوُيروى أن عمر 

 .(3)سالم ويبكي، وهي قصة موضوعة ال تصحوأنه كان يروي قصته بعد اإل

وهذه العادة كانت موجودة يف بعض قبائل العرب، وعند كثري من أمم األرض، 

كالصينيني واهلنود وغريهم، وال تزال بعض األمم متاِرس شيًئا من الوأد الظاهر أو 

ا كان ُيولد لوأد اخلفي، منها التحكم يف املواليد واختيار الذكور عىل اإلناث، ففي كوريا

بنت، كام بلغت يف ( 133)صبياا مقابل ( 122)يف أوائل التسعينات من القرن العرشين 

بنت، وأدَّى هذا إىل نقص البنات يف آسيا، ( 133)صبياا لكل ( 116)الصني الشعبية 

ستواجه الصني حسب التقديرات وضًعا لن جيد ( 21) من القرن وبحلول العقد الثاين

مما يرتتب عليه نزوع الشباب إىل ! الذكور يف سن الزواج عرائس هلم فيه ُْخس السكان

 .(4)بنت( 133)فتى مقابل ( 134)اجلريمة، علاًم أن النسبة الطبيعية هي 

                                                           

« تفسري الرازي»، و(24/146)« تفسري الطربي»، و(2/216)« الرزاق تفسري عبد»: ينظر( 1)

« حرير والتنويرالت»، و(14/246)« روح املعاين»، و(11/222)« تفسري القرطبي»، و(23/224)

(23/144.) 

« التذكرة احلمدونية»، و(224، 224ص)« منتهى الطلب»و ،(2/46)للمربد « الكامل»: ينظر( 2)

 (.2/423)« اإلصابة»، و(1/411)« أسد الغابة»، و(2/231)

دراسة نقدية يف املرويات الواردة يف شخصية »، و(222 -221ص)للعقاد « عبقرية عمر»: ينظر( 3)

 (.112 -111ص)«  عنهريض اهللعمر 
 .فوكويامال« مستقبلنا بعد البرش»كتاب : ينظر( 4)
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ا جيور عىل األنثى ومن ذلك عمليات التحويل اجلنسية املتبادلة ألسباب شتى، مم

 .يف احلالني، ويبخسها حقها وخصوصيتها

روق اجلوهرية بني الذكر واألنثى، وقد أظهرت دراسات ومن ذلك جتاهل الف

علمية وجود فروق ثابتة، فاألنثى متلك قدرات لفظية أكثر من الذكر، وتتفوق عادة يف 

نية الذكور أكثر القدرات البرصية، بينام يملك الولد قدرات رياضية، وتكون عدوا

ية مجاعية، وخطاب البنات بكثري، ولعب األوالد بدين أكثر من البنات، وهم أكثر تنافس

 .يركز أكثر عىل العالقات األرسية

هذا فضاًل عن الفروق اجلسدية، والتي كثرًيا ما جتور عليها طبيعة األعامل التي 

 .تسند إىل املرأة، أو نوع الرتبية أو تركيز اإلعالم

تسليع املرأة وتوظيف جسدها يف اإلثارة والتشويق واالستهالك، فقد أصبح أما 

ر له جهود وإمكانيَّات، واهلل املستعانفنا   .ا تقوم عليه دوائر اقتصادية ضخمة، وتسخَّ

ويف العامل اإلسالمي طرف من ذلك كله، فضاًل عن التربم بوالدة األنثى، 

واعتبارها عاًرا وعيًبا يف بعض املجتمعات، واالستحياء من النطق باسمها، وحرماهنا 

ث أحياًنا، ومن حق اختيار الزوج، وحق الدراسة من حقوقها املرشوعة، حتى من املريا

تي كفلها اإلسالم حتى استشريت النساء يف َمن والعمل املباح، واحلقوق السياسية ال

 !ريض اهلل عنهيِّل اخلالفة بعد عمر 

ه لوائدها، وهو   ملاذا ُتسأل املوءودة، مع أن السؤال يف حقيقته موجَّ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿: نهسؤال يرد يف مثل قوله سبحا

 .[114: املائدة] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ

 

أنه يف يوم القيامة ينطق َمن مل يكن ينطق، وُيبنِْي َمن مل يكن ُيبنِي، ويتكلم كل  -1

أحد بحجته، فاملظلومون يف الدنيا من الضعفاء والفقراء والنساء واملستضعفني 
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نون من البوح بشكواهم واملطالبة باالقتصاص والشكوى املحرومني من حقوق هم يمكَّ

 .إهنا ُقتَِلت بغري ذنب: ي ملا ُسئلت، جتيب، فهعز وجلإىل اهلل 

 الغي يف يتامدى قد والظامل ،أن سؤال املوءودة توبيخ وتبكيت لوائدها -2

 وال يلتفت فال، يعمل مما كثرًيا الفاسدة وبطانته عقله له ويزي ن، والطغيان واالستبداد

 وهكذا، مظلوميه شكاية من يسمعه بام ضمريه وتأنيب بانكشافه اهلل يأذن ثم، يتوقف

، وحتتج وتعرتض، اجلواب وحق السؤال حق وُتعطى ُتسأل املوءودة كون جمرد

 .احلساب بمجيء ُيوِحي أنه عن فضاًل ، للوائد وإيالم تبكيت فهذا، اهلل إىل وتشتكي

أو َمن يقوم مقامه، ويف هذا عربة، فاهلل تعاىل ينتقم يوم  والوائد غالًبا هو األب

القيامة للولد من أبيه، فينتقم للموءودة من وائدها، ويعاقبه بالنار والنَّكال الشديد، 

وهذا دليل عىل ثقل املسؤولية، وأهنا ال تعني إطالق اليد، وإنام تعني التبعة واملحاسبة 

، ولذلك يكون [24: الصافات] ﴾ىب حبخب مب﴿: تعاىل والسؤال، كام قال اهلل

 .وقوًفا، وأعظم سؤااًل يوم القيامةأصحاب املسؤوليات أطول 

 :﴾ۋڦ ڄ ڄ ﴿ *

وفيه تقبيح لفعل الوائد؛ فإن هذه املوءودة ُقتَِلت وهي صغرية، فأيُّ ذنب قد 

غ، فهي فعلة شنيعة، يزيدها ! َجنَتُْه حتى ُتْقتَل؟ وهو جتريد هلذه الفعلة من أي مسو 

 .حمالا لصدور الذنب منهاعة براءة َمن وقعت عليه من كل ذنب؛ ألنه ليس شن

، وهو بحث طويل، 

الرب وابن حزم وابن تيمية وابن  تكلَّم فيه أهل العلم؛ كالبخاري واألشعري وابن عبد

 .القيم والشوكاين وغريهم
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 .(1)فنُِقل عن اإلمام أمحد اإلمجاع عىل أهنم يف اجلنة مني،أما أوالد املسل

أحكام »فقد اختُلف فيهم عىل أقوال، ذكرها ابن القيم يف  وأما أطفال املرشكني،

ة ، وأطال كثري من الباحثني القول فيها، وأفردوا فيها مصنفات خاصة، (2)«أهل الذمَّ

البلوغ هم يف اجلنة، وُنِقل هذا  أحد هذه األقوال أن أطفال املرشكني ممن ماتوا دون

؛ مستدالا بذه اآلية، ريض اهلل عنهام، وابن عباس (3)ريض اهلل عنهعن سلامن الفاريس 

 اجلنة، فَمن زعم أهنم يف النار فقد كذب، يقول اهلل أطفال املرشكني يف»: وُنِقل أنه قال

قهاء وهذا مذهب البخاري وابن حزم ومجاعة من الف. «﴾ۈڤ ڦ ڦ ﴿: تعاىل

 .(4)والسلف واملتكل مني

 .إهنم ُيتربون يف َعَرصات القيامة، وهذا ما مال إليه ابن القيم: وقيل

األصل الراسخ أن االختبار يف الدنيا لكن حيتاج إىل أدلة قوية ثابتة؛ ألنه خالف 

 .قبل املوت وليس بعده

رأى  مصىل اهلل عليه وسلأهنم يف اجلنة، كام يف حديث الرؤيا أنه  والراجح

وأما الولدان الذين حوله، »: وحوله صبيان؛ أوالد الناس، وفيه عليه السالمإبراهيم 

                                                           

فتح »، و(14/132)للنووي « رشح صحيح مسلم»، و(42ص)« املنتخب من علل اخلالل»: ينظر( 1)

 (.2/244)« الباري

 .، وما بعدها(1/144)« أحكام أهل الذمة»: ينظر( 2)

أحكام أهل »كام يف  -، وابن نرص(22)« حديثه»وُلَوين يف ، (23361)« جامعه»أخرجه معمر يف ( 3)

 (.446)« القضاء والقدر»والبيهقي يف  -(2/1123)« الذمة

تفسري »، و(1/24)« أمايل الشجري»، و(4/44)« الفصل يف امللل واألهواء والنحل»: ينظر( 4)

، وما (4/463)« ن كثريتفسري اب»، وما بعدها، و(1/144)« أحكام أهل الذمة»، و(16/232)« القرطبي

 .﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿: «سورة الواقعة»تقدم يف 
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: ، وأوالد املرشكني؟ قاليا رسوَل اهلل: فقال بعضهم. «فكل  مولود مات عىل الفطرة

 .(1)«وأوالد املرشكني»

 :﴾ېڄ ڃ ڃ ﴿ *

َبه الكتب، فآخذ  كتاَبه باليمني، وآخذ  كتا: صحيفة، وهي: مجع ﴾ڃ﴿

حفبالشامل،  ں ں ﴿: إعطاؤها ألصحابا، كام يف قوله تعاىل: فنَرْش الص 

: اإلرساء] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

12- 14](
2). 

ق عىل أصحابا منشورة، أي: النَّرْش ومن معاين  : فتح الصحائف، فهي ُتَفرَّ

 .(3)مفتوحة

 :﴾ائڃ چ چ ﴿ *

لف عام جرى هلا قبل ذلك مما ورد أهنا وهذا يف اآلخرة، وليس يف الدنيا، فهو خمت

ق وُتفتَّح فتكون أبواًبا لنزول املالئكة، وهذه هي حاهلا يف آخر الدنيا،  ق وتتمزَّ تتشقَّ

 .(4)َكْشُط السامء هنا فُموِجب السياق أنه يكون يوم القيامة بعد البعثأما 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿: ، كام قال تعاىل(1)اإلزالة: هو والَكْشط

 .[43: إبراهيم] ﴾ہہ ہ ہ ھ ھ

                                                           

 .ريض اهلل عنهمن حديث سمرة بن جندب ( 6346)خرجه البخاري أ( 1)

« تفسري املاتريدي»، و(4/211)للزجاج « معاين القرآن»، و(4/432)« تفسري مقاتل»: ينظر( 2)

 (.3/224)« تفسري ابن كثري»، و(13/422)
« كتاباللباب يف علوم ال»، و(2/434)« تفسري النسفي»، و(11/224)« تفسري القرطبي»: ينظر( 3)

 (.4/412)للخطيب الرشبيني « الرساج املنري»، و(23/134)

تفسري »، و(13/426)للواحدي « التفسري البسيط»، و(4/264)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 4)

 (.4/461)« فتح القدير»، و(11/224)« القرطبي
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 :﴾ۇئچ ڇ ڇ ﴿ *

فيه إشارة إىل أن النار خملوقة اآلن، وهو ظاهر النصوص الرشعية، كام يقول 

 .(2)«والنار خملوقتان، ال تفنيان أبًدا وال تبيدانواجلنة »: الطحاوي

 .ولكن يزاد يوم القيامة تسعري اجلحيم

 :﴾ۈئڇ ڍ ڍ ﴿ *

ي : هو واإلزالفام، املكلَّف بينه ليقارن النار؛ عىل اجلنة َعَطف التقريب، وُسم 

ْلَفىبذا االسم؛ ألنه يقرتب إليها احلجاج، « مزدلفة»املشعر احلرام  القربى، : والز 

ب، كام قال تعاىل: يعني وازدلف )[21: ق] ﴾حئ مئ ىئ يئ جب﴿: تقرَّ
3). 

ويف هذا التقريب إكرام  ألهلها، فكأهنا هي التي تأتيهم أو تقرتب منهم؛ إشادة 

بوا با إىل ربمم بأعامهل  .الصاحلة وتقواهم التي تقرَّ

 :﴾ىئڌ ڎ ڎ ڈ ﴿ *

علمت كل نفس ما أحرضت من األعامل يف كتابا، وقد جاء يف بعض : أي

اآليات حكاية عن الكافرين أهنم عند أول وهلة من البعث ال يستوعبون حدث 

ب،﴾ائ ائ ەئ ەئوئ﴿: البعث العظيم، فيتساءلون ق ومكذ  تهم فيبه ، فهم بني مصد 

العظيمة تتواىل عليهم، كل مشهد ، وإذا باملشاهد [42: يس] ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿: اجلواب

 .أشد من سابقه

                                                                                                                                                    

تاج »، و«طك ش »( 6/236)« لسان العرب»، و(612ص)« املفردات يف غريب القرآن»: ينظر( 1)

 (.23/41)« العروس
 (.41ص)« العقيدة الطحاوية»: ينظر( 2)

« تفسري الرازي»، و(13/422)« تفسري املاتريدي»، و(16/434)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (.24/213)« التنويرالتحرير و»، و(4/12)« فتح القدير»، و(23/144)

 .«ز ل ف»( 1/123)« لسان العرب»، و(12/144)« ِتذيب اللغة»: وينظر أيًضا
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ما يف يدها اآلن، وما يف : أي ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ﴿: فإذا حصل هذا

ا  .كتابا، فالكتاب معها حارض، ترى ما فيه خرًيا أو رشا

ژ  ژ﴿: انتقل السياق إىل موضوع آخر، وَقَسم رباين عجيب مهيب *

 :﴾ٿگ ڳ ڳ  ڀک گ گ  پک ک  یڑ 

 :﴾پک ک  یژ ژ ڑ ﴿ *

 .(1)هذا َقَسم، وإن كان ظاهره النفي، كام يف نظائره الكثرية يف القرآن الكريم

الوسواس اخلنَّاس؛ ألنه يوسوس، : ، ومنه قيل للشيطان(2)ُيتفي: ، أيوخينس

 .م ختتفياألشياء التي تظهر ث: هي فاخُلنَّسفإذا استعاذ منه اإلنسان هرب، 

التي جتري فتدخل يف الكِناس، وهو مكان االختفاء، : أي ﴾ک ک ﴿وفرسها بـ

ي بيت الظَّبي  .الَكنِْيسة أيًضا: ، ومنه(3)كِناًسا؛ ألن الظَّبي ُيتفي فيه: والعرب تسم 

. (4)النجوم التي تظهر بالليل وختتفي يف النهار: وُيتمل أن يكون املقصود هبا

َهرة، : ا نجوم ْخسةإهن: قال بعض أهل العلم يخ، واملشرِتي، والزُّ ُعطارد، واملِر 

 .وُزَحل

ته وإرشاقه : وقال بعضهم باء؛ ألن النجم يف ِخفَّ النجوم كلها، وشبَّهها بالظ 

 .وحركته ُيشبَّه بالظَّبي، وهذا تشبيه حيوي بديع

                                                           

ھ ھ  ﴿: «سورة االنشقاق»، وما سيأيت يف ﴾جئ ی ی ی ی ﴿: «الواقعة»ينظر ما تقدم يف سورة ( 1)

  .﴾ھ ے

« الكليات»و، (4/241)« لسان العرب»، و(233ص)« املفردات يف غريب القرآن»: ينظر( 2)

 (.426ص)للَكَفوي 

 .«ك ن س»( 14/441)« وستاج العر»، و(2/141)« حياة احليوان الكربى»: ينظر( 3)

« املحرر الوجيز»، و(4/214)« تفسري املاوردي»، و(13/424)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 4)

 (.23/142)« التحرير والتنوير»، و(226 -11/224)« تفسري القرطبي»، و(4/442)
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باء: املراد باخلُنَّس: وقال بعضهم  .الظ 

 .باءبقر الوحش التي تشبه الظ  : وقيل

 .(1)املالئكة: املقصود: وقيل

النجوم، وهو أليق بالسياق، والليل : ، وأن املقصودالقول األول واألقرب

 .والصبح

 :﴾ڀک گ گ ﴿ *

أن املعنى شامل  واألظهرأدبر، : أقبل، ومعنى: حتتمل معنى ﴾گ﴿

عىل هذا  ﴾گ﴿للصورتني؛ إقبال الليل وإدباره، فكالمها يتحقق بالتدرج، وكأن 

 .(2)ضدادمن األ

 :﴾ٿگ ڳ ڳ ﴿ *

، والتعبري بالتنفس يف غاية الروعة، وهو (3)رشوقه: واملقصود بتنفس الصبح

د والتغيري، وأن كل صبح يمرُّ عليك  ينبغي أن حُييي ُيوحي باحلياة واإلرشاق والتجدُّ

فيك يوًما جديًدا، فتتزود فيه بالطاعة، فهو عىل عملك شهيد، وإذا ُطِوَيت صفحته 

يعود إىل قيام الساعة، وأن يبعث فيك األمل والتفاؤل والثقة بام عند اهلل، فإنه ال 

                                                           

 غرائب التفسري»، و(216، 4/214)« تفسري املاوردي»، و(3/226)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 .، واملصادر السابقة(4/436)« زاد املسري»، و(2/1212)« وعجائب التأويل
، (22ص)البن األنباري « األضداد»، و(41ص)لُقْطُرب « األزمنة وتلبية اجلاهلية»: ينظر( 2)

للنووي « رشح صحيح مسلم»، و(4/22)« ِتذيب األسامء واللغات»، و(1/42)« ِتذيب اللغة»و

 (.6/412) «إرشاد الساري»، و(4/163)

« تفسري ابن كثري»، و(4/131)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(24/142)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (.14/242)« روح املعاين»، و(13/243)« روح البيان»، و(4/223)
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دة يف النجاح واإلنجاز وختط ي الصعاب، فام ليس ممكنًا باألمس هو  والرغبة املتجد 

 .قدور ومتاحاليوم م

ُم يقوُل »: رمحه اهلليقول احلسن البرصي  يا : ليس يوم  يأيت من أيام الدنيا إِالَّ يتكلَّ

، وإين لو غربت الشمُس مل أهي ، وأنا عىل َمن يعمُل يفَّ َشِهيد  ا الناُس، إين يوم  جديد 

 .(1)«أرجع إليكم إىل يوم القيامة

 ڤں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ٹ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿ *

 :﴾ڦۀ ہ ہ 

له من تلقاء : واملقصودهذا جواب القسم،  القرآن، وال يعني أن الرسول تقوَّ

 .يوحي بذا، كام هو ظاهر ﴾ڱ﴿وَوْصُفه بأنه نفسه، ولكنه املُبَل غ به من ربه، 

، وصفه تعاىل بست  صفات (2)عليه السالمجربيل : واملقصود عند اجلمهور

 :جليلة

واهلل تعاىل يصطفي من املالئكة رساًل ومن الناس،  ﴾ڱ﴿: فأول وصف

سل يكونون من املالئكة، ويكونون من الناس  .فالرُّ

ة، ويكفي يف كرمه أنه مبل ُغ وحي الرشف والفضيل: والكرم ﴾ڱ﴿: الثاين

نا سبحانه إىل أفضل خلقه، وهم الرسل، ومكانته عند املالئكة عظيمة  .رب 

                                                           

، وابن اجلوزي يف (22)« كالم الليايل واأليام»، ويف (424)« الزهد»يف  أخرجه ابن أيب الدنيا( 1)

 (.24ص)« حفظ العمر»

الرمحن بن ُزبيد  من قول عبد( 4)« كالم الليايل واأليام»، ويف (433)« الزهد»وأخرجه ابن أيب الدنيا يف 

 .الَيامي نحوه

، (3/223)« تفسري ابن كثري»و، (4/433)« زاد املسري»، و(24/142)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.23/143)« التحرير والتنوير»، و(14/262)« الدر املنثور»و
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أن اهلل تعاىل ملا أمره أن حيمل قرى قوم : ويكفي يف قوته ﴾ں ں﴿: الثالث

لوط، محلهم مجيًعا عىل جناحه حتى سمعت املالئكة نباح كالبم، وصياح ديكتهم، 

 .(1)ثم قلبها

ي عن رب العزة ومحل الرسالة و له تبعات الوحي والتلق  أعظم من ذلك حتمُّ

 .للنبي البرشي  

صاحب مكانة عند اهلل، وأي مكانة : أي ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ﴿: الرابع

 أعظم من أن يكون رسول ربه إىل الرسل واألنبياء واملؤمتن عىل وحيه؟

هناك، فهو ُمَطاع عند : ظرف، ومعناها ﴾ہ﴿، و﴾ۀ ہ﴿: اخلامس

 .ملالئكة واملأل األعىل، بمثابة الرئيس عليهم، وله عليهم الطاعةا

، ال يزيد وال ينقص، وال ُيل مأمون فيام ُكل ف به: يعني ﴾ہ﴿: السادس

 .عليه السالمفهذه الصفات الست جلربيل . بيشء منه

 :﴾ڄہ ھ ھ ﴿ *

عىل سبيل  ﴾ھ﴿، ووصفه هنا بـصىل اهلل عليه وسلمحممد : واملقصود هنا

كري هلم بأنه مل َيِفْد إليهم من غريهم غريبًا ال يعرفون نسبه وسريته، بل قد ُولَِد التذ

عونه من  ونشأ فيهم، وعرفوا أصله ونسبه وسريته وُخُلَقه، وهذا ردٌّ عىل ما كانوا َيدَّ

ال حاجة إىل مزيد من : أنه ساحر أو شاعر أو كاهن أو جمنون، كأن السياق يقول

)﴾ھ﴿، فأنتم تعرفونه، وهو ىل اهلل عليه وسلمصيف شأن حممد  التفصيل
2). 

                                                           

ذم »، و(234 -1/234)« تاريخ الطربي»، و(132 -11ص)البن أيب الدنيا « العقوبات»: ينظر( 1)

البداية »و، (1/146)البن اجلوزي « التبرصة»، و(2/613)« العظمة»، و(23ص)لآلجري « اللواط

 (.1/11)« والنهاية
 .﴾پ پڀ ٻ پ پ﴿: «سورة النجم»ينظر ما تقدم يف ( 2)
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وفيه حتفيز لإليامن؛ ألن اختيار رسول منهم هو رفعة للجنس كله، وهو 

 .صاحبكم عزه عزكم ونرصه نرصكم وأنتم أسعد الناس به

 :﴾ڃھ ے ے ۓ ﴿ *

عليه جربيَل  صىل اهلل عليه وسلماألفق البني  الواضح، فقد رأى النبيُّ : أي

ة جناح، قد سدَّ ما بني السامء واألرض، مئصورته التي ُخلق عليها، وله ست يف السالم

بعد ذلك،  صىل اهلل عليه وسلم، وكانت بالبَْطحاء، ثم رآه (1)وهذه هي الرؤية األوىل

: النجم] ﴾ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴿: كام قال تعاىل

12- 14]. 

 :﴾چڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿ *

نني املُتَّهم، : واملقصود به، (2)بالظاء ﴾بَِّظنِّين  ﴿: يةالبخيل، ويف قراءة سبع: والضَّ

 .(3)مل يكن متهاًم بسوء: أي

 :﴾ڍۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿ *

عون أن القرآن من  حرة وقد كان الكفار يدَّ إلقاء الشيطان، كام ُيْلِقي عىل السَّ

افني والشعراء، فرد اهلل عليهم ذلك والكهنة والعرَّ
(4). 

 :﴾ڈۋ ۅ ﴿ *

                                                           

 (.164)« صحيح مسلم»، و(2224)« خاريصحيح الب»: ينظر( 1)

« تفسري القرطبي»، و(462ص)« السبعة يف القراءات»، و(24/141)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.223 -13/221)« معجم القراءات»، و(2/213)« النرش يف القراءات العرش»، و(11/242)
« تفسري الرازي»، و(4/233)« احلجة للقراء السبعة»، و(342ص)« حجة القراءات»: ينظر( 3)

 (.23/143)« التحرير والتنوير»، و(14/266)« الدر املنثور»، و(21/63)

« اتريديتفسري امل»، و(24/161)« تفسري الطربي»، و(4/434)« تفسري مقاتل»: ينظر( 4)

 (.11/242)« تفسري القرطبي»، و(23/422)« تفسري الرازي»، و(13/421)
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مامكم، وليس لكم حجة أبًدا، فهذا ُمنِْزُل الوحي وهو اهلل، قد ُأْغلِقت األبواب أ

يه وهو حممد عليه السالموهذا ناقله وهو جربيل   .صىل اهلل عليه وسلم، وهذا ُمتََلق 

أين : وكان من مألوف كالم العرب قوهلم ملَن عمل سوًءا أو قبيًحا ُيْلَمز به

ب مبتَكر، مل يكن موجوًدا عقلك؟ فجاء القرآن بأسلوأين ذهب : ُيذهب بك؟ يعني

أين ُيْذَهب : عندهم، ثم استعملوه، وجرى عندهم جمرى املثل، وهو أقوى من قوهلم

أين ُيذَهب بك؟ كأنه ُيْعَطى عذًرا بأنه ُذهب به بغري اختياره، أما : بك؟ ألنه حني يقال

له املسؤولية، وأنه هو الذي د رصف وجهه عن  صيغة أين تذهب؟ فهي حتم  تعمَّ

 .(1)ق، واإلعراض عن آياتهاحل

 :﴾کۉ ۉ ې ې ې ﴿ *

فهو ليس سوى ذكر، ودعوة، وإصالح، ووعظ، وبيان، وهًدى، ليس للعرب 

دة يف  ة، إنسهم وِجن هم، فهذه هي عاملية اإلسالم، تأيت مؤك  بخاصة، بل للعاملني كافَّ

لة يف الدعوة، اإلسالم أن يأخذوا بعاملية الرساأوائل السور املكية، وهي لفتة إىل دعاة 

وأن يطب قوه يف أقىص درجات التمدن واحلضارة، كام كانوا يطب قونه يف أدنى درجات 

البساطة والضعف، وأن يستوعبوا النامذج البرشية املختلفة وينقوا الرسالة من 

وه بأصوله اإلضافات املحلية اخلاصة حني يريدون عرضه عىل العاملني، بل يقدم

راته املتنوعة يف التطبيق وَسعته وشموليته يف احتواء املوروث وقواعده الربانية وخيا

 .اإلنساين وتنقيته والتعامل معه

 :﴾گى ى ائ ائ ەئ ﴿ *

ا، أما  فهو ِمن حيث تنزيله هداية للناس كل هم، فليس دينًا إقليمياا أو عنرصيا

يم، الناس َمن يشاء االستقامة، فيستققبول الناس وعدم قبوهلم فهو شأن آخر، فِمن 

                                                           

 (.21/61)« تفسري الرازي»، و(4/612)« الكشاف»، و(2/442)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 1)
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فيكون القرآن ذكًرا عملياا له، ومنهم َمن ال يريد ذلك، وهو املسؤول املحاسب عىل 

 .اختياره

ويف اآلية اإلشارة إىل أن اإلنسان إذا أراد اخلري هداه اهلل، وَيرسَّ له أسبابه، ومهام 

لها بإذن اهلل، وقد جاتكن العقبات يف النفس أو يف املجتمع فإن اإلرادة الص ء ادقة تذل 

َب إيلَّ ذِراًعا »: يف احلديث القديس راًعا، وَمن تقرَّ
بت إليه ذِ ب إيلَّ شرًبا تقرَّ وَمن تقرَّ

بت إليه باًعا، وإذا أقبل إيل  يميش أقبْلُت إليه أهروُل   .(1)«تقرَّ

 :﴾ڱوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿ *

ة، وكثري من الناس فلإلنسان مشيئته اخلاصة به، وللرب  املشيئة املطلقة التامَّ

ر كلَّ يشء : يدخلون يف جدال يف القدر ؟ وإذا كان اهلل قد قدَّ هل العبد ُمَسريَّ أم خمريَّ

 فلَِم العمُل إًذا؟

وهو جدل ال ينتهي، عىل أن اإلنسان يعرف بفطرته الرضورية املحسوسة أن له 

ده خطر فرَّ منه بكل ما أ َة فرق بني إنسان يريد أإرادة، فإذا ِتدَّ ن ويت من قوة، وَثمَّ

يصنع شيئًا فيصنعه، وبني آخر جُيْرَب عىل يشء، وُيْقَهر عليه قهًرا، بني َمن يريد النزول 

ا والرمي به أرًضا، وهذا  فيأخذ الدرج، خطوة خطوة حتى يصل، وآخر يتم محله َقرْسً

 .ف واملحاسبةالقدر املدرك لعامة العقالء يكفي أن يكون مناط التكلي

 سبحانه مشيئة عشوائية، فرييد هلذا اهلدى، وهلذا ثم َمن الذي يظن أن مشيئة اهلل

، بمعزل عن إرادِتم ورغبتهم الذاتية  !الضالل، وهلذا اخلري، وهلذا الرش 

فاهلل تعاىل حكيم، وقد علم من األزل أنَّ ِمن خلقه املؤمن والكافر، والرَبَّ 

ية لقوم اهلداية، وهذا من أهل الشقاوة، فأراد اهلداوالفاجر، وأن هذا من أهل 

والضالل لقوم، وهو يعلم ما أرادوه ألنفسهم، فهو قد علم وأراد، فال ُيَظن أن إنساًنا 

                                                           

 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 2464)، ومسلم (6434)أخرجه البخاري ( 1)
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ق مسريته، ومل ُيِرْد له اهلداية، وإن كان تعاىل قد يتدارك  كان يريد اهلداية، ولكن اهلل عوَّ

ة فال للهداية أصاًل، لكن أن يريد اإلنسان اهلدايعبده ويرمحه فيهديه ولو مل يكن مريًدا 

تتحقق له؛ ألن اهلل ال يريدها له، فهذا ال يكون؛ ألن اهلل تعاىل حكيم يف أعامله، عادل 

.يف أحكامه، سبحانه وبحمده
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*  

، وهو مصدر (1)«سورة االنفطار»: الذي يف غالب املصاحف، وكتب التفسري

 .«سورة التكوير»كام مىض يف  ﴾ٻ﴿من 

ىوتس ، وهو الذي ورد يف السنة، واعتمده البخاري «﴾ٱ ٻ ٻ﴿سورة »: مَّ

 .(2)، وبعض كتب التفسري«صحيحه»يف 

 صىل اهلل عليه وسلم، أن النبيَّ ريض اهلل عنهاممن حديث ابن عمر « السنن»ويف 

ه أن ينظر إىل يوِم القيامِة، كأنه رأَي عنٍي، فليقرأْ »: قال ، ﴾ٱ ٻ ٻ﴿: َمن سَّ

وهو من تسمية السورة بإحدى آياِتا، . (3)«﴾ڀ ڀ ٺ﴿، و﴾ٱ ٻ ٻ﴿و

يها  .(4)اختصاًرا «﴾ٻ﴿سورة »: وقد يتسامح بعضهم فيَُسم 

                                                           

« تفسري الثعلبي»، و(13/224)« سنن النسائي الكربى»و ،(4/411)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

« تفسري القرطبي»، و(4/444)« املحرر الوجيز»، و(4/213)« تفسري البغوي»، و(13/144)

 (.23/141)« التحرير والتنوير»، و(11/244)

« الرزاق تفسري عبد»، و(2/242)للفراء « معاين القرآن»، و(613ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 2)

التحرير »، و(4/132)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(143 -4/146)« صحيح البخاري»، و(2/432)

 (.23/141)« والتنوير

 .«سورة التكوير»دم خترجيه يف أول تق( 3)

تفسري »، و(4/134)للنحاس « معاين القرآن»، و(464ص)« السبعة يف القراءات»: ينظر( 4)

 (.23/141)« التحرير والتنوير»، و(14/246)« روح املعاين»، و(4/162)« السمعاين
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 .(1)تسع عرشة آية باتفاق  *

 .(2)إمجاًعا  *

 :﴾ۀٱ ٻ ٻ ﴿ *

ظرف للمستقبل، وموضوع السورة عن أهوال يوم القيامة والساعة وما  ﴾ٱ﴿

هذه : واملقصودلسورة تسلسل عجيب، فهي تبدأ بانفطار السامء، جيري فيها، ويف ا

القبة الزرقاء التي نشاهدها فوقنا، وإال فإن لفظ السامء يف اللغة ُيطَلق عىل كل ما عال 

حاب ون السَّ  .(3)سامء: وارتفع؛ ولذلك ُيسمُّ

ا هذه القبة التي نرفع أبصارنا فنراها يف أمجل صورة، تنفطر وتنشق، وتتغري حاهل

قة، وقد يكون هذا لنزول املالئكة  .يوم القيامة، وتبدو متهت كة متمز 

 :﴾ہٻ پ پ ﴿ *

النجوم، وهي ذات عالقة بالسامء؛ فقد جعلها زينًة هلا، ويف ذلك : والكواكب

 .(4)ويتناثر عقدها، فتتساقط وتتهافتاليوم ينخرم نظامها 

لكن إذا كان عىل غري وقوع األشياء عىل األرض عىل غري انتظام، : واالنتثار

ى نثًرا؟  األرض، فهل ُيسمَّ

                                                           

 (.14/246)« روح املعاين»، و(244ص)« البيان يف عد  آي القرآن»: ينظر( 1)

« تفسري الثعالبي»، و(11/244)« تفسري القرطبي»، و(4/444)« املحرر الوجيز»: ينظر( 2)

 (.23/141)« التحرير والتنوير»، و(14/246)« روح املعاين»، و(4/441)
« معجم الفروق اللغوية»، و(2/13)« مقاييس اللغة»، و(12/61)« ِتذيب اللغة» :ينظر( 3)

 .«س م و»( 23/232)« تاج العروس»، و(232ص)

« تفسري القرطبي»، و(21/62)« تفسري الرازي»، و(4/214)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 4)

 (.4/463)« فتح القدير»، و(3/241)« تفسري ابن كثري»، و(11/244)
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 ﴾ڃ ڃ چ﴿: هذا وارد عىل سبيل املجاز، كام يف قوله سبحانه

 .اهلواء، واهلباء املنثور ليس عىل األرض، وإنام هو يف [22: الفرقان]

 .(1)التفريق غري املُرتَّب، سواًء كان عىل األرض أو عىل غريها: فيكون معنى النَّْثر

خروج الكواكب عن مداراِتا؛ ألن اهلل تعاىل جعل هلا نظاًما دقيًقا،  :واملقصود

ويف ذلك اليوم تضطرب، وخترج عن سياقها املعتاد، وَتْسبَح يف الفضاء عىل غري 

مسارها، ويرتتَّب عىل ذلك تضاربا وتصادمها، وسقوطها عىل األرض، كام تفيده 

 .﴾ہ ٻ پ پ﴿: «سورة التكوير»اآلية األخرى يف 

السياق بالسامء؛ ألنه عادة ما يكون اهلدم من أعىل، فإذا أراد إنسان أن هيدم  بدأ

بيتًا أو بناًء بدأ بدم أعاله، وهذا فيام إذا كان اهلدم مقصوًدا، أما اهلدم الذي يكون 

بغري اختيار، بسبب األعاصري أو الفيضانات أو الزالزل، فليس له نظام، وهكذا جاء 

بً  ن األعىل؛ ألنه مقصود، فأول ما بدأ بذكر السقف، وهو السامء ا ماألمر هاهنا مرتَّ

 .وما يتعلق با وهي النجوم، ثم انتقل بعد ذلك إىل البحار

 :﴾ھپ ڀ ڀ ﴿ *

تفجري البحار أن ُيْفتَح بعضها عىل بعض، وتزول احلدود والربازخ بينها، فيتصل 

 .بعضها ببعض وتصبح بحًرا واحًدا

 .إىل اليابسةاء معناه أن ُيرج امل: وقيل

 .(2)معناه أن تيبس ويذهب ماؤها: وقيل

                                                           

« ِتذيب األسامء واللغات»، و(4/131)« املخصص»، و(4/231)« مقاييس اللغة»: ينظر( 1)

 .«ن ث ر»( 14/164)« تاج العروس»، و(4/143)

« تفسري الطربي»، و(2/432)« الرزاق تفسري عبد»، و(613ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 2)

، (62-21/62)« فسري الرازيت»، و(4/413)« زاد املسري»، و(4/444)« املحرر الوجيز»، و(24/164)

 (.23/161)« التحرير والتنوير»، و(14/246)« روح املعاين»، و(11/244)« تفسري القرطبي»و
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 .، وهو أن املقصود أن تنفجر وتلتهب ناًراوثمة معنًى رابع َقلَّ َمن َذَكَره

، فإن التسجري [4: التكوير] ﴾ٿ ٹ ٹ﴿: قوله تعاىل: ويدل عىل هذا املعنى

)[4: الطور] ﴾ھ ے﴿: هو اإلحراق، كام يف قوله
1). 

ب وتتلظَّى، وهذا اختيار إمام فاملاء الذي يطفئ النا ر يتحول إىل ناٍر تتلهَّ

ين جماهد، وُنِقل عن عِّل بن أيب طالب  ا ريض اهلل عنهاملفرس  أين : أنه سأل هيوديا

واهلل ما ُأراه إال صادًقا، : ريض اهلل عنهفقال عِّل . البحرُ : جهنم؟ فقال اليهوديُّ 

)[4: التكوير] ﴾ٿ ٹ ٹ﴿، [4: الطور] ﴾ھ ے﴿
2). 

 :﴾ھڀ ٺ ٺ ﴿ *

والقبور يف اليابسة، وكأن هذا من تسوية األرض، فاإلشارة إىل بعثرة القبور تنبيه 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿: عىل جمموعة حوادث تقع عىل األرض، منها قوله تعاىل

 .[2 -1: الزلزلة] ﴾ڦ ڦ

أن خُتِْرج ما يف باطنها من الناس، وهكذا : فاألرض خُتِْرج ما فيها، ومن ذلك

ي اهلل ض، فال يكون فيها مرتَفع وال منخَفض وتتحول إىل أرض تعاىل األر يسو 

 .مستوية

فكأنك تشاهد األرض وهي . (3)ُأثريت وُفتحت وُأْخِرج ما فيها: ﴾ٺ﴿و

ي كلها أو ُجلُّها قبور، كام يقول أبو العالء املََعر 
(4): 

                                                           

 .«سورة التكوير»، و«سورة الطُّور»ينظرما تقدم يف ( 1)

، (21/44)« تفسري الرازي»، و(4/434)« زاد املسري»، و(21/443)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.4/463)« فتح القدير»، و(3/222)« تفسري ابن كثري»، و(11/223)، (16/41)« القرطبيتفسري »و
« تفسري ابن كثري»، و(11/244)« تفسري القرطبي»، و(24/164)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (.14/246)« روح املعاين»، و(3/241)
 .﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ﴿: «﴾ٱ ﴿سورة »تقدم خترجيه يف ( 4)
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ْحـ  دِ ـَب فأيَن القبوُر ِمن عهِد عا***  صاِح، هذي قبوُرنا متـألُ الرَّ

ِف الَوطء ما أظنُّ َأِديم الـ  أرض إال من هذه األجساد***  َخف 

 ضاحٍك من تزاُحِم األضدادِ ***  ُربَّ حَلٍْد قد صـار حَلًْدا مراًرا

يف طـويـِل األزمـاِن واآلبـادِ ***  وَدفِـيـٍن عىل بـقــايـا َدفِــيـنٍ 
 

 

لت يف   ، وقد «﴾ٱ ٻ ٻ﴿ة سور»واحلوادث خمترَصة هنا، يف حني أهنا قد ُفص 

ا، وإنام هو  ختمها اهلل سبحانه هنا ببعثرة القبور، وأن هذا احلدث ليس عشوائياا أو عاديا

 .اليوم املوعود املُرتَّب املقصود، املرضوب للجزاء واحلساب

 :﴾ۓٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ *

 .العظيمة، علمت كلُّ نفس ما عملت من خري أو رش  فإذا وقعت تلك احلوادث 

فإذا . إن النكرة يف سياق النفي تفيد العموم: واألصول يقولونوأهل اللغة 

 :فهو نفي ُمطَلق، أما إذا كانت يف سياق اإلثبات كام هنا. مل يأِت أحد  : قلت

ن كل فهي ال تدل عىل العموم بذاِتا إال بالسياق، فالسياق هنا أبلُغ مِ  ﴾ٺ ٿ﴿

ينتقل احلديث  «كل»: علمت كلُّ نفس؛ ألنه حني يقال: كالم، أبلغ ِمن أن يقول

ة، والعادة يف احلديث العام  أن كل واحد يظن أنه غري مقصود به؛ لكن إذا قال : للعامَّ

وهذا من جليل املعاين، وبليغ . فكل واحد يشعر أنه هو املقصود ﴾ٺ ٿ﴿

ه إىل غريه، فال يستفيد منه، املواعظ؛ ألن من البالء أن يشعر ك ل أحد أن اخلطاب موجَّ

 .لو أدرك أنه هو املخاطب دون غريه، أو قبل غريهبخالف ما 

رت؛ ألهنا سوف تعلم حينئذ : ﴾ٿ ٿ ٿ﴿ مت، وماذا أخَّ مل يذكر ماذا قدَّ

مت من األعامل، فتذكره إن كانت ناسية، وحتيط بام مل حتط به من قبل، وتعلم  ماذا قدَّ

 .جزاءه وقيمتهثوابه و

لت وس رت، فلم تعمله، بل أجَّ فتوسوف تعلم ما أخَّ  .وَّ
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رت لورثتها بعد موِتا ويشمل مت لنفسها يف اآلخرة، وما أخَّ  .ما قدَّ

رت يف هناياِتا، واهلل أعلم ويشمل مت يف صدر حياِتا، وما أخَّ  .(1)ما قدَّ

 خرًيا، فإن تكون وقد يعملها، أن هيم أو ينوي كان أعامل وعنده إال يموت أحد وال

 : (2)قيل وكام وبارشها، عملها التي ياءكاألش ليست ولكنها ،عليها ُأجر كذلك كانت

 وحاجُة َمن عاش ال تنقضـي***  نروُح ونغدو حلاجاتنا

 .تقديم العمل الصالح: فاآلية حتث  عىل

أنذرتكم »: واملبادرة، وعدم التأجيل والتسويف، وكان بعض السلف يقول

 .«سوف

 .وإيثار اآلخرة، فهي خري  وأبقى، وَأالَّ ينشغل عنها بالعاجل

ترشد إىل أن التقدم هو بالعلم والعمل، وليس باألماين والظنون، فال ينفع املرء و

أن يكون مولوًدا يف أرض مباركة، وال أن يكون من قبيلة أو شعب أو عائلة، حتى لو 

ته، وكل الناس أوالد ىل اهلل عليه وسلمصكان من قريش، أو آل بيت النبي  يَّ ، أو من ُذر 

ْع به َنَسُبهمَ »: أنبياء، ويف احلديث )«ن بطَّأَ به عمُله، مل ُيِّْسِ
3). 

ال ينفع إال العلم النافع، والعمل الصالح، سواًء كان من األمر األخروي، أو من 

 .األمر الدنيوي

                                                           

« التفسري البسيط»، و(4/221)« تفسري املاوردي»، و(164 -24/164)« تفسري الطربي»: ظرين( 1)

 (.4/261)« فتح القدير»، و(21/62)« الرازي تفسري»، و(212 -22/211)للواحدي 

، (2/124)للمربد « الكامل»، و(1/412)« الشعر والشعراء»، و(2/223)« احليوان»: ينظر( 2)

َلتان العبدي( 46ص)« أدب الدنيا والدين»، و(2211( )3/23)« املجالسة»و  .منسوًبا إىل الصَّ
 .عنه ريض اهللمن حديث أيب هريرة ( 2411)أخرجه مسلم ( 3)



411 
 

ُس إن »: ريض اهلل عنهيقول سلامن الفاريس  ُس أحًدا، وإنام يقد  األرض ال تقد 

 .(1)«اإلنساَن عمُله

س يف اإلسالم، ووهذا يبني  أن العمل مع َمن َأْمَسى كاالا ِمن عمِل يديه، »نًى ُمَقدَّ

 .(2)«َأْمَسى مغفوًرا له

 :﴾ڭٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿ *

خطاب قوة وجزالة جلنس اإلنسان، الذي هو صاحب النَّْفس، وتكريس ملعنى 

ک ک ک ﴿: اإلنسانية، وأهنا حملُّ التكليف، ومناط الترشيف، كام قال سبحانه

، وقد جعل األنبياء والرسل من بني آدم، وخاطب اإلنساَن [63: اإلرساء] ﴾گ

 .مبارشة

 اإلنساَن مبارشة ويناديه؟وأيُّ تعظيم أكرب من أن ُُياطِب اهللُ 

، ريض اهلل عنهعىل ُأيَب  بن كعب  «سورة البي نة» صىل اهلل عليه وسلمقرأ الرسوُل 

ڃ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿: إنَّ اهللَ أمرين أن أقرَأ عليك»: وقال له

ين لك؟ قال: قال. «﴾چ  .(3)فبكى: قال. «نعم»: وسامَّ

، كان هذا رشًفا له، مل ُيطر عىل ريض اهلل عنهما ذكر ربُّ العزة اسَم ُأيَب   عند

البال، ولو بلغ أحَدنا أن أمرًيا أو وزيًرا أو عاملًا ذكره يف جملسه بِذْكٍر حسن، استطار 

 !ذكره؟من الفرح، فكيف إذا علم أن ربَّ العزة قد 

                                                           

حلية »، وأبو نعيم يف (342)« الزهد»اهلل بن أمحد يف زوائد  ، وعبد(2/641)أخرجه مالك ( 1)

َلكائي (1/234)« األولياء  (.1/143)، وابن عساكر (1613)، والالَّ
 (.2424)« السلسلة الضعيفة»: ينظر( 2)

 .نهريض اهلل عمن حديث أنس بن مالك ( 611)، ومسلم (2331)أخرجه البخاري ( 3)
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ل عليه، كام  إْن َذَكَرين »: يف احلديث القديسوِذْكره سبحانه حيصل ملَن ذكره وتوكَّ

 .(1)«يف نفِسه ذكرُته يف نفِس، وإن ذكرين يف مإٍل ذكرُته يف مإٍل هم خرٌي منهم

، ولذلك قال سبحانه : الزخرف] ﴾ڭ ۇ ۇ ۆۆ﴿: والقرآن ِذْكر 

44]. 

ك ! ك الكريم، وتنساه؟ما الذي جعلك تغرتُّ برب  : ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ﴿ أغرَّ

ك  ك الغروراإلمهال؟ أم غرَّ الغنى؟ أم غرَّ
 ؟(2)

؛ إذ جاء  د  وتلطُّف  واملقام مقام ِتديد؛ وسياق أول السورة يدلُّ عليه، وهنا تودُّ

برب ك املنتقم، أو اجلبَّار، أو ذي »: بلفظ الربوبية، ووصف ذاته بالكرم، ومل يقل

أنه  رمحه اهلل، وقد ورد عن الُفَضيل بن عياض «األليم البطش الشديد، أو ذي العذاب

ك يب؟ قلُت ما غ: لو قال يل»: قال ين بك ستوُرك املرخاةُ : رَّ سرتك الدائم : أي. (3)«غرَّ

 .عِّلَّ 

كم يب؟ لقلنا: لو سألنا: وقال آخر نا كرُمك: ما غرَّ  .غرَّ

َوى أن عِّلَّ بن أيب والعرب يعتربون كرم اإلنسان سببًا يف جرأة أهله عليه، كام ُير

ر عليه، وكا ريض اهلل عنهطالب  ، نادى أحَد غلامنه، فتأخَّ ن واقًفا يف الباب، ثم رآه عِّلٌّ

 .(4)لثقتي بحلمك، وأمني من عقوبتك: قال .«ما لك مل جتبني؟»: فقال

 .(1)ِمن َكَرِم الرجل سوُء خلِق غلامنه: ومن كالم العرب

                                                           

 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 2464)، ومسلم (6434)أخرجه البخاري  (1)

 .(21/64)« تفسري الرازي»، و(22/212)للواحدي « التفسري البسيط»: ينظر (2)

، (4/411)« زاد املسري»، و(4/444)« تفسري البغوي»، و(13/144)« تفسري الثعلبي»: ينظر (3)

 (. 4/432)« تفسري ابن كثري»و
 (.1/123)« فيض القدير»، و(21/64)« تفسري الرازي»، و(4/614)« الكشاف»: ينظر (4)
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ه أكثر ممن ُيافون بطَشه وعقاَبه، والناس يعرفون الكريم، فيجرؤون علي

وإنام الرجاء واحلب قبل اخلوف، ومما يناسب واخلوف ليس هو األوىل، وال األول، 

بيَع بَن زياد الَعْبيس ي الرَّ
 :(2)هذا السياق قول قيس بن ُزهري َيْرثِ

 وقد ُيْستَْجهُل الرجُل احلليمُ ***  أظـنُّ احِلْلَم دلَّ عِّلَّ قــومـي

 فمعــَوجٌّ عِّلَّ ومـسـتـقـيـمُ ***  جاَل ومارسوينومارسُت الر

أ العبد عىل رب ه؟وهل هذا   السياق يفِض إىل أن يتجرَّ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿: كال، فالعاقل يزيده هذا مهابة وخجاًل، كام قال

ڃ چ چ چ ﴿: ، وقال[42: الزمر] ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ےے

: وسلم صىل اهلل عليه، ومثله قول النبي [63: الفرقان] ﴾چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

)«ُيذنبون، فيستغفروَن اهللَ فيغفُر هلملو مل تذنبوا، لذهَب اهللُ بكم، وجلاء بقوٍم »
3). 

 .هذا إغراء بالذنب: وبعض الناس قرأ هذا احلديث وقال

أنه ليس إغراًء بالذنب، بل إشارة إىل ما ُجبِل عليه اإلنسان من الضعف  واحلق

ل وقو عه يف اخلطأ إىل قنوط ويأس من رمحة اهلل، والنقص وامليل للشهوات، ولئال يتحوَّ

يبسُط يَده بالليِل؛ ليتوَب مِسُء النهاِر، ويبسُط يَده  عز وجلإنَّ اهللَ »: ويف احلديث

 .(4)«الليلِ بالنهاِر؛ ليتوَب مِسُء 

                                                                                                                                                    

، واملصادر (23/116)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(221ص) «التمثيل واملحارضة»: ينظر (1)

 .السابقة

« العقد الفريد»، و(12/124)« أنساب األرشاف»، و(16ص)للضبي « أمثال العرب»: ينظر (2)

« خزانة األدب»، و(144ص)للتربيزي « رشح ديوان احلامسة»، و(1/241)« أمايل القايل»و، (4/22)

 (. 3/263)للبغدادي 
 . عنهريض اهللمن حديث أيب هريرة ( 2641)أخرجه مسلم  (3)

 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب موسى األشعري ( 2641)أخرجه مسلم  (4)
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فهو عتاب  حيمل العبد عىل أن يستحي من اهلل، فيكون احلياء وازًعا يردف وازع 

 ولطفه ورمحته، تدفع إىل الطاعة وَتْرِك املعصية، وتفعل ما ال اخلوف، واملعرفة بكرم اهلل

 .يفعله اخلوف

طت ومل  وكذلك حُيَْمل عىل معنى آخر، وهو اخلوف من غضب الكريم، فإذا فرَّ

ق، وال هيلك عىل اهلل إال هالكتصل   .إىل رمحته، وال فزت برضوانه، فهالكك حُمَقَّ

 :﴾ۇڦ ڦ ڦ ڦ﴿ *

، ولكنه تفصيل بعد إمجال، فخلق املادة التي ﴾ڤ ڤ﴿ هذا من معاين الربوبية

َخَلَق منها اإلنسان، َخَلَق الرتاب الذي َخَلَق منه آدم، فأصل اخلَْلق هو اإلجياد من 

 .تعاىل خاصةعدم، وهو هلل 

َخْلُق أجزاء اإلنسان باستقامة وتناُسب، ال انحراف فيه، وال قبح يف : والتسوية

 .إلخ...  املخلوقات من إنس وحيوانوهذا عامٌّ يف. أصل ِخْلقته

ختصيص اإلنسان بمزيد نعمة، وهي َخْلُقه يف أحسن تقويم، يف مجال : والعدل

 .واعتدال

، واملعنى واحد، فإن العدل والتعديل (1)بالتشديد ﴾فَعَدَّلَكَ ﴿: ويف قراءة سبعيَّة

عوده ومتيز يف خلق اإلنسان أظهر حيث قامته واستقامته ومشيه عىل قدميه وقيامه وق

 .(2)صفته وشكله عن بقية احليوان

 :﴾ۈڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿ *

بك يف أي صورة يشاء ﴾ڃ﴿  .(1)مصدرية أو ِصلة، فاملقصود أن اهلل تعاىل يرك 

                                                           

التيسري يف القراءات »، و(464ص)« يف القراءاتالسبعة »، و(24/163)« تفسري الطربي»: ينظر (1)

 (.226 -13/224)« معجم القراءات»، و(223ص)« السبع
 (.642ص)« حجة القراءات»، و(4/232)« احلجة للقراء السبعة»: ينظر( 2)
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 :(2)واآلية حتتمل ثالثة معانٍ 

بك من الصور املوجودة، فكل واحد من  -1 يف أي صورة شاء اهلل تعاىل ركَّ

د اثنني متفقني يف كل يشء، حتى التوائم الذين الناس ُيتلف عن الثاين، فال جت

َأَطْلَت جُمالستهم أدركت الفروق بينهم، ولكل إنسان بصمة ختتلف عن يتشابون، إذا 

غريه، وكذلك حدقة العني، ونربة الصوت، ويف الشكل والطول واملالمح والشعر 

 .واألصابع والصفات الظاهرة والباطنة يبدو كل إنسان خمتلًفا عن غريه

صىل اهلل قال النبيُّ إنَّ امرأيت ولدت غالًما أسوَد؟ ف: ويف احلديث أن رجاًل قال

. «فام ألواهُنا؟»: صىل اهلل عليه وسلمقال . نعم: قال. «هل لك من إبل؟»: عليه وسلم

قال . إن فيها لُوْرًقا: قال. «هل فيها من َأْوَرَق؟»: صىل اهلل عليه وسلمقال . محر  : قال

صىل قال . عسى أن يكون َنَزَعه ِعْرق  : قال. «فَأنَّى أتاها ذلك؟»: يه وسلمصىل اهلل عل

 .(3)«وهذا عسى أن يكوَن نَزَعه ِعْرٌق »: اهلل عليه وسلم

ه الرابع أو اخلامس، ومل تظهر إال يف هذا املولود: أي وَنَزَعه ِعْرٌق   .وراثة من جد 

أخرى غري الصور املعهودة، أن اهلل تعاىل قادر عىل تركيب اإلنسان يف صورة  -2

 .احليوانات التي يراها اإلنسان فيستقبح شكلها أو هيئتها كصور

أو يكون املقصود شمولية الصورة، صورة اجلسد، وصورة الروح واخللق،  -3

قد يكون : وهذا معنى مجيل، وال يتعارض مع املعنيني السابقني، قال بعض السلف

ِههِ اإلنسان يف صورة احلامر يف بالدته،  أو ضعف غريته،  أو يف صورة اخلنزير يف رَشَ

 .وقد يشبه طائًرا أو حيواًنا يف صفة رديئة يتلبسها وينطبع با

                                                                                                                                                    

 .، واملصادر اآلتية(13/444)« تفسري املاتريدي»، و(4/214)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 1)

، (4/411)« زاد املسري»، و(4/222)« تفسري املاوردي»، و(24/166)« ري الطربيتفس»: ينظر( 2)

 (.4/461)« فتح القدير»، و(11/246)« تفسري القرطبي»، و(21/64)« تفسري الرازي»و
 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 1433)، ومسلم (6214)أخرجه البخاري ( 3)
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 .فاجلامل أو القبح ال ينحرص يف مالمح الشكل وُحْسن الوجه

وربام رأيت إنساًنا ألول وهلة فيعجبُك ُحْسُن مظهِره ومجاُل مالحمه، فإذا 

ه، ولذا جيدر بالباحث عن رشيك أن يعتني بجامل الروح جالستَه وخالطتَه، نفرت من

والعقل واألخالق، فهو الذي يبقى بعد ذبول اجلسد، وهو الذي ُيْشِعُرك أنك تعيش 

متثال من اجلامل اجلسدي أو احليس  املحض،  مع إنسان بمعنى اإلنسانية، ولست أمام

: صىل اهلل عليه وسلمبي فاجلامل مطلوب، لكن بمعناه الواسع، وهذا داخل يف قول الن

 .(1)«إن اهللَ مجيٌل ُيب  اجلامَل »

 :﴾ۋچ چ چ چ ﴿ *

ين كذا: نفي للكالم السابق، وقد يقول قائل ين كذا، وغرَّ فجاءت اآليات . غرَّ

ك إال يشء واحد، وهو التكذيب بيوم الدين: كله، وتقوللتنفي هذا   .ما غرَّ

أن ُيدان : والدينونةم القيامة، يو: واملقصود به، (2)اجلزاء واحلساب: والدين

ا؛ وهلذا قال العلامء التكذيب بيوم الدين مجاع : اإلنسان وجُيازى بام عمل خرًيا أو رشا

 .الذنوب

ل القرآن جتد هذا واضًحا؛ قال تعاىل ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿: وحني تتأمَّ

 :، وقال تعاىل[26: غافر] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

 .[44: ص] ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ﴿

                                                           

 .يض اهلل عنهرمن حديث ابن مسعود ( 11)أخرجه مسلم ( 1)

« تفسري الرازي»، و(4/164)« تفسري السمعاين»، و(24/131)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

سورة »، وما تقدم يف (23/233)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(3/244)« تفسري ابن كثري»، و(21/66)

ٹ ٹ ٹ ﴿: «سورة املاعون» ، وما سيأيت يف﴾ڱ ڱ ں ں ڻ﴿: «املعارج

 .﴾ۀٹ
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حلني باإليامن بيوم القيامة وذكره، وذمَّ الفجاَر بالتكذيب، وقال فمدح اهلل الصا

، وهذا يدل عىل أمهية اإليامن بيوم احلساب يف [4: املطففني] ﴾ې ې ى ى ائ﴿: يف املطففني

ا شكلياا، ال حيمل عىل طاعة، وال حس   املؤمن وعقيدته، وأنه ال ينبغي أن يكون صوريا

 .يردع عن معصية

هل : العلوم يف مدارسنا، وُكُتبِنا، وحلقات علمنا؛ علينا أن ننظرما نتعلم  وعند

ما درسناه يزيد اليقظة واإليامن يف ضامئرنا؟ هل حييي نفوسنا ويبعث فينا اخلري؟ وَيِئد 

؟ أم أهنا جمرد معلومات ُتضاف إىل مثلها؟  !فينا عوامل الرش 

بني، لكن هل اإلنسان الذي  ﴾چ چ چ﴿: وقوله خطاب للمكذ 

 هو اإلنسان الكافر، أو أن اخلطاب عام؟ ﴾ٹ ٹ﴿وطب بـُخ 

بني  ﴾ٹ ٹ﴿: أن خطاب األقرب ه لكل  إنسان، ثم خصَّ اهلل املكذ  موجَّ

 .بالدين بخطاب آخر

 :﴾ۇئڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڇ ڇ ڇ ڍ﴿ *

لفظ يدل عىل االستعالء، فهم فوقكم، ومكانتهم منكم مكانة  ﴾ڇ﴿

قيب الذي له فوقية وعلو؛ : ، ومل يقلعز وجلألنه مبعوث من اهلل  السلطان والرَّ

 .، فهم مسؤولون عنكم، ُمَسلَّطون عىل أعاملكم وأقوالكم بكتابتها وتدوينها«معكم»

 :وصف اهلل سبحانه هؤالء احَلَفَظة بأربعة أوصاف

، [4: الطارق] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿: ، كام قال تعاىلاحلفظ -1

: الرعد] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ﴿

 .[41: األنعام] ﴾ڦ ڦ ڦ﴿، [11
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واحِلْفظ شامل، ومن معانيه أن يرقب ما تقول وما تعمل، فيكتبه لك أو عليك، 

 .(1)وأن حيفظك أنت، حتى إذا حلَّ الَقَدر أسلَمك إىل َقَدِرك

فهؤالء املالئكة كرام، وأرسلهم ربك الكريم، وهم معك وعليك،  الكرم، -2

اكم »: وقد جاء يف احلديث والتذكري بذا الوصف يستدعي أن تستحيي منهم، إيَّ

ي؛ فإن معكم َمن ال يفارُقكم إال عند الغائط، وحني يفِض الرجُل إىل أهلِه؛  والتعر 

 .(3)ويف سنده نظر. (2)«فاستحيوهم وأكرموهم

ك خملوق كريم يراقبك ويالحظك، وهذا مدعاة للحياء، حتى لو كنَت واملَلَ 

املََلك عىل ما ال حيُسن، ولو أن أحًدا  منفصاًل عن الناس منفرًدا، فتخشى أن يراك

، الستحى، فكيف إذا عرفَت أن هذا  َوَجَدُه أبوه أو أخوه أو صديقه بحالة ال ترسُّ

 !املوت؟املََلك معك عىل الدوام، وال يفارقك إال ب

نحن نصحب كراًما من املالئكة وهذا يستدعي أن نتحىلَّ بمكارم األخالق، 

 .والصفاء ونقتبس من مالئكيتهم الطهر

لون كل يشء، وهذا من معاين احلفظ، ولو مل توثَّق أعامل : أي الكتابة، -3 يسج 

 :اإلنسان ألمكنه أن جيادل، وجيحد، لكن كل يشء مكتوب ومسطور

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ﴿

كتابة املََلك، : ، وال مانع أن يكون التوثيق بعدة صيغ، منها[14 -12: اإلرساء] ﴾ے

احلفظ الذي قد يعني التصوير املتقن لكل ما حيدث واالحتفاظ به، ولذا يرى : ومنها

 .اإلنسان أعامله يوم القيامة عياًنا

                                                           

تفسري ابن »، و(11/243)« تفسري القرطبي»، و(21/63)، (12/14)« فسري الرازيت»: ينظر( 1)

 (.6/423)« أضواء البيان»، و(14/263)« روح املعاين»، و(6/213)« كثري
 .ريض اهلل عنهاممن حديث ابن عمر ( 2333)أخرجه الرتمذي ( 2)

 (.4334)« السلسلة الضعيفة»، و(44)« الغليلإرواء »: ينظر( 3)
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دهم اهلل باملقدرة عىل أن يعلموا كل يشء  ﴾ڎ ڎ ڈ﴿ -4 فقد زوَّ

مما من شأنه أن حُيفظ أو حياسب عليه من قول أو فعل، بل وما ُيطر يف قلبك من 

عليها أو ُيعاَقب؛ ألهنا ِمن فِْعل القلب، بل هذا من أعظم األفعال؛ املعاين التي ُيثاب 

ل لطاعات اجلوارح، وأن أفعال القلب أصل ألفعال اجلوارح، فطاعات القلب أص

 .(1)اإليامن، والرجاء، واحلب، واخلوف: مثل

الشك، والشبهة، واحلسد، : ومعايص القلب أصل ملعايص اجلوارح، مثل

 ..والكِرْب 

ال شك أن ربنا سبحانه أقدر هؤالء املالئكة عىل املهمة التي أوكلها إليهم، 

فجعل هلم قدرة عىل معرفة كل ما يتعلَّق بعملهم، بام يف ذلك همُّ العبد وخطرات 

إن اهللَ »: مرفوًعا ريض اهلل عنهاممن حديث ابن عباس « الصحيحني»قلبه، وقد جاء يف 

فَمن همَّ بحسنٍة فلم يعمْلها، كتَبها اهللُ عنده : ذلك سنات والسيئات، ثم بنيَّ كتَب احل

ِة مئعنده عرَش حسناٍت إىل سبع عز وجلحسنًة كاملًة، وإْن همَّ هبا فعملها، كتَبها اهللُ 

، وإْن همَّ بسيئٍة فلم يعمْلها، كتَبها اهللُ عنَده حسنًة كاملًة، 
ضعٍف إىل أضعاٍف كثريةٍ

 .(2)«كتبَها اهللُ سيئًة واحدةً هبا فعملها،  وإْن همَّ 

 .[42: القمر] ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ﴿: فال يفلت منهم يشء

 :﴾ۈئژ ژ ڑ ڑ ﴿ *

                                                           

اللباب يف علوم »، و(3/114)« البحر املحيط يف التفسري»، و(12/14)« تفسري الرازي»: ظرين( 1)

 (.23/161)« التحرير والتنوير»، و(11/246)، (3/114)« الكتاب
 (.121)، ومسلم (4411)أخرجه البخاري ( 2)
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، وهو َمن يفعل الرِبَّ : مجع واألبرار َبر 
ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿: ، قال اهلل تعاىل(1)

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 .[166: البقرة] ﴾...ٿ ٿ ٿ

عام، شامل للدنيا واآلخرة، كام قال ابن الذي وعده اهلل لألبرار  والنعيم

، فهم يف نعيم تام  يوم القيامة، ويصلهم ِمن ذلك وهم يف الربزخ ويف (2)تيمية

ة العني والرضا واألنس  قبورهم، ويصلهم وهم يف الدنيا من الرسور والبهجة وقرَّ

 .باهلل ما تسعد به نفوسهم

 :﴾یک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿ *

، فهم يف اآلخرة يف [11: املطففني] ﴾ٹٿ ٿ ٹ ﴿وهم أهل الفجور 

 .(3)يدخلوهنا: أي ﴾گ﴿جحيم، 

ِّْل، وهو معروف؛ يقال: وقيل َصىَل الشاة، إذا شواها، فكامل العذاب : من الصَّ

فيصلهم من بالنار كياا وشياا يكون يف اآلخرة، ويف قبورهم ُيفتَح هلم باب من النار، 

والعذاب النفيس والضيق، وإن كان منهم َمن ، ويف الدنيا يصلهم من الشقاء (4)عذابا

 .يكون يف أهله مرسوًرا بمظاهر احلياة، لكن يف قلبه قلق وتوتر

                                                           

« الكشاف»، و(4/243)للزجاج « معاين القرآن»، و(24/234)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

ڳ ڳ ڱ ﴿: «سورة املطففني»، وما سيأيت يف (11/124)« تفسري القرطبي»، و(4/446)

 .﴾ٿڱ ڱ ڱ 

 (.2/224)« جامع الرسائل»: ينظر( 2)

، (4/441)« تفسري السمعاين»، و(414، 2/161)، (2/242)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 3)

اللباب يف علوم »، و(6/63)« تفسري ابن كثري»، و(4/223)« تفسري البغوي»، و(4/164)، (4/236)

 (.12/234)« روح املعاين»، و(4/434)« فتح القدير»، و(23/232)« الكتاب

« تفسري القاسمي»، و(11/241)« تفسري القرطبي»، و(24/132)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

 .املصادر السابقة، و(114ص)« تفسري السعدي»، و(1/424)
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واملؤمن قد جيد آالًما وأمراًضا نفسيًَّة، ابتالًء من اهلل؛ من أجل أن ُيثاب عليه إذا 

، مراض البدن، ولكن هذا املصاب باملرض لو كان كافًراصرب، مثل ابتالء اإلنسان بأ

رناه مؤمنًا، وجدنا اإليامن خري دواء  فسيكون مرضه أضعاف ما هو عليه، فإذا تصوَّ

ن أو مزيل هلذا املرض الذي يعانيه  .مسك 

وهي أمور نسبية، وقد يرتبك َمن حياول أن يقرأ حالة كل إنسان عىل انفراد، أما 

اآلالم أن اإليامن من أعظم أسباب السعادة وزوال : ي ظاهرةالقاعدة العامة فه

 .واحتامل املصائب

ال يعني حرص صليهم بالنار يف يوم الدين،  ﴾گ گ ڳ﴿: وقوله

ِّْل يف قبورهم يف الربزخ ويف احلياة  ِّْل، ويناهلم يشء من الصَّ بل ذلك هو كامل الصَّ

 .(1)الدنيا

 :﴾پڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ *

وئ ۇئ ﴿: (2)ال ُيرَفع عنهم العذاب، ولو حلظة واحدة، وال ُُيَفَّف عنهم: أي

ٱ ٻ ٻ ٻ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ۇئ 

ٻ پپ پ پڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٹ ٹ ﴿: بل يبلغ بم احلال أن يسألوا املالئكة املوت. [43 -41: غافر] ﴾ٿ

)[66: الزخرف] ﴾...ٹ ٹ ڤ
3). 

                                                           

سورة »، وما سيأيت يف [14:الطور] ﴾ ...پ پ﴿: «سورة الطور»ينظر ما تقدم يف ( 1)

 .﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿: «سورة الليل»، و﴾پڑ ڑ ک  ک﴿: «املطففني

، (23/132)« التحرير والتنوير»، و(4/616)« الكشاف»، و(24/132)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 .واملصادر اآلتية
 (.3/244)«  ابن كثريتفسري»، و(4/34)« زاد املسري»، و(4/221)« تفسري املاوردي»: ينظر( 3)



412 
 

لُت التعبري بقوله لوجدت أمثال هؤالء يف الدنيا حيرضون  ﴾ڱ﴿: ولو تأمَّ

اع، ويغيبون عند اجلد واملوعظة واخلري ويغيبون، حيرضون عند الطمع والشهوة واملت

 !واملبادرة واإلحسان، فكان من املناسب أن يسجل عليهم احلضور الدائم هناك

وقد جيوز أن يكون بعض َمن نزلت فيهم السورة من مرشكي مكة؛ كانوا ال 

حيرضوا جمالس املؤمنني، وال أن يستمعوا إليهم، فكانت العقوبة أن ال  يطيقون أن

 .نار جهنم يوًما وال بعض يوم يغيبوا عن

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ *

 :﴾ٿہ

فقد  ﴾ہ ہ﴿: كلُّ يشء يف القرآن»: رمحه اهللقال ُسفيان بن ُعيينة 

 .«فلم ُيربه به ﴾ڀ ڀ﴿: أخربه به، وكلُّ يشء

م   .(1)الكالم حول هذا احلرصوقد تقدَّ

 :والتكرار له معاٍن وأسار

ين وعظمته البالغة، أن يكون لتأكيد املعنى، وَلفْ  -1 ت ذهن السامع إىل يوم الد 

ڀ ڀ ٺ ﴿، ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴿: عز وجلكام قال 

 .(2)﴾ٺ ٺ

الكواكب، وربام ختيَّل السامع ذلك اليوم العظيم، الذي تتفطَّر فيه السامء، وُتنْثَُر 

إن األمر الذي : وتنكدر النجوم، وتتفجر البحار، وُتبَْعثَر القبور، فتأتيه اآلية لتقول

 .ختيَّلته ليس بيشء بالقياس إىل حقيقة يوم الدين

                                                           

 .﴾ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ﴿: «سورة احلاقة»ينظر ما تقدم يف ( 1)

 .«سورة القارعة»، وما سيأيت يف «سورة احلاقة»ينظر ما تقدم يف ( 2)
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رية آالف املرات، ما استطاع أن  ولو أن اإلنسان ضاعف طاقته التخيُّلية والتصوُّ

ليس يف اجلنة مما يف »: ريض اهلل عنهامس يتخيَّل حقيقة ذلك اليوم؛ وهلذا قال ابن عبا

 .[24: البقرة] ﴾ڤ ڤ ڦ﴿: (1)«دنياكم إال األسامءُ 

يكون التكرار إشارة إىل أهل اجلنة، وأهل النار، فتكون إحدى اآليتني أن  -2

ما أدراك ما أعدَّ اهلل تعاىل لألبرار، ممن هم يف نعيم من : ألصحاب اجلنة، وكأنه قال

الرسور، واملتعة، والنعمة التي ال ختطر عىل باهلم؟ وما أدراك ما أعدَّ اهلل تعاىل ألوان 

 .(2)ل، واألغالل والَوبال؟ واملعنيان متقاربانللفجار من العذاب والنَّكا

ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ﴿ *

 :﴾ٹ

ۓ ڭ ﴿: نفى أن متلك أي نفس ألي نفس أي يشء عىل اإلطالق

فهو هلل يف الدنيا واآلخرة، لكن يف الدنيا قد يبدو أن الناس يعملون أو  ﴾ڭ

ېئ ىئ ﴿ل للثقلني يتسبَّبون، أما يف ذلك اليوم فقد جتلَّت احلقيقة للناس مجيًعا، ب

ا إطالًقا، ال ، فاألمر هلل، وال متلك نفس لنفس شيئً [14: غافر] ﴾ىئىئ ی ی ی

ا  .خرًيا وال رشا

ۓ ﴿: (3)واآلية ال تعارض الشفاعة؛ ألن الشفاعة إذن من صاحب األمر

.﴾ڭ ڭ

                                                           

ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿: «سورة امللك»تقدم خترجيه يف ( 1)

 .﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

أرسار التكرار يف »، و(4/2342)« يف ظالل القرآن»، و(4/224)« تفسري املاوردي»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(246ص)« القرآن

، (6413)« صحيح البخاري»، و(11233)« مسند أمحد»، و(231)« مسند الطياليس»: ينظر( 3)

 (.112)« صحيح مسلم»و



414 
 

   



415 
 

 

 

 

 

*  

صحيح » ، كام يف«﴾ڭ ۇ﴿سورة »ُعِرفت يف كتب احلديث بـ

 .(1)، وغريها«السنن»، و«البخاري

فني»: وغالب كتب التفسري عىل تسميتها  .اختصاًرا (2)«سورة املطف 

، وهذا عىل سبيل (3)«سورة التطفيف»: وذكر بعض املتأخرين من أسامئها

ف واستخراج املصدر من أصل الفعل  .الترصُّ

 .(4)ست وثالثون آية باالتفاق  *

* 

 .(5)ريض اهلل عنهمكية، كام قال ابن مسعود : فقيل

                                                           

« جامع الرتمذي»، و(4/146)« صحيح البخاري»و ،(2/432)« الرزاق تفسري عبد»: ينظر( 1)

 (.23/136)« التحرير والتنوير»، و(2/161)« بن فوركتفسري ا»، و(4/211)
« تفسري الطربي»، و(13/226)« سنن النسائي الكربى»، و(611ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 2)

، (11/243)« لقرطبيتفسري ا»، و(4/412)« زاد املسري»، و(4/441)« املحرر الوجيز»، و(24/134)

 (.23/136)« التحرير والتنوير»و

رر يف تفسري اآلي والسور»، و(246ص)« لبيان يف عد  آي القرآنا»: ينظر( 3) ، (2/414)« َدْرج الدُّ

« التحرير والتنوير»، و(1/231)« مجال القراء وكامل اإلقراء»، و(212ص)« اإلقناع يف القراءات السبع»و

(23/216.) 
، (223ص)« م القرآنفنون األفنان يف عيون علو»، و(246ص)« البيان يف عد  آي القرآن»: ينظر( 4)

 (.14/262)« روح املعاين»، و(2/444)« مجال القراء وكامل اإلقراء»و

« الدر املنثور»، و(11/243)« تفسري القرطبي»، و(24/266)« تفسري الطربي»: ينظر( 5)

 (.23/136)« التحرير والتنوير»، و(14/233)
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 .(1)ريض اهلل عنهاممدنية، وهو اختيار ابن عباس : وقيل

ي أن سبب نزوهلا أنه كان رجل يف « أسباب النزول»وذكر الواحدي يف  د  عن السُّ

. املدينة عنده مكياالن، أحدمها كبري يكيل به لنفسه، والثاين صغري يكيل به للناس

 .(2)ضعيفوهذا 

 .(3)فيها املكي واملدين: وقيل

، وهو جيد من جهة (4)نزلت بني مكة واملدينة، ذكره جابر بن زيد وغريه: وقيل

ربام قصدوا أهنا من آخر أو آخر ما . إهنا مكية: أنه جيمع بني األقوال، ألن الذين قالوا

 .نزل بمكة، واعتربوا أن ما نزل بالطريق فهو تابع للمكي

 .نظروا إىل أن ما نزل بالطريق إىل املدينة فهو مدين. إهنا مدنية: اين قالووالذ

ة، منترشة بني التجار،  ففيه توفيق بني القولني، وإيامء إىل أن التطفيف خطيئة عامَّ

ا للعرب، وكان عند الكثري من مشيخة  سواًء بمكة أو املدينة، وكانت مكة مركًزا جتاريا

 .اس، فيكيلون هلم بغري ما يكيلون به ألنفسهمراء للنمكة وكربائها كربياء وازد

، فالسياق والوعد والوعيد والوصف الذي فيها أقرب ما  وَنَفُس السورة مكيٌّ

 .يكون إىل صفة اآليات املكية

                                                           

« تفسري ابن كثري»، و(24/266)« تفسري الطربي»، و(2222)« سنن ابن ماجه»: ينظر( 1)

 (.23/136)« التحرير والتنوير»، و(3/244)

« الكشاف»، و(4/221)« تفسري البغوي»، و(213ص)للواحدي « أسباب النزول»: ينظر( 2)

، (11/243)« فسري القرطبيت»، و(4/412)« زاد املسري»، و(4/441)« املحرر الوجيز»، و(4/613)

 (.14/262)« روح املعاين»و
، وهو القول اآلخر البن (23/136)« التحرير والتنوير»، و(11/243)« تفسري القرطبي»: ينظر( 3)

 .ريض اهلل عنهامعباس 

، (11/243)« تفسري القرطبي»، و(4/412)« زاد املسري»، و(4/441)« املحرر الوجيز»: ينظر( 4)

 (.23/136)« نويرالتحرير والت»و
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فون، فالقول بأهنا نزلت  وباملقابل فاملدينة من املراكز التجارية، وفيها اليهود املطف 

 .بني مكة واملدينة وجيه

 :﴾ۀڭ ۇ ﴿ *

ع أو الوعيد، وعادة : قريبة من كلمة ﴾ڭ﴿ ويح، التي ُيَعربَّ با عن التوجُّ

د هلم بالويل. يا ويِّل: اإلنسان إذا أصابه يشء أن يقول  .(1)فهو توعُّ

وا سياق اللفظ، . (2)«واٍد يف جهنم: ﴾ڭ﴿»: والذين قالوا حاولوا أن يفرس 

ي لفظة ُمستخَدمة قبل اإلسالم، ومل العرب، وهلكن هذا املعنى غري معروف يف لغة 

ُيْقَصد با واٍد يف جنهم، وال كانت اساًم علاًم ُيطلق عىل مكان، وإنام ُيطلق للوعيد، 

 .وهو إذا كان ُمبَْهاًم أقوى يف الوعيد

 :(3)والتطفيف ُيتمل معنيني

 الذين بلغ ِمنالقليل اليسري التافه، فهم : أنه مأخوذ من اليشء الطَّفيف، أي -1

دناءِتم أن يغشوا الناس باليشء اليسري، فإذا كالوا أو وزنوا أخذوا شيئًا يسرًيا 

 .وأضافوه إىل ماهلم

وهو تسفيه هلذا العمل وتنفري منه؛ ألنه يدلُّ عىل دناءة وحقارة، إىل حد  أنه 

 .يرسق اللقمة من فم الفقري

                                                           

 .«سورة اهلمزة»ينظر ما سيأيت يف ( 1)

تفسري »، و(6446)« صحيح ابن حبان»، و(11612)« مسند أمحد»: ينظر. مل يصح فيه يشء وهذا( 2)

« تفسري ابن كثري»، و(23/131)« تفسري القرطبي»، و(2/424)« املستدرك»، و(143، 2/144)« الطربي

« الدر املنثور»، و(13/442)، (244، 1/236)« باريفتح ال»، و(213، 3/244)، (1/212)

سورة »، وما سيأيت يف (2144)« السلسلة الصحيحة»، و(14/163)، (2/441)، (424، 1/424)

 .«اهلمزة

لسان »، و(14/423)للواحدي « التفسري البسيط»، و(13/444)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 3)

 .، واملصادر السابقة واآلتية(334ص)للَكَفوي « الكليات»، و(1/222)« العرب
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ارب الوصول ف هو الذي قأن الطفَّ هو حدُّ الصاع وطرفه، فيكون املطف   -2

 .إىل حد  الصاع ومل ُيَوف ه

ا حيث  ً واملعنيان متقاربان من حيث االشتقاق اللُّغوي، وقد جاء السياق مفرسَّ

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿: وصفهم سبحانه بقوله

 .﴾ھ

َمن يستويف لنفسه من الناس، فيأخذ حقه وافًيا، وُُيْرِس لغريه، فأما إذا  واملطف ف

ن يكيل بمكيالني، فيبخس الناس حقوقهم آخًذا ومعطيًا، فهو يف غاية زاد عىل ذلك بأ

 .(1)الفجور والعدوان

أصبحت كلمة جتري جمرى املَثَل عند احلديث عن « الكيل بمكيالني»و

تقيم العدل، وال تراعي املعايري الصحيحة يف التعامل مع السياسات الدولية التي ال 

 .وق اإلنسان ملصالح سياسية أو اقتصاديةاألحداث، وتوظ ف قضايا أخالقية كحق

واآلية الكريمة أصل يف النهي عن الظلم، ودعوة إىل العدل واإلنصاف، وحفز 

ا معه، وكام يف اإلنسان عىل أن يكون يف تعامله مع اآلخرين عىل ما حيب أن يتعاملو

اجلنَة، فلتأتِه  فَمن أحبَّ أن ُيَزْحَزَح عن الناِر ويدخَل »: صىل اهلل عليه وسلمقول النبي 

. (2)«منيَّتُه وهو يؤمُن باهلل واليوِم اآلخِر، وليأِت إىل الناِس الذي ُيب  أن ُيْؤَتى إليه

 .أن يفعل اليشء الذي يريد أن يفعله الناس معه: أي

لكيل والوزن مثال قائم مشهود  وقت نزول اآلية الكريمة، والتطفيف يف ا

د أن كل ما ماثله  أخذ حكمه، وربام كان من صور التطفيف ما هو والعدل نفسه يؤك 

 .أعظم جرًما وأشد إثاًم وأوسع رضًرا من بخس املكيال وامليزان

                                                           

 (.4/244)البن العريب « أحكام القرآن»، و(411ص)يبة البن قت« غريب القرآن»: ينظر( 1)

 . ريض اهلل عنهاماهلل بن عمرو  من حديث عبد( 1344)أخرجه مسلم ( 2)
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، فَمن وَّفَّ ُويف  له، وَمن »: يقول ريض اهلل عنهكان سلامن الفاريس  الصالُة مكيال 

فني  .(1)«طفَّف فقد علمتم ما أنزل اهلل تعاىل يف املطف 

الذي يِّسُق ِمن : َأْسوُأ الناِس سقةً »: عليه وسلم صىل اهللوقال النبيُّ 

 .فالرسقة تكون من كل يشء. (2)«صالتِه

يكون اإلنسان أنانياا يف تعامله مع والوعيد عامٌّ يف كل ألوان التطفيف، حيث 

بد أن يكون املؤمن َيِقًظا عاداًل،  الناس، ويف ُحْكِمه عليهم، ويف حفظ احلقوق، وال

يال الذي يكيل به لنفسه، بل األَْرقى واألكمل أن يكيل اإلنسان يكيل للناس باملك

فون، فإذا كان األمر  يتعلَّق به كال بمكيال بمكيالني، لكن عىل نقيض ما يفعله املطف 

العفو والتسامح وحسن الظن  والتامس العذر، وإذا كان املكيال للناس، كان حريًصا 

ي  .، بحيث ال يصيب أحًدا بسوءعىل ِحْفظ حقوقهم، وعىل الورع والتحر 

وهي املستوى األفضل واألكمل؛ أن يؤد ي إليهم : وهذه هي الدرجة األوىل

وا يف بعض حقهحقوقهم كاملة موفاة، ويتسا  .مح معهم إذا قرصَّ

درجة العدل، بأن يكيل اإلنسان للناس باملكيال الذي يريد : والدرجة الثانية

 .يظلمهم، وال يقبل منهم أن يظلموهمنهم أن يكيلوا له، فينصف معهم وال 

ه باملكيال األوَّف إذا كان احلق له، أما : والثالثة درجة التطفيف، أن يكيل فيام ُيصُّ

 .ان احلق عليه، فإنه ينقص املكيال وامليزان ويبخس الناس أشياءهمإذا ك

                                                           

، (2114)، وابن أيب شيبة (2643)الرزاق  ، وعبد(1112)« الزهد»أخرجه ابن املبارك يف ( 1)

 (.2331)« الضعيفةالسلسلة »: وينظر(. 2143)« شعب اإليامن»، ويف (2/211)والبيهقي 

من حديث أيب ( 1/221)، واحلاكم (22442، 11422)، وأمحد (2222)أخرجه الطياليس ( 2)

 -2/444)لأللباين « أصل صفة صالة النبي صىل اهلل عليه وسلم»: ، وينظرريض اهلل عنهامسعيد وأيب قتادة 

444.) 
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أن يطف ف يف احلالني، فيأخذ فوق حقه إذا اكتال، ويبخس حق اآلخر : والرابعة

 .كال أو وزن إذا

س ملبدأ أخالقي عظيم، وهو مبدأ العدل والقسط يف املعاملة بني  إن السورة تؤس 

 .الناس

أين علامؤهم؟ دعاِتم؟ أزواجهم؟ شبابم؟ ! نى؟وأين املسلمون من هذا املع

 حكامهم؟

 !أين اإلنسان الذي يعطي للناس ويتسامح معهم؟

ا؟ ا ويعطي حقا  !أين الذي يأخذ حقا

د لقد انترش ت يف الناس اليوم مبادئ الشح  واألنانية واهلوى، فصار اإلنسان يشد 

ه وحي اسب عىل النَِّقري والِقطمري، وإذا يف احلساب ويدقق يف امليزان يف األمر الذي ُيصُّ

إن كان األمر ُيصُّ اآلخرين، فإنه ال يقيم وزًنا ملشاعرهم وأحاسيسهم وال حلقوقهم، 

 :ي أن يشمل اجلانبني كليهاممبدأ العدل واإلنصاف ينبغ

: اجلانب املعنوي، يف األحكام واملواقف واألقوال، وقد جاء يف احلديث: األول

إاِلَّ حصائُد  -عىل مناخِرهم: أو قال -يف النار عىل وجوِههموهل َيُكب  الناَس »

 .(1)«!ألسنتِهم؟

وقع، حينام حتكم عىل شخص، أو مجاعة، أو جامعة، أو مرشوع، أو كتاب، أو م

أو نشاط، فهي شهادة ينبغي أن حتذر فيها من التطفيف، ووجود احلق والصواب يف 

م ما  َتْلَحظه من مآخذ بإنصاف وعدل، كام أن اخلطأ هذا العمل ال يمنعك من أن تقد 

 .الكثري ال يبيح لك أن تتجاوز الصواب وجتحد ما فيه من احلق

                                                           

من ( 2162)بن ماجه ، وا(2414)، والرتمذي (22314)، وأمحد (441)أخرجه الطياليس ( 1)

 (.2234، 1122)« السلسلة الصحيحة»: ، وينظرريض اهلل عنهحديث معاذ بن جبل 



421 
 

كثري من احلقوق يف املجتمعات اجلانب احلقوقي يف شتى شؤون احلياة، ف: الثاين

اإلسالمية ُمهَدرة، وال زال املسلمون حمتاجني إىل تكريس ثقافة احلقوق وحتقيقها 

 .ح يف امليادين كافَّةبشكل صحي

 ..كيف يتعامل األستاذ مع طالبه

 ..كيف يتعامل الزوج مع زوجته

 ..كيف يتعامل اجلار مع جاره

 ..املهمكيف يتعامل الناس يف بيعهم ورشائهم وتع

كيف يتعامل احلاكمون مع شعوبم؟ وما طبيعة العالقة، أهي عالقة سلطوية 

فة، قائمة عىل الرصاع والتآكل، أ م عالقة ودية منصفة، قائمة عىل التعاقد متعس 

 الرشيد والتكامل؟

لت هذه اجلوانب وجدت تضييًعا واسًعا للحقوق، حتى أصبح التطفيف  فإذا تأمَّ

بوي واملألوف السلوكي، وهذه السورة العظيمة ُتسهم إسهاًما جزًءا من البناء الرت

ًرا يف إعادة بناء األخالق االجتامعية  .مبارًشا ومؤث 

 :﴾ھۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿ *

وهذا نموذج للتطفيف له أمهيته، ويومئ إىل ما وراءه، حتى لقد ذكره اهلل تعاىل 

 القرآن الكريم، وكان من األنبياء َمن ُبِعَث لألمر بالقسط يف أكثر من سبعة مواضع يف

 ﴾جت حت خت يئ جب حب خب مب ىبيب﴿: عليه السالميف املكيال وامليزان مع التوحيد، وهو ُشعيب 

واالقتصاد الدويل جيب أن يقوم عىل االنضباط واالعتدال يف ، [132 -131: الشعراء]

 .الكيل والوزن
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التقنية، فإن الكيل والوزن يظل شديد  ومع تقدم العلم واحلضارة والوسائل

احلضور يف حياة الناس، وهو رمز للتعاطي، بأي وسيلة من وسائل اإليفاء 

 .واالستيفاء للحقوق

دون إذا كان احلق هل : م يأخذونه وافيًا غري منقوص، ومل يقلوهؤالء املتوعَّ

ء فيها معنى استعالء هؤال ﴾ۈ﴿؛ ألن ﴾ۈ ٴۇ﴿: ، بل قال«اكتالوا من الناس»

فني، وقد يكون مع التطفيف كربياء وتسلط وفوقية، إضافة إىل البَْخس واألخذ  املطف 

 .من الناس، فكأن االكتيال عىل حساب الناس وحقوقهم

أهنم إذا : واملعنى املتبادر والذي عليه مجهور املفرسين: ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿

 .كالوا هلم، أو وزنوا هلم؛ ُُيرِسون وُينِْقصون

وزن فالًنا، . كال له: كال فالًنا، أي: ة احلجاز وغريها، يقولونوهذا جاٍر يف لغ

: ﴾ۉ﴿أعطوهم كياًل، ومعنى : ﴾ۅ﴿وزن له، وهو معنى واضح، فمعنى : أي

 .(1)أعطوهم وزًنا

ضمرًيا « هم»وإذا كالوا هم، أو وزنوا هم، فجعلوا : وقال بعض املفرسين

 .ُُيْرِسون أو وزنوا، فإهنمإذا كالوا : لتوكيد الفاعل، فاملعنى

وهذا ضعيف، كام قال الطربي، وغريه؛ ألنه لو كانت كذلك لَفَصل بني الفعل 

د بفاصل، وهو األلف التي تلحق واو اجلامعة، وهذا ال يوجد يف  وبني الضمري املؤك 

أعطوهم بأن باعوا عليهم، : رسم القرآن، فدلَّ عىل أن األول هو املعنى الصحيح، أي

                                                           

« تفسري الطربي»، و(2/46)« صحيح البخاري»، و(2/462)لألخفش « معاين القرآن»: ينظر( 1)

« التحرير والتنوير»، و(11/242)« تفسري القرطبي»، و(21/32)« لرازيتفسري ا»، و(24/134)

(23/111.) 
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أو وزًنا؛ فإهنم يرجعوهنم بالصفقة اخلارسة، وال يعطوهنم وا منهم كياًل أو اشرت

هم، وهنا مقاَبلة بني  )﴾ې﴿وبني  ﴾ۋ﴿حقَّ
1). 

، وإذا كال  فهم مل يصلوا إىل الفضل، بحيث إن الواحد منهم إذا كال لغريه وَّفَّ

ولغريه، لنفسه احتاط فأنقص، ومل يصلوا إىل العدل، بحيث إن اإلنسان أوَّف لنفسه 

 .اكتالوا ِمن الناس يستوفون، وإذا كالوا أو وزنوا للناس فإهنم ُيرسونولكنهم إذا 

 :﴾ۓەئ ەئ  ې ې ى ى ائ ائ﴿ *

د ظن -َأاَل يظنون: وهذا سؤال يف معنى االستنكار أهنم مبعوثون؟  -ولو جمرَّ

د الظن كاٍف ألن جيعل اإلنسان يعيد النظر فيام هو فيه، فكيف  واألمر يقني  ال فإن جمرَّ

 !!داللة العقل والرشع والفطرةِمرية فيه، ب

هم دهم بالويل، ثم سامَّ فني؛ فإنه توعَّ فني»: والسياق تنفري من فعل املطف  ، «مطف 

ل فعلهم؛ فكان التفصيل عرًضا خمجاًل ألنانية هؤالء الظلمة  .ثم فصَّ

خملوق من طينة غري الطينة التي ما تقرأ اآلية، ترى إنساًنا يعتقد أنه  وكأنك عند

هل لك فضل عىل عباد اهلل، بحيث : منها الناس، ومنطق احلق يعاتبه ويقولُخلَِق 

 تتعامل معهم بغري ما تريد أن يتعاملوا به معك؟

َأاَل »: وهو اسم إشارة يوحي بالبعد، فلو كانوا قريبني لقال ﴾ى﴿وأشار إليهم بـ

الذكر محة اهلل، بعيدون عن الفضل، بعيدون عن ، فهم بعيدون عن ر«...يظنُّ هؤالء

 .الطيب، بعيدون عن اإليامن باآلخرة وجزائها

وهو قول مجهور .. َأاَل يوقنون: وحيتمل أن يكون الظن بمعنى اليقني، أي

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿: ، كام يف قوله(1)املفرسين

 .[44 -44: البقرة] ﴾ۅ ۅ ۉ

                                                           

 (.136 -24/134)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)
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ته، ، فهو عظيم بم[4: املعارج] ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴿وصفه بالعظيم؛ لطوله  ﴾ەئ ەئ﴿ دَّ

ة والعدل املطلق،  عظيم باحلوادث التي جتري فيه، عظيم بظهور القدرة اإلهلية التامَّ

 .حيث يدرك املرشكون حينذاك أنه ال حول هلم وال قوة

 :﴾ڭوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿ *

 .األرواح يف األجساديقوم الناس من قبورهم، وُتنَْفخ 

قيامة؛ خوًفا، وقوف الناس يف عرصات ال: ومن معاين القيام لرب العاملني

صىل اهلل عليه وحياًء، وخجاًل، وانتظاًرا للحساب ثم املصري، ويف احلديث أن النبيَّ 

: أي. (2)«حتى ُيغيَّب أحُدهم يف رشحه إىل أنصاف أذنيه ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿»: قال وسلم

 .العرُق طيلة هذه املدة من شدة الكرب وطول املوقفيتصبَّب منه 

خمتلفة عامَّ عليه األمر يف الدنيا، فنحن نرى املاء يف إن نظام ذلك اليوم وُسنَنَه 

الدنيا مادة سيالة، يسيل من املرتفع إىل املنخفض، لكن القوانني تتغريَّ يوم القيامة بإذن 

س والقمر، واألرض قد اختلف عام اهلل تعاىل؛ حتى نظام الكواكب والنجوم والشم

 .(3)كان معهوًدا يف الدنيا

قيام، ومل يذكر االنتقام أو املطالبة بالقصاص، ألن غالب واهلل سبحانه ذكر ال

فني كان خفياا، ال يدركه الطرف املظلوم، وال يفطن له، وال ُيطالِب به،  عمل املطف 

فني بأنه سيكون هو املُ  د تعاىل املطف  طالِب هلم، وهو الذي سيأخذ منهم فلهذا توعَّ

                                                                                                                                                    

« تفسري السمعاين»، و(13/141)« تفسري الثعلبي»، و(2/444)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 1)

، (4/432)« فتح القدير»و، (11/244)« تفسري القرطبي»، و(4/222)« تفسري البغوي»، و(4/163)

ٿ ٹ ٹ ﴿: «ورة القيامةس»، و﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿: «سورة احلاقة»وما تقدم يف 

 .﴾ىئں ں ڻ ڻ ڻ ﴿: «سورة االنشقاق»، وما سيأيت يف ﴾ٹ ٹ ڤ

 .ريض اهلل عنهاممن حديث ابن عمر ( 2342)، ومسلم (4123)أخرجه البخاري ( 2)

 .«سورة االنفطار»كام تقدم يف ( 3)
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عىل حقوق الناس سيكون خصمه اهلل  حقوق املظلومني، فاملطف ف والظامل واملعتِدي

 .تعاىل يوم القيامة

رجٌل أعطى يب ثم َغَدَر، : ثالثٌة أنا َخْصُمهم يوَم القيامةِ »: ويف احلديث القديس

ا فأكَل ثمنَه، ورجٌل استأجَر أجرًيا   .(1)«فاستوىف منه ومل يعطِه أجَرهورجٌل باَع حرًّ

عظيم من حقوق العباد؛ فَمن  وإنام كان اهلل خصمهم؛ لعظم الذنب، وألنه حق

ا وأكل ثمنه، فقد قارف أسوأ أنواع التطفيف  .مل ُيْعِط األجرَي أجَره، أو باع حرا

ويف السياق دليل عىل أن التطفيف إنام يصدر يف األصل من غري املؤمنني، 

، وقد يصدر من املؤمن، وقد يقع الظلم [244: البقرة] ﴾ں ڻ ڻ﴿

من دينه بذا الفعل، بل ذلك دليل عىل ضعف إيامنه  واخلطأ والبغي منه، وال ُيرج

وتناسيه يوم احلساب، فِفْعُله فِْعُل الكافرين وإن كان لسانه لسان املؤمنني، ويف هذا 

 .مزيد تنفري

مة الي وم ثقافة تعلَّموا بموجبها كيف يؤدُّون إن لدى الكثري من الشعوب املتقد 

املصالح العامة، فال يعتدون عىل  احلقوق، وكيف حيفظوهنا، وكيف ينضبطون يف

حقوق غريهم، وال يسمحون أن يعتدي أحد  عىل حقوقهم، وكيف يضعون األشياء 

يف مواضعها، ويستخدموهنا استخداًما رشيًدا؛ استشعاًرا للروح االجتامعية، وهذا إنام 

ا  .أخذوه بالرتبية والتعويد والتوارث، دون أن ينتظروا عليه جزاًء أخرويا

زة عىل العدل ويف ال عامل اإلسالمي ال تتوافر الرتبية االجتامعية أو الثقافة املحف 

واالنضباط، ومل يكن إيامهنم باهلل بالقوي الراسخ الذي حيملهم عىل االلتزام 

قي، فضعفت أخالقهم؛ لغياب الوازع االجتامعي واالنضباط احلقوقي واألخال

مون صورة سيئة عن الدين  .الديني، وصاروا يقد 

                                                           

 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 2263)أخرجه البخاري ( 1)
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وأكثر الناس حيكمون عىل الديانة من ممارسات أهلها، وأنت لو رأيَت شخًصا 

ة ستقول : ينتمي إىل ملَّة ال تعرفها يقوم بأعامل مرذولة ال يقبلها العقل، فإنك بعفويَّ

ألنك تظن أن ما َفَعَله كان بمقتىض دينه، وقد ال ! الماحلمد هلل الذي أكرمنا باإلس

لكن دفعه إىل ذلك الفعل جهُله أو غفلتُه، أو تربيتُه السيئة،  يكون ذلك مباًحا يف دينه،

خ عندك أن الدين الذي ينتحلونه  فإذا تكرر هذا معك من شخص آخر فثالث ترسَّ

 .سبب يف فساد فعلهم

سيئة عن اإلسالم؛ بسبب مقارفة بعض وكذلك اآلخرون ربام يأخذون صورة 

 ذلك صدٌّ عن سبيل اهلل وتشويه املسلمني للرذائل وانتهاك القيم والفضائل، ويف

 .جلامل اإلسالم لدى َمن ال يعرفونه

 :﴾ۈپ پ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿ *

كلمة إعراض وإرضاب عن املوضوع السابق إىل موضوع آخر مرتبط بام  ﴾ٱ﴿

، : مجع ﴾ٻ﴿قبله، و ى احلدَّ الكتاب الذي : هو وكتاهبمفاجر، وهو الذي يتعدَّ

 .(1)مُتْكتَب فيه أعامهلم وأقواهل

وقد بدأ بالفجار، خالًفا لعادة القرآن يف تقديم أهل اإليامن؛ مراعاة ملوضوع 

 .وسياقها، حيث كانت بدايتها يف وعيد املطففني، وهم الفجارالسورة 

 :(2)أربعة أقوال ﴾پ﴿وذكر املفِّسون يف

                                                           

« الكشاف»، و(4/213)للزجاج « معاين القرآن»، و(24/112)« يتفسري الطرب»: ينظر( 1)

، وما تقدم (114 -114، 23/132)« التحرير والتنوير»، و(11/246)« تفسري القرطبي»، و(4/621)

 .﴾ڱوئ وئ ۇئ ۇئ ﴿: «سورة النبأ»يف 

« تفسري املاتريدي»، و(2/434)« تفسري عبد الرزاق»، و(2/13)« تفسري ابن وهب» :ينظر( 2)

تفسري »، و(22/216)للواحدي « التفسري البسيط»، و(4/226)« تفسري املاوردي»، و(13/444)

 .، واملصادر السابقة واآلتية(3/242)« تفسري ابن كثري»، و(21/34)« الرازي
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 -ريض اهلل عنهاموُنقل عن ابن عباس وهو قول األكثرين، ، األرض السابعة -1

 .وقتادة وكعب وغريمها، وُروي مرفوًعا، وال يصح -يصحُّ عنه وال أظنه

 .مكان سافل، أو يف وضع سافل، وهذا معنى صحيح، أي أنه يف يف ِسفال -2

ني ضيق -3 ري، أي: ، فهي صيغة مبالغة، كام تقوليف ِسج  يكثر من : فالن ِسك 

 .رشب اخلمر

: أي، [3: اإلرساء] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ﴿: وجهنم سجن، كام قال تعاىل

سجنًا حُيْرَصون فيها
(1). 

ذلك يف األرض السابعة، ، وال يلزم أن يكون يف ضيق وشدة وكربة وِسفال -4

 .كام قال بعض املفرسين، أو يف صخرة عندها، أو عند الشيطان

وتلك األقوال وما شابها ُذكَِرت يف كتب التفسري، وليس هلا أسانيد صحيحة، 

ك النصُّ القرآين عىل إطالقه وعمومهوال أدلة واضحة، واألَْوىَل أن يُ  رْتَ
(2). 

 .(3)كلمة عربية معروفة وليست شائعة االستعامل ﴾ڀ﴿و

أسلوب قرآين لتعظيم األمر، وتعظيم السؤال  ﴾پ پ ڀ ڀ﴿

 .عنه

فقد  ﴾ہ ہ﴿: كلُّ يشء يف القرآن»: رمحه اهللوقال ُسفيان بن ُعيينة 

 . «فلم ُيربه به ﴾ڀ ڀ﴿: أخربه به، وكلُّ يشء

م الكالم حول هذا احلرصوق  .(4)د تقدَّ

                                                           

، (4/43)« تفسري ابن كثري»، و(2/12)« زاد املسري»، و(14/436)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.3/22)« روح املعاين»و

 .، واملصادر السابقة(4/414)« زاد املسري»: ينظر( 2)
 .«س ج ن»( 24/163)« تاج العروس»، و(4/2122)« الصحاح»: ينظر( 3)

 .﴾ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ﴿: «سورة احلاقة»ينظر ما تقدم يف ( 4)
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 :﴾ۋڀ ٺ ﴿ *

أن هذا ليس جواًبا  -ما ذهب إليه ابن كثري، وكثري من املفرسين -والراجح

؛ فسياق ذلك انتهى بالتشنيع والتهويل، ثم ﴾پ پ ڀ ڀ﴿: لقوله

: ، فكأنه قيل﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿: أنشأ يتكلم عن الكتاب؛ ألنه قال

)﴾ٺڀ ﴿: وما هو كتاب الفجار؟ فقال
، وفيه إشارة إىل أنه قد ُكتَِب هلم (1

 .فيه السجن والنار والعذاب

ْقِم، ومعناه ﴾ٺ﴿و : «سورة الكهف»الكتابة، كام يف : اسم مفعول من الرَّ

، ﴾ۋڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿

قيم ڀ ﴿: كتاب فيه أسامؤهم وأخبارهم، وهنا قال: وقيلالكتاب، : هو فالرَّ

 .مكتوب: أي ﴾ٺ

 !يل حاصل، فمعلوم أن الكتاب مكتوبهذا حتص: قد يقال

 :أن يف ذلك فوائد :واجلواب

 .أنه كتاب مضبوط، ال ُيزاد فيه وال ُينَْقص منه -1

د َبني   يف دالالته وما فيه، ففيه البداية والنهاية والكثري  -2 أنه كتاب واضح  جموَّ

، وهو هذا الكتاب ﴾ڇ ڇ﴿: «سورة الكهف»والقليل، وهلذا يقول تعاىل يف 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿املرقوم، 

ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گڳ ڳ ڳ 

 .﴾ڳ ڱ ڱ

                                                           

« تفسري القرطبي»، و(21/36)« تفسري الرازي»، و(4/442)« املحرر الوجيز»: ينظر( 1)

 (.23/114)« التحرير والتنوير»، و(3/243)« كثري تفسري ابن»، و(11/243)
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فون يزيدون وينقصون، أم ﴾ڀ ٺ﴿فهذا  ا الكتاب فال وهؤالء مطف 

 .تطفيف فيه وال زيادة وال نقص، وكل يشء مضبوط فيه وحمفوظ

ه،  -3 أنه مميَّز بعالمة، وليس ببعيد أن يكون كتاب الكافر مميًَّزا بعالمة ختصُّ

ه، فكتاب الكافر مرقوم، وكتاب املؤمن مرقوم، لكن  وكتاب املؤمن مميًَّزا بعالمة ختصُّ

 .شتان بني َرْقم وَرْقم

 .(1)املختوم، الذي عليه اخلتم أو اخلاتم: مفاملرقو

وحيتمل أن يكون الكتاب مشتماًل عىل رقم يدل عىل صاحبه، كام جتري  -4

ى كل فرد بطاقة فيها رقم، ولعل كل كتاب العادة يف مثل التجمعات الواسعة أن ُيعط

ي   .مرقوًما، واهلل أعلمإلنسان مسلم أو كافر حيوي رقاًم يدل عىل صاحبه؛ ولذا ُسم 

ن أحد  ل ال يغادر صغرية وال كبرية، مضبوط ال يتمكَّ إنه كتاب دقيق متقن مفصَّ

به، فهذا يأخذ من الزيادة فيه وال النقص منه، مميَّز ُمعلَّم، بحيث يعرف كل أحد كتا

 .كتابه بيمينه، وذاك يأخذ كتابه بشامله

 :﴾ائٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ *

بني بعدما قال عنهم د معنى الظن، وأنه ﴾ې ې ى ى ائ ائ﴿: وصفهم باملكذ  ؛ ليحد 

 .(2)التصديق

؛ ليربز شناعة ما ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿: ثم بنيَّ متعلَّق التكذيب، فقال

 .عملوه

                                                           

« تفسري املاوردي»، و(13/142)« تفسري الثعلبي»، و(2/446)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 1)

« تفسري القرطبي»، و(21/36)« تفسري الرازي»، و(22/222)للواحدي « التفسري البسيط»، و(4/223)

 (.14/263)« روح املعاين»، و(11/243)
، (11/244)« تفسري القرطبي»، و(4/414)« زاد املسري»، و(4/623)« الكشاف»: ظرين( 2)

 .﴾ې ې ى ى ائ ائ﴿: ، وما تقدم يف قوله(14/266)« روح املعاين»و
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بني دليل عىل أهن م ُدعوا وُبل غوا وقامت عليهم احلجة وسمعوا ووصفهم باملكذ 

ب هو  الذي سمع اخلرب وأدلته، وقامت عليه احلجة، ومع ذلك آيات اهلل؛ ألن املكذ 

 .هو يعِرض ويرصُّ عىل التكذيب

وهو دليل عىل أن العقاب للكافرين يوم القيامة يلحق َمن بلغته احلجة وقامت 

ب، أما َمن مل تبلغه احلجة، فال يدخل عليه دالئل الرسالة والنبوة، فأرصَّ وع اند وكذَّ

 ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ﴿: عاىل، كام قال سبحانهيف هذا، وأمُره إىل اهلل ت

 .[2: األحقاف]

 .(1)«سورة النبأ»وهذا املعنى يرد يف القرآن كثرًيا، وسبق يف 

ي -ودالئل الرشيعة عىل هذا اليوم عظيمة، والذي يقرأ القرآن  -خصوًصا املك 

مثلام احلديث عن البعث، وال يوجد عند األنبياء السابقني والكتب السابقة  جيد كثرة

يوجد يف القرآن الكريم من تفصيل أخبار اآلخرة والبعث والقيامة واجلنة والنار 

واحلساب والرصاط وامليزان، فداللة القرآن واضحة قوية، واإليامن بيوم الدين فيصل 

ن باآلخرة جيعل اإلنسان أكثر جدية واهتامًما يف حاسم بني فئتني من البرش، فإن اإليام

 .لتدين والعبادة واألخالق واحلقوقالتعاطي مع قضايا ا

والفطرة تغتبط بمثل هذا اإليامن، فهو يمنحها فسحة وانرشاًحا ورًضا وانتظاًرا 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿: لوعد الصدق؛ ولذا قال سبحانه

لو ختيَّل ، ف[162: األعراف] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ

ألرض وال عاشت، بل املخلوق أن هذه الروح تفنى باملوت، وكأهنا مل متِش عىل ا

لت إىل رماد ورميم وهناية وعدم، فهو إحساس قاتل، جيعل اإلنسان يموت قبل  حتوَّ

 .أوان املوت

                                                           

 .﴾ې ې ى ى ې ې﴿: «سورة النبأ»ينظر ما تقدم يف ( 1)
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فهنا يكون يف النفس تطلُّع  إىل أن يكون بعد املوت حياة أخرى، كام كان قبل 

 .احلياة موت آخر

ف واإلنسان يرى يف هذه الدنيا أشياء عديدة مل يستقم فيها  امليزان، فهذا مطف 

هلك، وقد أخذ أموال الناس بالباطل، وهذا ظامل مات يف عز  وَمنْعة ومتعة مل ُينتَقم 

للمظلوم منه، وهذا حمسن مات ومل ُيكاَفأ عىل إحسانه، وهذا شهيد لقي َحتْفه يف ضيق 

ْوح والفرج، فالوشدة وكرب، ومل ير بصيًص  فيها احلقوق بدَّ ِمن دار أخرى ُتَردُّ  ا من الرَّ

 .ألصحابا، وُينْتََصف من الظامل للمظلوم، وترجع األمور فيها إىل نصابا

ينيوم الدينونة، : فهذا يوم الدين، أي أدينك بذا، : ، كام تقول(1)اجلزاء: والد 

ام تعمل جُتاَزى، فالدينونة معناها أن ك: ، أي«كام تدين ُتدان»: أجازيك به، ومنه: أي

ا فرشٌّ يردَّ الدين لإلن  .سان بام أخذ، وُيوَّفَّ عمله، إن خرًيا فخري، وإن رشا

 :﴾ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ۇئ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿ *

د من  ب بيوم الدين بعد قيام احلجة ودالالت الرشيعة إنسان  َسِويٌّ متجر  ال يكذ 

ب به إال األهواء،   :َمن كان ُمتَّصًفا بثالث صفاتال ُيَكذ 

، وهذا يرجع لتأكيد مسألة حقوق الناس، وقد بدأ تعاىل بحقوق العدوان -1

ه، فقال ه دون خوف من بعث ، فهو يريد أن يميض يف عدوان﴾ڦ﴿: الناس قبل حق 

 .أو حساب

الذنب واملعصية،  :واإلثم، واألثيم عىل وزن فعيل، وهو صيغة مبالغة، اإلثم -2

يوإذا أد  .أثياًم : من عليه صاحبه وأرصَّ ُسم 

                                                           

« ويرالتحرير والتن»، و(11/241)« تفسري القرطبي»، و(24/113)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

: «سورة االنفطار»، و﴾ڱ ڱ ں ں ڻ﴿: «سورة املعارج»، وما تقدم يف (23/114)

 .﴾ۋچ چ چ چ ﴿
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م  ؛ ألن اإلرضار بحقوق الناس معصية هلل وأذى «األثيم»عىل « املعتدي»وقدَّ

األثيم فذنبه عىل نفسه وليس عىل للناس يف الوقت ذاته، فهو إثم مضاَعف، بخالف 

 .غريه

 واإلرضار بحقوق الناس والعدوان عليهم سبب يف فساد الدنيا، كام قال رسوُل 

يوِشُك أن يأيت زماٌن ُيغرَبُل الناُس فيه غربلًة، تبقى ُحثالٌة »: صىل اهلل عليه وسلماهلل 

وشبَّك النبيُّ . «عهوُدهم وأماناُُتم، واختلفوا فكانوا هكذا (1)من الناس قد َمِرَجْت 

 .(2)بني أصابعه صىل اهلل عليه وسلم

، وأين املبطل، وأين الصادق،: أي وأين الكاذب، فهذا  فال تدري أين املحقُّ

احلسد والبغي والعدوان، وهلذا كان من أعظم ما جاء الرسل بدفعه والنهي عنه البغُي 

 .والعدوانُ 

ء كان البغي والعدوان بالعلم، كام وقع لبني إرسائيل، أو بالرياسة، أو وسوا

م  .باملال، أو باسم ينتحله أو مذهب يرتسمه؛ فكله مذموم حمرَّ

ني  أن اإلثم قد أصبح جزًءا من شخصيَّته، وطبًعا ال يستطيع ؛ ليب«آثم»: ومل يقل

ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿: اخلالص منه، ولذا قال يف السورة ذاِتا

، فهي حالة انطباع عاطفي وجسدي باملعصية ال يسهل ﴾ىئ ڇ ڇ ڍڇ 

 .الفكاك منها

                                                           

 .اختلفت وفسدت: وَمِرَجتسفلة الناس،  :احُلثالة( 1)

، (4242، 4242)، وأبو داود (6342، 4433)، وأمحد (412)« الفتن»أخرجه ُنعيم بن مَحَّاد يف ( 2)

من ( 4/424)، (2/141)، واحلاكم (1164)« رشح مشكل اآلثار»، والطحاوي يف (2146)وابن ماجه 

 .ريض اهلل عنهاماهلل بن عمرو  حديث عبد

، (433)« صحيح البخاري»: ، وينظر  عنهريض اهللمن حديث أيب هريرة ( 4143)وأخرجه ابن حبان 

 (.234)« السلسلة الصحيحة»، و(1/444)« فتح الباري»و
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، ُتِّل عليه القرآن؛ فأعرض ﴾ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴿: ، كام قال تعاىلتكذيب القرآن -3

 .﴾ىئ ی﴿: الوق

وهذا قاله النرض بن احلارث يف مكة، حني كان يقرأ عىل قريش كتب ُرستم 

نة، ويقول هلمواْسَفنِْديار وأساطريهم  بامذا حممد أحسن حديثًا مني؟ ملاذا يتبعه : املدوَّ

 ؟(1)الناس ويرتكونني

م ا قت فيه هذه الصفات املرذولة؛ ألنه تعاىل عمَّ ة لكل َمن حتقَّ حلكم واآلية عامَّ

 .َمن كان كذلك ﴾ڤ﴿عىل 

السابقني والالحقني وهذا ال ُيصُّ شخًصا بعينه، بل يشمل ُكلَّ ُمْعتٍَد َأثِيٍم، من 

 .والعرب وغريهم

ثنا عن قصة إبراهيم وإسامعيل، لكن : واليوم ُتد َمن يقول للقرآن الكريم أن حيد 

صا موسى التي إن قصة أصحاب الكهف، وع: وَمن يقولهذا ال يعني أهنا حقيقة، 

 !تلقف ما يأفكون أسطورة، وال يلزم أن تكون حقيقة

ْطر،  -ُأْكُذوبة وُأْعُجوبة وُأْحُدوثة: مثل -ُأسطورة: مجع ﴾ىئ﴿و مأخوذ من السَّ

 .األشياء التي سطَّرها وكتبها األولون: وهو الكتابة والتسطري، أي

ليس : وقيلسابقة، قليل االستعامل، كام يف األمثلة ال« أفعولة»: والوزن الرصيف

)﴾ں﴿: هلا واحد من لفظها، مثل
2). 

                                                           

« تفسري الطربي»، و(243، 1/233)« سرية ابن هشام»، و(1/444)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

« النزولأسباب »، و(146 -6/144)« شعب اإليامن»، و(1/42)« تثبيت دالئل النبوة»، و(16/211)

 (.4/216)« البداية والنهاية»، و(21/423)« تفسري الرازي»، و(244ص)للواحدي 

« ِتذيب اللغة»، و(1/233)« لطربيتفسري ا»، و(1/214)لألخفش « معاين القرآن»: ينظر( 2)

« التحرير والتنوير»، و«س ط ر»( 12/24)« تاج العروس»، و(4/242)« لسان العرب»، و(12/223)

 .﴾ھڱ ڱ ڱ ں ﴿ :«سورة الفيل»، وما سيأيت يف 6/132)
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خرافات يرفضها العقل، وقد تكون قصًصا ومهية أو أمثااًل ُترضب : واألساطري

 .كقصص احليوانات والطيور واجلن

أما الغيب، فهو احلق الذي أخرب اهلل به، مما ال تستطيع العقول إدراكه بذاِتا، 

ل من اإليامن به، بل تستسلم له ِمن غري أن تدركه، لكنه ليس حُمااًل، وال تأنف العقو

إن الرسل صلوات اهلل وسالمه عليهم ُيربون بمحارات »: هلذا قال ابن تيميةو

 .(1)«العقول، ال بمحاالت العقول

كذبة، وإن : هذه أسطورة، أي: واألساطري ُتذكر يف سياق التكذيب، فتقول

، أو قصص الرومان واليونان «وِدمنةكليلة »كانت شائعة عند الناس، كام يف كتاب 

 .والفراعنة والصينيني وغريهم

فإذا حكى اهلل تعاىل لنا قصص األنبياء، أو قصة أصحاب الكهف، أو أصحاب 

األُخدود؛ فهي حقائق تارُيية يف أعىل درجات الوثوق واملصداقية؛ ألهنا تنزيل من 

 .اهلل العزيز العليم

ؤمن عن إيامنية غيبية، وأعظم ما يمي ز املبل هي عقلية املؤمن ليست خرافية، 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿: امللِحد هو اإليامن بالغيب، وهلذا قال سبحانه

؛ ألنه إذا مل يؤمن بالغيب مل يؤمن باهلل، وال باآلخرة، وال باجلنة، [2 -2: البقرة] ﴾ٺ

 .وال بالنار، وال بالوحي

ا، بل هو أصل وركن يف  عقيدة املسلم، هو إيامن فاإليامن بالغيب ليس شيئًا ثانويا

فون؛ ألهنم ال  بون يطف  ر يف تصوره ومنهجه وسلوكه، ولذلك كان املكذ  حقيقي يؤث 

يؤمنون بالغيب، وال يظنُّون أهنم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العاملني، 

                                                           

ل دين املسيح»، و(16/444)« جمموع الفتاوى»: ينظر( 1) ، (4/231)« اجلواب الصحيح ملَن بدَّ

 (.6/226)« رض العقل والنقلدرء تعا»و
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ه يف الدنيا، ال  من وبذا جترؤوا عىل حقوق الناس، واملؤمن قد يتخىلَّ عن بعض حق 

خره ليوم آخر هو عنده أكثر يقينًا باب أنه ال يريد هذا احل ، أو ال حيبُّه؛ ولكن ألنه يدَّ قَّ

ه  .من املشهود الذي يراه وحيسُّ

ل إىل عقلية أسطورية خرافية، تؤمن  إن عقلية املؤمن الغيبية ال جيوز أن تتحوَّ

، وتقيس قياًسا فاسًدا، فتقيس أوهام الناس  وحكاياِتم بكل ما ُيالف احلسَّ

ل، وكثري من عوام  املسلمني وشعوبم ضعف حسهم وأقاويلهم عىل خ رب الكتاب املنزَّ

فون الغرائب ويؤمنون با  !النقدي، وصاروا يتلقَّ

ُيفرَتض أن يكون مبدأ املؤمن رفض الروايات املوهومة، واألخبار املناقِضة 

، أما أن يكون ُمستوَدعً  ا لألوهام، فهذا انحراف للرشع والعقل، واملناِقضة للحس 

 .بري يف املنهجك

يُق  د  باإلرساء واملعراج، وجاءته قريش يقولون  ريض اهلل عنهملا ُأْخرِبَ أبو بكر الص 

فقال أبو ! هذا صاحُبك يزعُم أنه قد ُأرِسَي به إىل بيت املقدس، ثم رجع من ليلته: له

ل ذلك فإين  أشهُد إن كان قا»: فقال. نعم: قالوا. «َأَو قال ذلك؟»: ريض اهلل عنهبكر 

قه بأنه جاء الشاَم يف ليلة واحدة، ورجَع قبل أن ُيصبَح؟ : فقالوا. «لقد صدَق  أتصد 

قه بخرب السامء بكرًة وعشياا»: قال قه بأبعَد من ذلك، أصد   .(1)«نعم؛ إين أصد 

لًقا؛ ألن الذين ، وهلذا مل يعِط إيامًنا مطريض اهلل عنهفكان اخلرب غريبًا عىل أيب بكر 

، فعلَّق «إن كان قال ذلك لقد صدَق »: أخربوه به أخربوه عىل سبيل اإلزراء، فقال

، وهكذا ينبغي أن صىل اهلل عليه وسلماإليامن به عىل ثبوت اخلرب وِصْدقِه عن النبي 

ل يف قبول الروايات واألخبار دون حتر    .يقول املؤمن، فال يتعجَّ

                                                           

 .﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿: «سورة النجم»تقدم خترجيه يف ( 1)
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عاة والُوعَّ  ني من البسطاء وكثري من الدُّ اظ منذ قديم يدغدغون مشاعر املتلق 

ج بقصص خرافية أو مبالغات وتومهات وحكايات ال أصل هلا، وربام ساق  ذَّ والسُّ

مصن ف أو واعظ أو جماهد يف امليدان رواية غريبة منكرة، ونسبها إىل ثقة صالح، فال 

 .والسنةمنا قبول ما جاء يف الكتاب يلزمنا قبوهلا، وإنام الذي يلز

فلو قال لنا قائل  خرًبا يتعلَّق بعذاب القرب، أو بكرامات حصلت لفالن أو عالن، 

فال يلزم اإليامن بخصوص هذه الروايات، ولكن نؤمن بأصل االعتقادات الرشعية، 

ونتوقف يف تفصيل املرويات، حتى نطمئن إىل صدقها وعدالة رواِتا وسالمة عقوهلم 

 .وحواسهم

بني يف يسألنا شابٌّ عن م ل رصاخ املَُعذَّ قطع يف اليوتيوب، يظن أنه يسج 

قبورهم، واهلل تعاىل جعل أمر الربزخ وعذاب القرب ونعيمه من عامل الغيب، ولو أن 

 .الناس سمعوه وشاهدوه لكان من عامل الشهادة

تدروَن »: سمع يوًما َوْجَبًة، فقال صىل اهلل عليه وسلمنعم، صحَّ أن رسوَل اهلل 

هذا َحَجٌر ُرِمَي به يف الناِر منُذ سبعنَي »: قال. اهللُ ورسوُله أعلمُ : قالوا. «ما هذا؟

قنا بذلك؛ ألن : فنقول. (1)«خريًفا، فهو هَيِْوي يف النار اآلن، حتى انتهى إىل َقْعِرها َصدَّ

 .أخربنا به صىل اهلل عليه وسلمالنبيَّ 

َة ُتبتىَل يف قبورها، فل»: لوكذلك قا وال أن ال تدافنوا، لدعوُت اهللَ أن إن هذه األُمَّ

 .(2)«ُيسِمَعكم من عذاب القرب الذي أسمُع منه

 .فبنيَّ السبب يف إخفاء هذه األمور، ومل َيْدُع اهللَ أن يراها الناس أو يسمعوها

                                                           

ْقطة: والَوْجَبة. ريض اهلل عنه من حديث أيب هريرة( 2344)أخرجه مسلم ( 1)  .السَّ

 .ريض اهلل عنهمن حديث زيد بن ثابت ( 2346)أخرجه مسلم ( 2)
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، أما بعد وفاته فإننا ال صىل اهلل عليه وسلماملهم أن هذه أخبار قاهلا النبي 

ب يف قربه، وال أن يف هذا القرب ناًرا أو نعياًم، وال أن ما نستطيع أن نجزم أن فالًنا  ُيَعذَّ

ر يف الفيديو هو َمَلَك أو  بني، وال أن ما يصوَّ ل يف هذا الرشيط أنه أصوات املَُعذَّ ُيَسجَّ

ن أو طائف من اجلن، وما يدرينا أن تكون تلك األصوات مِحَاًم أو براكني أو شيطا

ب وتغِّل، أو أص  .واًتا ُمَقلَّدة أو مشبَّهةنرياًنا تتلهَّ

ويف الواليات املتحدة رجل من أهل الكتاب وضع عنده متحًفا، ووضع فيه ما 

ياا مش رها تصويًرا حس  ر اجلنة جاء يف الكتب الساموية عن اآلخرة، وصوَّ هوًدا، فصوَّ

ل أصواًتا تتعلَّق بذلك  .والنار وغريها، وربام سجَّ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿: واهلل تعاىل يقول

 .(1)ال حتسُّ منهم من أحد، وال تسمع هلم صوًتا: ، أي[13: مريم] ﴾ڄ ڄ

القرآنية وال ينبغي ربط إيامن الناس بأشياء حُمتَملة، بل ُيْرَبط إيامهنم باحلقائق 

واحلقائق النبوية الناصعة التي َمن آمن با فقد آمن، وَمن كفر با فقد كفر، أما أخبار 

حتتمل الصدق والكذب، وال ينبغي أن ُيْمتََحن املكلَّف با، وال أن الناس فهي مما 

إذا اغرتَّ أحد وسمع هذه األشياء : ُتعترَب حجة أو دلياًل أو برهاًنا، وإن كنا نقول

د وأناب وتاب، فهو كام لو تاب بسبب سامعه حلديث موضوع أو ضعيف، هو واستفا

 .ة أو املوضوعة أو احلكايات الباطلةيشء يفرح به، وال يعني قبول األحاديث الضعيف

ع يف قبول الظنون  مهمٌّ أن تكون العقلية اإلسالمية عقلية ناضجة رزينة، ال تترسَّ

ع يف نفيها، فال ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ﴿علم أوسع مما تظن، واالحتامالت، وال تترسَّ

، وال يزال العلم البرشي حيبو يف جمال الروحانيات [34: اإلرساء] ﴾ی ی

                                                           

تفسري »، و(2/113)للواحدي « بسيطالتفسري ال»، و(14/446)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (. 12/142)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(4/263)« تفسري ابن كثري»، و(11/142)« القرطبي
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واملسائل النفسية، وهذا رس رشف املصادر الرشعية التي يتلقاها املسلم  واإليامنيات

آل ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿: بالقبول، قائاًل مع أمثاله

 .[42: عمران

 :﴾ىئڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿ *

ليس األمر : واملعنىإرضاب وانتقال من موضوع إىل آخر، أو زجر، أو نفي، 

 .ني، بل من كالم رب العاملنيكذلك، وليست اآليات من أساطري األول

چچ چ ڇ ڇ ڇ ﴿: ثم ذهب إىل تعليل ما وقعوا فيه فقال

ان الذي أصابم: أي ﴾ڇ ڍ بوا بسبب الرَّ أهنم كذَّ
(1). 

ان ى: والرَّ ين: غالف يكون عىل قلب اإلنسان، وُيَسمَّ اُن، أو الرَّ الرَّ
وأشد ، (2)

بُْع، كام يف قوله: منه : الُقْفل، كام يف قوله: وأشد منهام، [12: التوبة] ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿: الطَّ

اإلنسان، جتعله حمجوًبا ، وهي آفات تصيب قلب [24: حممد] ﴾گ گ ڳ ڳ﴿

ب احلقائق فال يقبلها، ويعمى عنها ويامري يف احلق    .عن ترشُّ

رحلتها الطويلة مع اهلوى واالنحراف جعلتها تكره اخلري والصدق، والطهارة 

 والفجور، والكذب والريبة، وهذا حيدث حني والعفاف، وحتب ضدَّ ذلك من الرش

 :االهنامك يف صفة مذمومة؛ ولذا قال يعتاد امرؤ  حياة الرذيلة والفسق، أو

 .[44: الزمر] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ﴿

                                                           

، (14/261)« روح املعاين»، و(4/434)« فتح القدير»، و(4/214)« تفسري البيضاوي»: ينظر( 1)

 (.23/111) «التحرير والتنوير»، و(14/123)«  مقاصد القرآنفتح البيان يف»و

تفسري »، و(21/33)« تفسري الرازي»، و(22/222)للواحدي « التفسري البسيط»: ينظر( 2)

 (.13/424)« البحر املحيط يف التفسري»، و(11/243)« القرطبي

 .«ر ي ن»( 24/123)« تاج العروس»، و(12/112)« لسان العرب»: وينظر أيًضا
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ا إذا رأى فتاة حمتشمة ازدراها، وامتعض لرؤيتها؛ ألنه يريد املترب جة،  جتد شابا

َق اللَّعوب التي يسهل اصطيادها واس تغالهلا، وإذا وجد نفسه يف بيئة حمافظة جادة رَشِ

اُن ا  .لذي يغط ي عىل القلببذلك، فهذا سببه الرَّ

ى باإلدمان، كَمن يتعاطى املخدرات، حتى جتري سمومها يف دمه،  ومنه ما ُيَسمَّ

ى باألَْعراض االنسحابية  .فلو ُمنِع عنها بالقوة صار يعاين ما ُيَسمَّ

 .ة أو املشاهدات اإلباحية أو املكاملات والعالقات املحرمةومثله إدمان الرذيل

ان إنه ليُغاُن عىل قلبي، وإين ألستغفُر اهللَ يف »: يشء غري الَغني، كام يف حديث والرَّ

يشء خفيف َيْعِرض لقلوب األخيار والصلحاء من  الَغنيفكأن . (1)«َة مرةمئاليوم 

انالغفلة، فيدفعونه باالستغفار، أما  فغالبًا ما يصيب قلوب الكافرين أو أهل  ،الرَّ

 .الفجور

بني الالم والراء إدغام عند بعضهم،  ﴾ڃچ چچ چ﴿ويف 

، وبعضهم يفصلون بينهام بسكتة «بْل َران»: وبعضهم يفصلوهنا بغري إدغام، فيقولون

 .(2)لطيفة دون تنفُّس، وهذه قراءة حفص

 :﴾یڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿ *

ان الذي حجب ويف عطف هذه اآلية عىل السابقة  مناَسبة مجيلة؛ حيث ذكر الرَّ

واملعرفة واإليامن والعمل الصالح؛ فناسب أن يكون عقابم يف قلوبم عن احلق 

 .اآلخرة حجاًبا كالذي كان عندهم يف الدنيا

                                                           

 .ريض اهلل عنه من حديث األََغر املزين( 2632)أخرجه مسلم ( 1)

احلجة للقراء »، و(464ص)« السبعة يف القراءات»، و(4/211)للفراء « معاين القرآن»: ينظر( 2)

، (644ص)« حجة القراءات»، و(446ص)« املبسوط يف القراءات العرش»، و(4/234)« السبعة

« قراءاتمعجم ال»، و(14/261)« روح املعاين»، و(4/414)« زاد املسري»، و(4/621)« الكشاف»و

(13/244- 243.) 
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َرموا من رؤيته سبحانه، فال يرونه كام يراه املؤمنون؛  واحلجاب عن اهلل هو أْن حُيْ

 .واحتجب عن أهل معصيتهفهو جتىلَّ ألهل كرامته، 

 .ؤية املؤمنني ربم يوم القيامةواستدلَّ الشافعي بذه اآلية عىل ر

بني بحرماهنم من رؤيته،  وهو استدالل بمفهوم املخالفة؛ فإن اهلل ملا عاقب املكذ 

 .دلَّ عىل أن غريهم من املؤمنني يرونه

پ ﴿: تعاىلوقد تضافرت األدلة عليه، وهو مذهب أهل السنة، كام يف قوله 

، ورؤية اهلل من أعظم النعيم [22 -22: القيامة] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

موا بذكره يف الدنيا، تنعموا برؤيته يف اآلخرة مون به يف اجلنة، فبعد أن تنعَّ  .(1)الذي ُينَعَّ

إذ  صىل اهلل عليه وسلمكنا جلوًسا عند رسول اهلل : قال ريض اهلل عنهوعن َجِرير 

أما إنكم سَتوَن ربَّكم كام تروَن هذا القمَر، ال »: لبدر، فقالنظر إىل القمر ليلَة ا

وَن يف رؤيتِه  .(2)«ُتضام 

 .تشبيه الرؤية بالرؤية، ال تشبيه املرئي باملرئي: واملقصود

وحجاب الكافرين عنه سبحانه يفعل يف القلوب واألرواح مثلام تفعل النار  *

ک ڑ ڑ ک ﴿: ب بقولهباألجساد من احلرقة واألمل واإلهانة، ولذا عقَّ 

 .، وهذا عقاب أجسادهم﴾پ

ِّْل   .أشد النار: واجلحيم، (3)اليشَّ والكي واإلحاطة من كل جانب: والصَّ

                                                           

َلكائي « رشح أصول االعتقاد»: ينظر( 1) لِقوام السنة « احلجة يف بيان املحجة»، و(2/411)لالَّ

« رشح العقيدة الطحاوية»، و(212ص)« حادي األرواح»، و(4/411)« جمموع الفتاوى»، و(2/424)

 (.2/1423)« لشافعيتفسري ا»، و(111ص)
 (. 422)مسلم ، و(6424)أخرجه البخاري ( 2)

 .﴾یگ گ ڳ ﴿: «سورة االنفطار»ينظر ما تقدم يف ( 3)
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 :﴾ڀک ک گ گ گ گ ڳ ﴿ *

 إنه: هذا الذي كنتم تقولون عنه: يرون مصريهم يوم القيامة، يقالما  عند

ِّْل ب: فكان عقاب الفجار يف اآلخرة. ﴾ۇ ۆ﴿ النار، ثم التوبيخ احلجاب، ثم الصَّ

 .والتبكيت

بني ومآهلم، انتقل إىل الكتاب اآلخر، وهو  ار املكذ  وملا انتهى من ذكر حال الفجَّ

ر ذكر اجلنة والنار، واخلري  كتاب األبرار، وهذه طريقة جارية يف القرآن، أنه يكر 

 .(1)والرش، واإليامن والكفر

 :﴾ٿڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ *

 .(2)هلم، فهو صحيفة األعاملكتابم الذي ُكتبَت به أعام

، وهو اسم جنس ألعامل اخلري والطاعة: مجع واألبرار ، وهو صاحب الرِب  َبر 
(3). 

رَّ »: رمحه اهلليقول احلسن البرصي  . (4)«األبرار هم الذين ال ُيْؤُذون شيئًا حتى الذَّ

ر   ت شجرٍة، نزَل نبيٌّ من األنبياِء حت»: نوع من النمل، ويف احلديث الصحيح: والذَّ

: فأََمَر بجهاِزه فأُخِرَج من حتتِها، ثم َأَمَر هبا فأُحِرَقت، فأوحى اهللُ إليهفَلَدَغْته نملٌة، 

ال نملًة واحدةً  أحرقت بيت النمل كله من أجل نملة واحدة قرصتك، : يعني. (5)«فهَّ

 !بد ملاذا مل تنتقم من النملة التي قرصتك فقط؟ إن كان وال

                                                           

 .«سورة الفاحتة»ينظر ما تقدم يف ( 1)

 .﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿: كام تقدم يف قوله( 2)

« مفردات القرآن»و، (2/211)« بصائر ذوي التمييز»، و(114ص)« املفردات يف غريب القرآن»( 3)

 (.244ص)للفراهي 

، وابن أيب حاتم يف (24/234)« تفسريه»، والطربي يف (2236)« الزهد»أخرجه أمحد يف ( 4)

 (.44)« املجالسة»، والدينوري يف (2/344)« تفسريه»
 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 2241)، ومسلم (2211)أخرجه البخاري ( 5)
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فني وهم أهل بغي ملوضوع التطفيف؛ فبعد  وهذا السياق مناسب وعيد املطف 

 .وعدوان، جاء ذكر األبرار أصحاب العدل واإلنصاف

وليس املقصود بالرِب  املظهر الذي يبدو به اإلنسان وكأنه أصبح معدوًدا يف 

األخيار، بل الرِبُّ هو اإليامن يف األصل، وهو من املعاين القلبية التي تفيض عىل 

 .ظهر أثرهااجلوارح وي

وباطن، وسلوك وعمل، واإليامن قول وعمل واعتقاد، واالعتقاد  والدين ظاهر

ف النبي  أن تعبَد اهللَ كأنك »اإلحسان بـ صىل اهلل عليه وسلمهو األصل؛ وهلذا عرَّ

 .وهذا يشء يف القلب، وكذلك اإليامن أصل حتقيقه يف القلب. (1)«تراه

 .جات مرشوعةق للباطن، وكل هذه الدرثم درجة اإلسالم، وهي الظاهر املوافِ 

: ، وبضدهم(2)كلمة عربية ُتطَلق عىل الذين يسكنون يف األعايل: ﴾ڻ﴿و

فليُّون الذين يسكنون يف األسافل  .السُّ

عت عبارات السلف يف تفسريها السامء : وقيلِسدرة املنتهى، : فقيل، وقد تنوَّ

 .(3)عند العرش: وقيلالسابعة، 

ني، الذي ِمن املنازل ال :واملقصود سامية الرفيعة، كام أن كتاب الفجار يف ِسج 

فل، وهو دليل عىل أن اجلنة يف السامء وسقفها عرش الرمحن : أشهر معانيه عز السُّ

 .(1)وجل

                                                           

 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 1)ومسلم  ،(43)أخرجه البخاري ( 1)

 . ريض اهلل عنهمن حديث عمر ( 3)لم وأخرجه مس
 .﴾ۈئژ ژ ڑ ڑ ﴿: «سورة االنفطار»كام تقدم يف ( 2)

، (4/414)« زاد املسري»، و(4/224)« تفسري البغوي»، و(24/234)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (.3/242)« كثريتفسري ابن »، و(11/242)« تفسري القرطبي»و
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 :﴾ٹں ڻ ڻ ڻ ﴿ *

 .(2)وهي إشادة به، وأنه بالغ مبلغ االرتفاع والسمو

تفسرًيا ، وليس ﴾ڱ ڱ﴿تفسري لـ: ﴾ڤڀ ٺ ﴿ *

بني الكتاب وبني  ﴾ں ڻ ڻ ڻ﴿: لت كلمة، وإنام دخ﴾ڱ﴿لـ

 .وصفه؛ للتعظيم والتفخيم

 :﴾ڦہ ہ﴿ *

بون: وقيلحيرضه، : أي يطَّلع عليه املقرَّ
، وهم املالئكة واألنبياء والرسل (3)

يقون والشهداء، وكلهم يشهدون كتب األبرار، وهو من بركة ما ُرقَِم فيه من  د  والص 

 .األعامل الصاحلة

 :﴾ڄھ ھ ھ ھ ﴿ *

، بل جاء با نكرة تشمل كل نعيم، «لفي النَّعيم»: الذين هذا كتابم، ومل يقل: أي

ر أو َُيُْطر عىل البال من النَّعيم فهم فيه، وكأن النَّعيم وعاء، واألبرار قد  فكل ما ُيتَصوَّ

مون بكل ما فيه  .ُوِضعوا فيه، فهم يتنعَّ

اهلل وسامع كالمه  النَّعيم املعنوي، نعيم األرواح والقلوب برضوان: ومنه

ۋ ۅ ۅ ﴿: سبحانه، والنظر إىل وجهه الكريم، والرضوان، كام قال سبحانه

 .[62: التوبة] ﴾ۉۉ

                                                                                                                                                    

املحرر »، و(213 -24/234)« تفسري الطربي»، و(4/211)للفراء « معاين القرآن»: ينظر( 1)

 (.11/242)« تفسري القرطبي»، و(4/442)« الوجيز

 .﴾ۈپ پ ڀ ڀ ﴿: وينظر ما تقدم يف قوله( 2)

، (11/244)« القرطبيتفسري »، و(4/414)« زاد املسري»، و(24/211)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (.3/242)« تفسري ابن كثري»و
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، من املآكل واملطاعم واملشارب واألصوات اجلميلة،  وهناك النَّعيم احِليس 

ات، والنكاح وألوان املتع  .التي نعرف، والتي ال نعرف واملَلذَّ

 :﴾ڃے ۓ ۓ ﴿ *

ر واملتكآت التي يقعدون عليها يف اجلنةأ: مجع ﴾ۓ ﴿ ، (1)ريكة، وهي الرسُّ

 ثم هم ينظرون، ومل يذكر اهلل تعاىل إىل ماذا ينظرون؟

ما يأيت اإلطالق يف القرآن فإنه يدل عىل عموم املتعل ق، فهم هنا ينظرون  وعند

، [23: نساناإل] ﴾ې ې ې ى ى ائ ائ﴿: إىل النَّعيم واملُْلك الذي ُأعُطوه، كام قال سبحانه

ذ بالنظر إىل ما يملك، وهو يف ذاته متعة  .واإلنسان يتلذَّ

املرء بالنظر إليها، فإن اإلنسان حني ينظر وينظرون إىل األشياء اجلميلة التي يلتذُّ 

إىل املناظر اجلميلة يتمتَّع حتى ال يريد أن يغمض عينيه، وقد يكون هذا عنده ألذ من 

 .ات، ولو مل تكن األشياء ملًكا لهالطعام والرشاب وألوان املَلذَّ 

 .وينظرون إىل وجه اهلل سبحانه، وهو أعظم نعيم

روا نعمة اهلل تعاىل عليهم، كام يف  وينظرون إذا شاؤوا إىل الكفار كَّ يف النار، ليذَّ

كه، فيحب أن ينظر إليه،  قصة الصافات، واملؤمن الذي كان له صديق يف الدنيا يشك 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿: نار، فيخاطبه وهو يف النارفرييه اهلل إياه يف ال

 .[46 -44: الصافات] ﴾ڄ ڄ ڄ

ع، تس ة من حواس  فهذا هو نعيم اجلنة، نعيم متنو  تمتع به كل جارحة، وكل حاسَّ

 .اإلنسان

 :﴾چڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿ *

                                                           

، (2/234)للزجاج « معاين القرآن»، و(24/223)، (14/244)« لطربيتفسري ا»: ينظر( 1)

 (.23/234)« التحرير والتنوير»، و(4/144)« تفسري ابن كثري»، و(14/44)« تفسري القرطبي»و
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 .بلغ بم النَّعيم أن صار عالمًة ُترى يف وجوههم

يف الدنيا ظاهًرا، فكذلك تظهر يف  فكام كان أثر الطاعة واإليامن يف وجوههم

 .(1)وجوههم نرضة النعيم

 :﴾ڍۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿ *

 .ُتدار عليهم اخلمر وهم يف جمالسهم وَسَمرهموهذا من ألوان نعيمهم، حيث 

حيق»واختلفوا يف   :(2)عىل أقوال «الرَّ

وهنا أجود  -أنه اخلمر الصايف، أو اخلمر القديم املعتَّق ألن الناس يف الدنيا يعدُّ

 .أو اخلمر األبيض اجلي د -اخلمر

كحول وال وهي ْخر، ال َتْذَهب بالعقول واأللباب كخمر الدنيا، وليس فيها 

 .سكر

يكون يف أكواب وقوارير مغلقة خاصة بصاحبها، فهو الذي يقوم  واملختوم

ها، وهذا من كامل النعيم  .(3)بفتحها وفض 

 :﴾ڈۉ ۉ ې ې  ۋ ۅۅ﴿* 

                                                           

تفسري »، و(22/224)للواحدي « التفسري البسيط»و، (13/444)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 1)

 (.21/11)« الرازي
« زاد املسري»، و(4/223)« تفسري املاوردي»، و(214 -24/214)«  الطربيتفسري»: ينظر( 2)

، (14/236)« الدر املنثور»، و(3/242)« تفسري ابن كثري»، و(11/244)« تفسري القرطبي»، و(4/414)

 (.4/413)« فتح القدير»و

« رالتحرير والتنوي»، و(21/12)« تفسري الرازي»، و(4/132)« تفسري السمعاين»: ينظر( 3)

 .، واملصادر السابقة(1/244)
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: ، ويف بعض القراءات﴾ۋ ۅۅ﴿: قال واخلَتْم نفسه ِمْسك؛ ولذا

فاخلتم الذي ُختَِم به عىل القارورة أو الكأس من املسك، فام بالك . (1)(َختَُمُه ِمْسٌك )

 :﴾ۉ ۉ ې ې ﴿! بام يف داخلها؟

وكان أهل التطفيف يف الدنيا يتنافسون بالدرهم والدينار، وبالتطفيف بيشء 

 .﴾ڭ ۇ﴿ملساكني، فـقليل من الطعام يأخذونه من أفواه الفقراء وا

النَّعيم العظيم الذي ُحقَّ هلم أن يتنافسوا فيه،  أما املؤمنون فقد كانوا يتنافسون يف

 .وهو ما جيب أن يكون فيه التنافس

 فعادا بعُد أبوااَل  (2)ِشيبا***  هذي املكارُم ال َقْعباِن من لبنٍ 
ٍ
(3)بامء

 

يف العلم، حتى قال بعض وهي إشارة إىل مرشوعية التنافس يف اخلري، كالتنافس 

 .الُقَرب، ففي جمال القربات والطاعات ينبغي أن يتنافس الناسال إيثار يف : الفقهاء

وال يعني هذا املنع من التنافس يف خري الدنيا وطيبها ومتاعها املباح وفرصها التي 

رت لإلنسان، مثل التنافس يف جتارة ُينِْفق اإلنسان منها يف سبيل اهلل، أو و ظيفة ينفع ُسخ 

ه وجيد فيه نفسه، كام يتنافس الناس يف االنتخابات وينتفع با، أو منصب يبذل فيه طاقت

 .وغريها، فهذا يرجع إىل نيَّة اإلنسان

ولو كان لدى املرء رغبة  يف سمعة أو مكانة أو جاه مباح، فهذا مما ال ُيالم عليه، 

ه الرياء وهو طبيعة وِجبِلَّة، لكن َفْرق  بني إنسان يف نيَّت ه أن ينفع الناس، وآخر مهُّ

 .والتفاخروالسمعة 

                                                           

« اإلتقان»، و(4/416)« زاد املسري»، و(22ص)« املقنع يف رسم مصاحف األمصار»: ينظر( 1)

 (.241 -13/243)« معجم القراءات»، و(4/131)

 .ُخلَِطا: أي( 2)

اهِّل، منسوًبا إىل أيب الصلت بن أيب ربيعة، شاعر ج( 2/44)« هناية األرب يف فنون األدب»: ينظر( 3)

 .وهو والد أمية بن أيب الصلت، قاله يف قصيدة مادًحا فيها سيف بن ذي يزن
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 .ورش منهم ثالث قصده اإلرضار باخللق والظلم واالنتقام

وعادًة ال يمكن حتصيل اخلري إال بيشء من مراعاة حظ  النفس، وعىل املؤمن أن 

ح نيَّته  .يصح 

ث وهو أن جمرد دخولك ميدان املنافسة حممود؛ حي: ويف اآلية معنى لطيف

يشملك بذلك وصف املتنافسني، وأنت عىل خري، ولو ُسبقت فَحْسُبك أن تكون من 

َ رسوُل اهلل  ُدوَر األنصار، قال له سعُد بُن  صىل اهلل عليه وسلماملتنافسني، وهلذا ملا َخريَّ

َ ُدو: ريض اهلل عنه ُعبادةَ  صىل اهلل  فقال! ُر األنصار، فُجِعْلنا آِخًرايا رسوَل اهلل، ُخري 

)«أو ليس بَحْسبِكم أن تكونوا من اخليار؟»: عليه وسلم
1). 

 :﴾کې ى ى ﴿ *

، وُتستخدم يف األشياء (2)اليشء املختلط املمزوج: واملََزاجمن املَْزج،  ﴾ې ﴿

ر، وإذا ُخلِط رشاب برشاب قيل: املعنوية، فيقال مزيج، أو هذا : فالن مزاجه متعك 

 .(3)ممزوج بعضه ببعض: مزاج، أي

ني يف اجلنة، وهي أفضل ماء اجلنة، وهذه العني تصب عىل جناهنم من ع: ﴾ى﴿و

نام، وَسنام البَعري ؛ لعلوها: علو؛ مشتقة من السَّ أعاله، فكأهنا يف اجلنة َسنام 
(4). 

إهنا مُتَزج ألصحاب »: يف هذه اآلية ريض اهلل عنهاموقال ابن عباس وابن مسعود 

فً  بون رِصْ  .(1)«االيمني مزًجا، ويرشبا املقرَّ

                                                           

 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب مُحيد الساعدي ( 1212)، ومسلم (2611)أخرجه البخاري  (1)

 .«م ز ج»( 644ص)« ب القرآناملفردات يف غري»: ينظر( 2)

 (.23/236)« لتنويرالتحرير وا»، و(13/444)« تفسري املاتريدي»: ينظر( 3)

« تفسري الطربي»، و(423ص)البن قتيبة « غريب القرآن»، و(612ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 4)

، (21/12)« تفسري الرازي»، و(4/416)« زاد املسري»، و(4/221)« تفسري املاوردي»، و(24/221)

 (.23/233)« التحرير والتنوير»، و(11/244)« تفسري القرطبي»و
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بونيرشبوهنا ممزوجة بغريها،  فأصحاب اليمني ًفا غري  أما املقرَّ فيرشبوهنا رِصْ

بني أفضل من أصحاب اليمني ممزوجة؛ ألن املقرَّ
(2). 

 :﴾گائ ەئ ەئ وئ ﴿ *

بون، فالباء بمعنى : أي ، (3)، وهو معروف يف اللغة«من»يرشب منها املقرَّ

ًفا، أما األبرار  بون يرشبوهنا رِصْ  .وأصحاب اليمني فإهنا مُتَزج هلم مزًجافاملقرَّ

ختم تعاىل هذه السورة بذكر ما كان عليه األبرار والفجار يف هذه الدار، فقال  *

 :﴾ڱۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴿: سبحانه

فهم باالسم املوصول «املجرمني»: ومل يقل ، ثم بالفعل املايض ﴾ۇئ﴿، بل عرَّ

اهلل تعاىل يذكر هؤالء املجرمني أمر مىض، ف -وهو اإلجرام -، فبنيَّ أن فعلهم﴾ۆئ﴿

إن هذه : امة بصفتهم التي كانوا عليها يف الدنيا، ولذلك قال بعض املفرسينيوم القي

 .اآليات مما يوب خ اهلل تعاىل به املجرمني يوم القيامة

وسواء كان ذلك توبيًخا هلم، أو تقييًدا ملا عملوه يف الدنيا، فاألمر يتعلق بذكر 

 .عز وجلم باهلل وهو أهنم أجرموا، ومن أعظم إجرامهم كفره معنًى مهم وواقع،

                                                                                                                                                    

، 44)هلناد « الزهد»، و(24311)« مصنف ابن أيب شيبة»، و(1422)البن املبارك « هدالز»: ينظر( 1)

للبيهقي « البعث والنشور»، و(234)أليب نعيم « صفة اجلنة»، و(24/221)« تفسري الطربي»، و(44

 (.14/213)« الدر املنثور»، و(223( )13/233)« املختارة»، و(226)
، (2/412)« مراح لبيد لكشف معنى القرآن املجيد»و، (21/12)« تفسري الرازي»: ينظر (2)

 (.23/123)للزحيِّل « التفسري املنري»و

تاج »، و(2/22)« رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك»، و(4/243)« املخصص»: ينظر( 3)

 (.43/432)« العروس
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ما جتد يف القرآن ذكر اإلجرام والكفر، وبمقابل ذلك اإليامن، ال جتد أن  وعند

شيئًا من ذلك مقروًنا باسم قبيلة أو بلد أو شخص، فالعربة بفعل اإلنسان، ال بام كان 

 .عليه اآلباء واألجداد

 حَمـُمـوُدُه َعـِن النَّـَسـِب ُيغنيَك ***  ـْب َأَدًباُكِن ابَن َمن ِشئَت واكتَِس 

 بـال لِــســـاٍن لــه وال َأَدِب ***  فَليَس ُيغني احلَسـيـَب نِـسـبَـتُـهُ 

 (1)كاَن َأيب: َليَس الَفتى َمـــن يقول***  هـا َأنـا ذا: إِنَّ الَفتى َمـن َيقــوُل 

 :(2)ريض اهلل عنهوُينسب إىل عِّل 

 َفال َترُتِك التقوى ات كااًل عىل النََّسْب ***  إِالَّ بِدينِـــهِ ما اإِلنساُن  َلَعمُركَ 

يَف أبا هَلَب***  فقد َرَفَع اإلسالُم َسلامَن فاِرسٍ  ُك الرشَّ  وقد َوَضَع الرش 

إشارة إىل األكابر من قريش، كأيب جهل وأيب هلب وُعتبة وَشيبة : ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿

وغريهم من صناديد الكفر الذين كانوا يضحكون من حلارث ابني َربِيعة والنرض بن ا

 .املؤمنني، ويسخرون منهم يف نوادهيم

وهم مل يكونوا يفعلون ذلك يف اجلاهلية قبل اإلسالم، واهلل أعلم، لكن ملا ُبِعث 

فأسلموا معه صاروا يسخرون منهم، وهذا غاية  صىل اهلل عليه وسلمالرسول 

 .من الصدق وحسن النية واإلخالص التطفيف، والتغايض عام لدهيم

: وقد ذكر اهلل تعاىل مثل ذلك عن األنبياء السابقني مع قومهم، كام يف قوله تعاىل

ۀ ۀ ہ ہ ﴿: ، وقوله[13: األنعام] ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿

 .[6: الزخرف] ﴾ہ ہ ھ ھ ھ

                                                           

، (2/233)« بغية الوعاة»، و(24/41)« الوايف بالوفيات»، و(4/2614)« معجم األدباء»: ينظر (1)

 (.14ص)« ديوان عِّل بن أيب طالب»و

« ديوان عِّل بن أيب طالب»، و(46/126)« تاريخ دمشق»، و(263ص)« مفيد العلوم»: ينظر( 2)

 (.12ص)
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رس يف الرتبية واألدب، فأسلوب الضحك من اآلخرين أسلوب وهذه اآلية د

ى ى ﴿: سوي  حسن اخللق؛ وهلذا جاء يف القرآن الكريم ممجوج، ال يصدر من

 ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی

، واملرء قد يضحك من إنسان من أجل لونه، أو شكله، أو خلقته، أو [11: احلجرات]

خري منه عند اهلل، وهو فعل الذين أجرموا، وهذا غاية التنفري طريقة كالمه، وهو 

 .وع فيهللمؤمن من الوق

 :﴾ںىئ ىئ ىئ ی﴿ *

، فاالستهزاء مل يقع مرة أو مرتني، بل صار ُخُلًقا هذا الوصف الثاين للمجرمني

 .لصيًقا بم

حمتَمل، فيجوز أن يكون املرشكون جالسني فيمرُّ  ﴾ىئ ىئ﴿: والضمري يف قوله

املؤمنون بم، فيتغامزون عند رؤيتهم، أو العكس، وهو أن يكون املؤمنون قعوًدا، 

 .مرَّ املرشكون نظروا إليهم فغمزوهم، وسخروا منهمفإذا 

 .(1)وإبام الضمري يشمل احلالتني مًعا

مشرتك يدلُّ عىل أنه ليس فِْعَل فرد، وإنام هو فعل مجاعة  ﴾ی﴿: والفعل

 .يتنافسون فيه ويتسابقون إليه

جل، كام يف حديث عائشة : وِمن معاين التغامز ريض اهلل اللمس بطرف اليد أو الر 

فيمكن أن يغمز بعضهم بعًضا، وكأنه . (2)«فإذا سجَد َغَمَزين فقبْضُت ِرجِّل»: عنها

 .املشهد الذي ال ينبغي أن يفوتينبهه عىل 

                                                           

، (14/234)« روح املعاين»، و(4/444)« تفسري الثعلبي»، و(4/444)« املحرر الوجيز»: ينظر( 1)

 (.23/211)« التحرير والتنوير»و
 (.412)، ومسلم (232)بخاري أخرجه ال( 2)
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َفه  ص والسخرية، وهذا نوع من السَّ وقد يقل د حركة الشخص عىل سبيل التنقُّ

ا، وال يبطل  باطاًل، وغاية ما الذي ال يمتُّ إىل القيم واألخالق بصلة، وال حُيِقُّ حقا

عقل يدلُّ عليه أن الذي تصدر منه هذه احلركات سيئ اخللق، فاسد املزاج، خفيف ال

 .معتل  الشخصية

ذلك أهنم يعيشون يف جمتمع واحد، وكأهنم قد خاضوا غامر البحر يف سفينة 

ُتِقلُّهم مجيًعا، فمن العقل واملروءة أن يكون بينهم َقْدر من العالقات املشرتكة 

نسانية التي تضمن التعايش والتعارش باحلسنى، لكنهم أطاحوا بكل هذه املعاين، اإل

 .﴾ںىئ ىئ ىئ ی ڱ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿وصاروا 

د فاعله، كام يف قوله  :وهلذا هنى اهلل تعاىل عن الغمز واللَّمز واهلمز، وتوعَّ

 .[1: اهلمزة] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

 :﴾ۀی ی جئ حئ مئ ىئ ﴿ *

 .وهذا الوصف الثالث للمجرمني

 .(1)معناه الرجوع إىل معتاد يذهب إليه اإلنسان: واالنقالب

كون أزواجهم ﴾جئ حئ﴿: وإنام قال «إىل بيوِتم»: ومل يقل ؛ ألن هؤالء القوم ُيرْشِ

وأطفاهلم يف السخرية، فهي ليست موقًفا عابًرا، بل أصبحت جزًءا من طبيعتهم 

كون أزواجهم وأهلهم معهم فيها وقت الراحة واألنس   !واجلامموأخالقهم، فُيرْشِ

، يعطي صورة من أمجل الصور البالغية، ﴾ی ی جئ حئ مئ ىئ﴿: وتكرار الفعل يف قوله

وكأن السياق ُيشِعر بأهنم ال ينقلبون إىل أهلهم إال وينقلبون َفكِهني، فهم دائاًم 

ر الفعل إال ملثل هذا املعنى، مثل قوله تعاىل ڍ ﴿: يرجعون بذه الصفة، وال ُيكرَّ

                                                           

 (.23/222)« التحرير والتنوير»، و(4/4)« روح املعاين»، و(13/244)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)
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، فالتكرار جاء إلنشاء معنًى جديد، [42 :القصص] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

 .ْكر ارتباط االنقالب بذه الصفةوهو ذِ 

 :مقصورة، وقرأها عاصم، وغريه ﴾ىئ﴿: واجلمهور يقرؤوهنا

ينَ ﴿ هِّ كِّ
اء يذهب إىل التفريق بني الفعلني، (1)باملد ﴾فََٰ أن معنامها  واألقرب، والفرَّ

 .(2)واحد

مني : ﴾ىئ﴿ ومن معاين إىل بيوِتم، حيث املآكل واملشارب، أهنم ينقلبون متنع 

ل عليهم النعمة  م والفرحة والسعادة، فاهلل يسج  واملطاعم واخلريات، ويشعرون بالتنعُّ

روها، بل  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿التي أنعم با عليهم فلم يشكروها ومل يقد 

)[23: إبراهيم] ﴾ڑ ڑ ک
3). 

لت َمِرحني، فهم أهل مرح ورسور ونعيم، فإن الكفا: ومن معانيها ر قوم ُعج 

 ﴾ژ ڑ ڑ ک﴿: هلم طيباِتم يف احلياة الدنيا، وقد قال اهلل تعاىل عنهم

)[32: التوبة]
4). 

رين، : ومن معانيها ، أي أن جزًءا من فكاهتهم وهذا أقوى املعاينساخرين متند 

يذكروهنا، هو من املعركة التي يديروهنا ضدَّ ونكتهم التي يتداولوهنا والطرائف التي 

، ره بام رأى، وما عمل،  احلق  ث أهل بيته وُسامَّ فإذا رجع الواحد منهم إىل أهله بدأ حيد 

                                                           

النرش يف »، و(221ص)« القراءات السبعالتيسري يف »، و(464ص)« السبعة يف القراءات»: ينظر( 1)

 (.13/242)« معجم القراءات»، و(211، 2/244)« القراءات العرش

، (4/114)، (4/34)للنحاس « إعراب القرآن»، و(2/241)للفراء « معاين القرآن»: ينظر( 2)

 :«سورة الطور»، وما تقدم يف (644ص)« حجة القراءات»، و(4/233)« احلجة للقراء السبعة»و

 .﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿

 (.4/443)« ديرفتح الق»، و(21/14)« تفسري الرازي»، و(4/124)« تفسري السمعاين»: ينظر( 3)

 .، واملصادر السابقة واآلتية(24/224)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)
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ًقا  وما قال، وما سمع، عىل سبيل السخرية، وُيظهر أنه كان منترًصا وفائًزا ومتفو 

 .(1)وخفيف الظل حارض البدهية

 :﴾ہجب حب خب مب ىب يب ﴿ *

 .هذا هو الوصف الرابع للمجرمني

دون الوصف فكلام رأوهم أطلقوا علي هم هذا الوصف افرتاًء وتضلياًل، ويؤك 

 .﴾مب ىب يب﴿: ، واسم اإلشارة، والالم يف قوله«إن»: بأدوات التوكيد

الل  ؟(2)وماذا يريدون بالضَّ

 -أهنم قوم ليس هلم علم وال فهم وال إدراك، وذلك ألهنم ُيتمل أن مقصودهم

َصب واجلوع والعطش، كالصالة يعملون أعاماًل ال معنى هلا إال النَّ  -يف نظر املجرمني

 .والصيام، ويرتكون الربا مع أرباحه املضاعفة، فهذا يف نظرهم ضالل

أبو الضالل يف الدين، وهذا أعجب وأطرف، حني يصبح : أو يكون املقصود

اًما يف متييز اهلدى من الضالل، وقد كان  جهل وأبو هلب وعتبة وشيبة والنرض ُحكَّ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ے ۓ﴿: فرعون من قبلهم يقول

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿: ، ويقول عن موسى[21: غافر] ﴾ۇ ۆ

، ففرعون يتظاهر لقومه بأنه خائف من [24: غافر] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 !، ويزعم أنه هيدهيم سبيل الرشاد واهلدىعليه السالمالفساد أن يظهر عىل يد موسى 

الذي جيده أن  واملؤمن يتأملَّ مما ُيقال فيه من السخرية واللَّمز، وِمن أشد األمل

 .إلخ.. إشاعة الفتنةجيتهد يف دعوة الناس للخري واهلدى، ثم ُيتََّهم بأنه يريد اإلفساد و

                                                           

 .، واملصادر السابقة(14/1413)« التفسري القرآين للقرآن»: ينظر( 1)

« املحرر الوجيز»، و(4/624)« الكشاف»، و(4/441)للواحدي « البسيطالتفسري »: ينظر( 2)

 .(23/212)« التحرير والتنوير»، و(4/444)
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وااللتزام باحلق له َتبِعة كبرية، وأكثر َمن حيسُّ ذلك ويعاين َتبِعاته َمن نشأ يف بيئة 

 الصالح غري صاحلة، حيث السخرية واهلمز واللَّمز ِمن كل ما يتميَّز به عنهم ِمن سيام

 .وآثاره

ضد  إن السخرية ممارسة قبيحة وحصار إعالمي وقح، يامرسه املأل من قريش

؛ حتى حيولوا بني الناس وقبول احلق، وهذه سنة اهلل صىل اهلل عليه وسلمدعوة النبي 

 .يف كل دعوة تستهدف إصالح أحوال الناس فُتبْتَىل بَمن حياربوهنا

يقع هذا يف املسلمني، إذ جتد التنابز وليس َمن حياربا الكفار فحسب، بل 

شائعات واألباطيل يف جمتمعات باأللقاب والتصنيف والسخرية والتشكيك ونرش ال

 .املسلمني، كام جتده يف املجتمعات األخرى

 :﴾ھحت خت مت ىت ﴿ *

ولك أن تنظر إىل هذا النسف اهلادئ لكل ما قالوه، فإن اهلل تعاىل مل َيُردَّ عليهم 

لة، واكتفى بذا الرد املفحم، فهو مل يرسلهم عىل خصومهم حتى ردوًدا طويلة مُ  َفصَّ

 .يراقبوا أعامهلمحيفظوهم أو 

؛ ألن فعلهم فعل التسلُّط والعلوَّ وكأهنم «وما أرسلوا هلم، أو إليهم»: ومل يقل

مل نرسلهم عىل هؤالء املؤمنني حافظني ألعامهلم : عذاب مرسل، فاهلل تعاىل يقول

 .موأقواهلم وسلوكه

يومئ  وهذا توبيخ للمرشكني أهنم مل ُيكلَّفوا بذه املهمة، وتصبري للمؤمنني، وهو

إىل أن احلكم واألمر والنهي والتصويب والتخطئة هلل سبحانه، فام دام مل يرسلهم 

نَّكم ما يقولون، وال تلتفتوا إليهم  .حافظني، فال هيمَّ

حافًظا عىل أحد، حتى النبي  وفيه تأديب عام جلميع اخللق؛ فإنه مل ُيْرَسل أحد  

، وإنام احلافظون هم املالئكة [22: الغاشية] ﴾ڄ ې ې ې﴿: قيل له صىل اهلل عليه وسلم
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لون عليه  ﴾ڦ ڦ ڦ﴿: الذين يرِسلهم اهلل إىل اإلنسان حيفظون أقواله ويسج 

)[41: األنعام]
1). 

 وعىل الناس أن يلزموا حدودهم، فال أحد حافظ  عىل أحد، إال بُمْقتىَض 

 .وظيفتهمسؤوليته إن كانت، كاألب عىل أوالده، أو املسؤول يف حدود 

واملراقبة عىل ترصفات الناس تنتهي إىل البحث عن األخطاء والعيوب 

ت، وقد ُروي عن النبي  َمَثُل الذي جيلُس فيسمُع »: صىل اهلل عليه وسلموالزالَّ

ُث عن صاحبِه إال برش  ما سمَع، ك يا : َمثَِل رجٍل أتى راعيًا، فقالاحلكمَة، ثم ال ُيد 

اذهب فخْذ بأُُذِن خرِيها، فذهب فأخَذ بُأذِن : قال. من غنِمك (2)راعي، َأْجِزرين شاةً 

 .(3)«كلِب الغنمِ 

ومثل هذا َمن حيرض موعظة، أو يقرأ كتاًبا، أو يسمع برناجمًا، فيجد علاًم وخرًيا، 

لل، فهو كالذي أخذ ال ر إال الزَّ كلب، وترك الغنم، وقد كان يسعه أن لكنه ال يتذكَّ

 !(4)يأخذ أثمن شاة

آلية وجوب عناية املرء بنفسه، وأن أوىل ما يبدأ به إصالح عيبه ورعاية ويف ا

 .سلوكه

 (5)َفإِذا انتََهْت َعنُه َفَأنَت َحكيمُ ***  ابدأ بِنَفِسَك َفاهْنَها َعن َغي ها

                                                           

 .«سورة الغاشية»، وما سيأيت يف (2/23)« زاد املسري»، و(1/231)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 .أعطني شاة تصلح للذبح: أي( 2)

، (1431)، والبزار (4162)، وابن ماجه (1243، 3421)، وأمحد (2434)أخرجه الطياليس ( 3)

السلسلة »: وينظر. ريض اهلل عنه هريرة من حديث أيب( 46)« األمثال»، والرامهرمزي يف (4233)وأبو يعىل 

 (.1641)« الضعيفة

 .للمؤل ف« شكًرا أهيا األعداء»: ينظر( 4)

للدينوري « املجالسة»، و(2/22)« عيون األخبار»، و(1/162)« البيان والتبيني»: ينظر( 5)

ؤَ ( 1133)« جامع بيان العلم وفضله»، و(2134( )4/212)  .يل وغريهمنسوًبا إىل أيب األسود الدُّ
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الفعل أكثر مما حُيِْسنون املبادرة،  أن كثرًيا من الناس حُيِْسنون ردَّ : ومن دروسها

 .وقوع منكر أكثر مما يتفاعلون عند غياب معروفويتفاعلون عند 

ته واندفاعه  عىل املؤمن أن ينكر املنَكر، لكن ال ينبغي أن يكون نشاطه وحيويَّ

مرهوًنا بإثارة أو استفزاز، فإذا ذهب املثري ْخد ومل يكن عنده فاعلية، ألن معنى ذلك أن 

نها، وُيتار ا يكون ه طاقتك أو ُيَسك  ملوضوع والوقت واملكان عدوك هو الذي يوج 

الذي يستفز طاقتك فيه وإليه، وهو يفيض إىل أن يكون الناس سلبي ني حتى توجد 

زات، وربام تفاعلوا معها بطريقة خاطئة تعويًضا عن سلبيتهم  .املثريات أو املحف 

هون، أن اهلل وصف الكفار : ومن دروس اآلية بأهنم يضحكون ويتغامزون ويتفكَّ

 .ؤمنني أهنم قابلوا ذلك بمثلهومل يذكر عن امل

إن مقياس القوة ليس الرصاخ والضجيج والصخب، وإنام احلجة والصرب، والنبي 

عةِ »: يقول صىل اهلل عليه وسلم َ ، إنام الشديُد الذي يملُِك نفَسه (1)ليس الشديُد بالرص 

)«عند الغضِب 
2). 

مزين هي القوة والكفاءةعىل أن متلك نفسك عند الساخرين فقدرتك   .والالَّ

ا أخذ اإلبل، . «أوسعتُهم سباا، وَأْوَدوا باإلبل»: ويف املثل العريب وذلك أن لصا

ماذا فعلت؟ فذكر : فتبعه الراعي يسبُّه، ويشتم آباءه، فلام أخرب الناس بخربه سألوه

 !(3)املثل

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ﴿: وقد قال تعاىل

 :(1)، ويقول أبو متام[44: القصص] ﴾ژ ژ ڑ ڑ

                                                           

عة( 1) َ ع الناَس كثرًيا،  :الرص  عةالذي َيرْصَ ْ عه غرُيه كثرًيا :والرص   .الذي َيرْصَ

 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 2431)، ومسلم (4114)أخرجه البخاري ( 2)

ل بن سلمة « الفاخر»: ينظر (3) جممع »، و(1/114)« مجهرة األمثال»، و(166 -164ص)للمفضَّ

 (.2/16)« هناية األرب يف فنون األدب»، و(1/421)« املستقىص يف أمثال العرب»، و(2/242)« األمثال
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 فأنَت وَمن جُتاريه َسواءُ ***  إذا جاَريَت يف ُخُلٍق َدنِيئًا

فإذا عاملت سفيًها باملِْثل، فكأنك نزلت إىل درجته، فأنت حتفظ باإِلعراض 

 .مكانَتك عند اهلل وعند نفسك، فهو أرفع يف درجاتك يوم القيامة

َكْسب : مفتوًحا للخري واهلدى، وهلذا يقولوناملجال  وأنت بذلك جتعل

 .األشخاص أفضل من َكْسب املواقف، ومقام اهلداية أوىل بالرعاية من مقام النكاية

مقام اهلداية هو تأليف قلوب الناس عىل اخلري، وهو أحب إىل اهلل وأنفع لعباد اهلل 

 .من النكاية، والغلبة واإليقاع باخلصم

 :﴾جحجث مث ىث يث حج مج ﴿ *

، وصفهم باإليامن ﴾ۇئ ۆئ﴿يف مقابل  ﴾مث ىث﴿زال السياق يف مشهد القيامة، وما 

الذي مىض منهم، وهم قد بلغوا اليوم النعيم املقيم، وهم يضحكون من الكفار، 

 .وهذا دليل عىل أهنم مل يكونوا يضحكون منهم يف الدنيا

ية والسخر فاملؤمن بقيمه وأخالقه ال يسخر من الناس، وإنام هو داٍع وهاٍد،

 .ليست من أساليب الدعوة

ا، وأن  وضحك الذين آمنوا من الكفار؛ ألهنم وجدوا ما وعدهم ربم حقا

الكفار مل جيدوا ما منَّتهم به أنفسهم من األماين الباطلة، ومل جيدوا لوعود 

الشيطان حقيقة، فُحقَّ للمؤمنني أن يضحكوا منهم كام ضحك منهم الكفار يف 

)﴾ڈۅ ۉ ﴿، عذابم الدنيا؛ زيادة يف
2). 

                                                                                                                                                    

 (.434ص)« ان أيب متامديو»: ينظر( 1)

، (4/413)« زاد املسري»، و(13/146)« تفسري الثعلبي»، و(24/223)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

« التحرير والتنوير»، و(6/244)« آن املجيدالبحر املديد يف تفسري القر»، و(11/243)« تفسري القرطبي»و

(23/214.) 
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 :﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ *

لة: َأِريكة، وهي: مجع ﴾ٺ﴿و ر املحجَّ ُ ، وهي مقابل ما كان عليه (1)الرسُّ

پ ﴿: الكفار من التفّكه والنَّعيم، فاملؤمنون اليوم هم الَفكِهون مع أزواجهم

 .[44: يس] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

ة هلم من أمجل ما يكون، مما ال ُي طر عىل بال برٍش، فهم واملجالس واملتكآت املعدَّ

 .يف هذا النعيم ينظرون

جه اهلل الكريم، وينظرون إىل النَّعيم يف وقد أطلق النظر هنا، فهم ينظرون إىل و

ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿: اجلنة واملُْلك، وينظر بعضهم إىل بعض ملا فيه من املتعة والرسور واألنس

 .[64: الزمر] ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ

يدل عىل االستمرار، فنظر الذين آمنوا يف اجلنة دائم،  ﴾ٻ﴿: والتعبري باملضارع

 .إذ ليس يغشاهم موت وال فوت وال غفلة وال نوم

أهنم ينظرون إىل ما ُجوزي به الكفار، وهلذا ربام يكون : ومن معاين اآلية *

ٻ پ پ پ پ ﴿: ؛ لقرهنا بقوله سبحانه﴾ٱ ٻ ٻ﴿تكرار اآلية 

ب الكفار، ولكن  يعلمونيشاهدون ذلك، وهم : ؛ أي﴾ۈڀ  يقينًا أْن قد ُثو 

 .ما آمنوا به يف قلوبم يراه عياًنا بعد

، والثواب غالبًا ما ُيطَلق يف القرآن الكريم عىل الثواب ﴾پ﴿: وهنا قال

احلسن، وهو اجلنة، وعىل النَّعيم والرضوان؛ وقد يكون إطالقه هنا من باب املعنى 

 .(1)اللُّغوي العام

                                                           

، (3/242)، (4/144)« تفسري ابن كثري»و، (24/223)، (14/244)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 . ﴾ڃے ۓ ۓ ﴿: وما تقدم يف قوله
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من باب السخرية؛ ألنه تقدم ذكر سخريتهم  ﴾ٻ پ﴿: أو يكون قوله

 .باملؤمنني

دليل عىل أن هذا األمر كان منهم عادًة وُخُلًقا، جرى  ﴾ڀ﴿: وقوله

منهم جمرى السجيَّة النفسيَّة، وفيه إشارة إىل أمهية أن يتخلَّق اإلنسان باخلُُلق الفاضل؛ 

؛ أشج   وسلمصىل اهلل عليه لنبي حتى يكون سجيَّة له وَطْبًعا، وقد قال ا لألشج 

يا رسوَل : وقال يف رواية. (2)«احللُم واألناةُ : إن فيك َخصلتني ُيب هام اهللُ»: القيس عبد

احلمُد هلل : قال. «بل اهللُ َجبََلك عليهام»: قال. اهلل، أنا أختلَّق بام، أم اهللُ َجَبَلني عليهام

 .(3)الذي َجبََلني عىل َخلَّتني حيبُّهام اهللُ ورسوُله

فهي أخالق ِجبِل ية، لكنها حتتاج إىل ترشيد وحتصيل وتثبيت، وقد تكون 

تاج املرء إىل أن يتعلَّمها، ومن ذلك أن يتعلَّم الصرب إذا وجد َمن مفقودة، فيح

يستهزئ به أو يسبُّه، فال يقابل السيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح، كام علَّم اهللُ املؤمنني 

ک ک گ ﴿: اطني اإلنس يف ثالث مواضع يف كتابه، منهاوربَّاهم عىل مصانعة شي

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

 .، واهلل أعلم[24: فصلت] ﴾ۀ ۀ ہ ہڻ 

   
 

                                                                                                                                                    

تفسري ابن أيب »، و(4/231)للزجاج « معاين القرآن»، و(24/221)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.23/214)« التحرير والتنوير»، و(11/243)« تفسري القرطبي»، و(4/113)« زمنني

صحيح »، وأصله يف ريض اهلل عنهامن عباس وأيب سعيد من حديث اب( 13، 16)أخرجه مسلم ( 2)

 (.42)« البخاري
 .ريض اهلل عنهمن حديث زارع العبدي ( 4224)أخرجه أبو داود ( 3)
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*  

الذي يف غالب كتب التفسري، وعلوم القرآن، وكتب احلديث، كالبخاري 

 .(1)«﴾ڀ ڀ ٺ﴿ سورة»: والرتمذي وغريمها

صالَة  ريض اهلل عنهصلَّيت مع أيب هريرة : عن أيب رافع قال« الصحيح» ويف

: ما هذه السجدُة؟ فقال: ، فسجد فيها، فقلُت له﴾ڀ ڀ ٺ﴿: الَعتََمِة، فقرأ

، فال أزاُل أسجُد با حتى صىل اهلل عليه وسلمسجدُت با خلف أيب القاسم »

 .(2)«ألقاه

، وهو (3)، وبعض التفاسري«النسائيسنن »كام يف ، «سورة االنشقاق»: وشهرِتا

 .مصدر، كام سلف

ى  .(4)كام يف بعض الكتب اختصاًرا ،«﴾ۆئ﴿سورة »: وتسمَّ

                                                           

« الرزاق تفسري عبد»، و(2/241)للفراء «  القراءمعاين»، و(614ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 1)

البن أيب داود « املصاحف»، و(4/212)« الرتمذيجامع »، و(4/146)« صحيح البخاري»، و(2/436)

 (.23/216)« التحرير والتنوير»، و(4/111)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(243ص)

 (.463)، ومسلم (1363)أخرجه البخاري ( 2)

« تفسري الثعلبي»، و(24/223)« تفسري الطربي»، و(13/223)« نسائي الكربىسنن ال»: ينظر( 3)

، (11/241)« تفسري القرطبي»، و(4/444)« املحرر الوجيز»، و(4/624)« الكشاف»، و(13/143)

 (.23/216)« التحرير والتنوير»، و(14/234)« روح املعاين»و

، (1/433)« بصائر ذوي التمييز»، و(2/444)، (1/231)« مجال القراء وكامل اإلقراء»: ينظر( 4)

 .(23/216)« التحرير والتنوير»، و(14/234)« روح املعاين»و
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ها بعضهم ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿: ؛ لقوله تعاىل فيها(1)«سورة الَكْدح»: وسامَّ

 .﴾ڭڄ ڃ ڃ ڃ 

ثالث وعرشون آية، : وقيلْخس وعرشون آية عند اجلمهور،   *

ڇ ڇ ﴿: ، وقوله﴾ۇچ ڇ  چ چ چ﴿: ومجعوا قوله

ژ ژ ڑ ﴿: عىل أن أهنام آية واحدة، وقوله ﴾ۈڍ ڍ 

 .(2)عىل أهنام آية واحدة ﴾ائک گ گ ﴿: ، وقوله﴾ېڑ ک ک 

 .(3)باتفاق علامء التفسري  *

 :﴾ۀڀ ڀ ٺ ﴿ *

، وهي أداة ظرف للمستقبل، كام تقدم يف ﴾ڀ﴿: بدئت السورة بأداة الرشط

 .«نفطارسورة اال»، و«سورة التكوير»

 ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿: وما ورد يف السورة جاء يف مواضع أخرى، كام يف قوله تعاىل

 .[26: الرمحن]

 .(4)واالنشقاق، واالنفطار معنامها واحد

                                                           

 (.4/134)« تفسري السمعاين»: ينظر( 1)

« التحرير والتنوير»، و(14/234)« روح املعاين»، و(243ص)« البيان يف َعد  آي القرآن»: ينظر( 2)

(23/216.) 
« زاد املسري»، و(4/444)« املحرر الوجيز»، و(4/232)ج للزجا« معاين القرآن»: ينظر( 3)

« روح املعاين»، و(3/241)« تفسري ابن كثري»و، (11/241)« تفسري القرطبي»، و(4/411)

 (.23/216)« التحرير والتنوير»، و(14/234)

تفسري ابن أيب »، و(2/222)للزجاج « معاين القرآن»، و(24/164)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

 (.23/213)« التحرير والتنوير»، و(4/132)« زمنني
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، مع ربطه «االنفطار»، و«التكوير»: ويف السورة طرف مما يف السورتني قبلها

حال، ُمْؤِذن بتغريُّ  بإذن اهلل وإرادته، والسياق مشعر بانتقال هائل من حال إىل

: واختالف، ويف هناية السورة تعريج عليه وتوكيد له بَقَسم آخر، وذلك يف قوله تعاىل

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿

 .فهذا نوع من التغري. (1)حااًل بعد حال: ، يعني﴾ٹ ۈ ۇ ۆ ۆ

 :﴾ہٺ ٺ ٿ ﴿ *

 .(2)استمع: َأِذَن له، أي: استمعت، ُيقال: أي ﴾ٺ﴿

البرش الغافلني الذين ال يسمعون كالم اهلل وأمره بطوعهم ولعله تعريض ب

 ! واختيارهم

فرق،  «استمع»، و«سمع»، وبني «استمعت»: ، أو«سمعت»: وهو أبلغ من قوله

إذا كان قصد : «استمع»ملا يسمعه اإلنسان، حتى لو كان بغري قصد، و: «سمع»فـ

َن لنبيٍّ َحَسِن  ما َأذِنَ »: ثأبلغ منهام، ويف احلدي «َأِذنَ »اإلنصات، و
اهللُ ليشٍء ما َأذِ

، قال الشاعر: أي. (3)«الصوت يتغنَّى بالقرآن، جيهُر به استمع لنبي 
(4): 

 عندهم َأِذُنوا***  ُصمٌّ إذا سمعوا خرًيا ُذكِْرُت به
ٍ
 وإن ُذكِْرُت بسوء

 .َأْصَغْوا: أي

                                                           

 .﴾ٹ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿: ينظر ما سيأيت يف قوله تعاىل( 1)

« تفسري السمعاين»، و(4/222)« تفسري املاوردي»، و(4/232)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 2)

، (23/213)« التحرير والتنوير»، و(1/41)« تفسري ابن كثري»، و(4/411)« زاد املسري»، و(4/134)

 .واملصادر اآلتية

 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 612)، ومسلم (4322)أخرجه البخاري ( 3)

( 223ص)« الصداقة والصديق»، و(1/122)« أمايل القايل»، و(2/14)« عيون األخبار»: ينظر( 4)

 .منسوًبا إىل َقْعنب بن أم صاحب
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 ِغي؟حيس، فكيف يستمع وَيْص السامء مجاد، ال يعي وال : وكأن معرتًضا قال

؛ ألن الذي (1)وُحقَّ هلا أن تأذن: يعني ﴾ٿ﴿: فكان اجلواب يف قوله سبحانه

 .ُياطبها ويأمرها ربا الذي ركَّب طبيعتها وهو عىل تغيريها قدير

ا، بل هو أمر كوين ِمن عند ربا، وكام ُوِجَدت بأمر اهلل،  وانشقاقها ليس اختياريا

نت  إرادته؛ فهكذا ما يطرأ عليها يوم القيامة، هو بإذنه، وكانت صفتها وكينونتها بوتكوَّ

 .بأمره وإذنه وإرادته سبحانه

 :﴾ھٿ ٿ ٹ ﴿ *

أن اهلل تعاىل يبسطها يوم : -ريض اهلل عنهامكام قال ابن عباس وابن مسعود  -املد  

بسًطا، وتتحول من شكلها ، وهو اجللد، وكأن األرض ُتبَسط (2)القيامة بسط األَِديم

ةالكروي، لتكون مس  .طَّحة ممتدَّ

أن ما يف األرض من مرتفعات ومنخفضات تكون عىل : وُيتمل أن املقصود

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿: مستوى واحد، كام يف قوله تعاىل

، بحيث تكون مستوية [136 -134: طه] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

 .متاًما؛ لتستوعب الناس كلهم

ى ُلغويٌّ صحيح وجيه؛ ، وهو التوسعة والبسط، وهو معنً ولآلية احتامل ثالث

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿: فإن اهلل احتجَّ عليهم بأنه ينقص األرض من أطرافها، فقال

، فال يمنع أن يكون من اآليات العظيمة يف ذلك [41: الرعد] ﴾ۆئ ۆئ ۈئۈئ

                                                           

« تفسري الطربي»، و(2/436)« زاقالر تفسري عبد»، و(614ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 1)

تفسري »، و(2/42)« املحرر الوجيز»، و(4/232)للزجاج « معاين القرآن»، و(221 -24/223)

 (.244 -3/244)« تفسري ابن كثري»، و(11/241)« القرطبي

« تفسري القرطبي»، و(13/461)« تفسري املاتريدي»، و(24/234)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.14/236)« ملعاينروح ا»، و(3/244)« سري ابن كثريتف»، و(11/263)
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ع للخالئق الذين املوقف أن مُتَدَّ األرض وتتسع أكثر مما كانت عليه؛ حتى تتس

 .(1)حُيرَشون عليها

 :﴾ھٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ *

، فأخرجت [2: الزلزلة] ﴾ڦ ڦ ڦ﴿: ألقت ما كان يف بطنها، كقوله سبحانه

ما فيها من املوتى الذين كانوا يف بطنها؛ ليكونوا عىل ظاهرها، أحياء بعدما ُنفخت 

 .(2)فيهم األرواح

 .(3)واخلزائن واملدفوناتوحُيتَمل أهنا ألقت ما فيها من الكنوز 

ه ليس مناسبًا هلذا املوقف؛ ألن األرض قبل وهذا وإن كان معنًى صحيًحا، إال أن

إخراج : ، فيكون املقصود هنا بإلقاء ما فيها(4)قيام الساعة خُتِْرج كنوزها وخرياِتا

الناس، خصوًصا وأن مدار الكالم عىل اإلنسان، فهو حمطُّ التكليف والعناية، كام 

 .[4: االنشقاق] ﴾ڦ ڄ﴿: يأيت هنا يف تفسري قوله تعاىل سوف

، : ﴾ڤ﴿ ، لكن إضافة التاء مع «َخَلْت » :وكأن املعنىوالتخِّل  من اخللو 

 يشء جوفها يف مل يبَق  وأنه بطنها، يف ما كل من التخلص يف باملبالغة توحي التشديد

 .(5)ألبتة

                                                           

 (.23/223)« التحرير والتنوير»: ينظر( 1)

للزجاج « معاين القرآن»، و(24/222)« تفسري الطربي»، و(614ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة واآلتية(3/443)« تفسري ابن كثري»، و(4/624)« الكشاف»، و(4/232)

« تفسري السمعاين»، و(13/143)« تفسري الثعلبي»و ،(2/431)« الرزاق تفسري عبد»: رينظ( 3)

 .، واملصادر السابقة(4/136)
َتِقيُء األرُض أفالَذ »: مرفوًعا ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 1312)« صحيح مسلم»كام يف ( 4)

 .«...كبدها
 .﴾ہڦ ڦ ڦ ﴿: «سورة الزلزلة»ينظر ما سيأيت يف ( 5)
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املوقف يكون فيها يشء من الَوَجل، وربام كان ذلك ألنه حتى اجلامدات يف ذلك 

لها أحد وال يطالِبُها بتبعةتريد أن تتخىلَّ ِمن كل يشء حتى ال
 . ُيسائِ

ولذلك يتمنَّى الكافر أن يكون جزًءا من هذه األرض التي ألقت ما فيها 

 .(1)وختلَّت، ويتمنَّى أن يكون تراًبا

 :﴾ۓڤ ڦ ڦ ﴿ *

تكرار يف موضعه؛ ألنه ذكر السامء، فذكر استامعها لربا، ثم ذكر األرض، وذكر 

ې ﴿: األمر، كام حدث يف بداية اخللق حني قال سبحانهاستامعها لربا، وذلك يف هناية 

فهو تفصيل مناسب يف موضعه، جاء يف أعىل . [11: فصلت] ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

 .درجات البالغة والتأثري

، وهذه األرض، ومها حميطان باإلنسان قد أذنتا لربام وجاءتا فهذه السامء

ا كذلك، فعربَّ بـطائعتني وكأهنام من العقالء، ولذلك عاملهام لغو ، وهو مجع ﴾ۇئ﴿يا

د بآلة السمع، واملميَّز بالفهم والعقل،  الذكور السامل العاقل، فام بالك باإلنسان املزوَّ

 !وهو يصد ويعرض ويتغافل

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿: اخلطاب مبارشةولذا جاء  *

 :﴾ڭ

 صىلرسول اهلل : إن املقصود به: وهذا خطاب لفرد، ولذلك قال بعض املفرسين

 .اهلل عليه وسلم

املقصود أشخاص بأعياهنم من الكفار، كأيب جهل أو ُأيب بن : وقال آخرون

ا كان واألقربخلف،   .أن املقصود جنس اإلنسان أيا

                                                           

 .﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿: «النبأسورة »كام يف قوله تعاىل يف ( 1)
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وليس فيه ختصيص أحد عن أحد، ولذا ذكر اختالف مصريهم بني نعيم 

ا كان طريقه ومذهبه، من مؤم د أن املقصود اجلنس، أيا ن وكافر وبر وعذاب، مما يؤك 

 .(1)وفاجر

وخطابه تعاىل للفرد دليل عىل رشف اإلنسانية ومتيزها، وها قد ختلَّت األرض، 

ه إليها سؤال وال عتاب، بخالف اإلنسان الذي محَّله  فلم يعد عليها حساب، ومل يوجَّ

ه التكليف، وجعله أهاًل لذلك، فهو سيد األرض  .ربُّ

فمن رشف اإلنسان أن  ،[2: اإلنسان] ﴾ېئ ىئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴿: فاحلرية تقابلها مسؤولية

يكون عاقاًل مسؤواًل حماسبًا، وإذا أخفق كان الوبال عليه عظياًم؛ وأصبح بمنزلة أحطَّ 

ة التي ليس هلا اختيار، كاألرض التي يطؤها والكون الذي  ِمن املخلوقات املَُسريَّ

ر له  .ُسخ 

حقوق جاء اإلسالم بحفظ  ومن األمهية بمكان احلفاظ عىل هذه اإلنسانية، ولذا

ة الوداع صىل اهلل عليه وسلمالناس، حتى قال النبيُّ  فإنَّ »: يف خطبته الشهرية يف َحجَّ

دماَءكم وأموالَكم وأعراَضكم بينكم حراٌم، كحرمِة يوِمكم هذا، يف شهِركم هذا، يف 

 .(2)«بلِدكم هذا

س الزماين واملكاين الذي يرعى الناس حرمته؛ أمهية للتأكيد عىل  فوظَّف املقدَّ

 .حفظ احلقوق الذاتية واملالية واملعنوية والرضورات التي با قوام احلياة

واليوم تبدو حقوق اإلنسان وكأهنا ُمنْتَج غريب، حتى إنَّ من املسلمني َمن يسمع 

كلمة حقوق، أو كرامة، أو حرية، فيحسُّ أهنا ألفاظ جملوبة من أمم أخرى، متناسًيا 

 .لعظيمة يف النصوص القطعيةهلذه احلقوق اترسيخ اإلسالم 

                                                           

« تفسري الرازي»، و(4/444)« املحرر الوجيز»، و(24/224)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (. 14/233)« روح املعاين»، و(11/261)« تفسري القرطبي»، و(21/16)
 .عنه ريض اهللمن حديث أيب َبْكرة ( 1461)، ومسلم (46)أخرجه البخاري ( 2)
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إن خماطبة اإلنسان بإنسانيته دليل عىل أن دين اهلل مل ينزل لإلطاحة بإنسانيته أو 

دوس كرامته أو جر  ناصيته، ولكن جاء ليحفظه بالتقوى والرشيعة وطاعة اهلل 

قال  ورسوله؛ ولذلك جاءت الرشائع واحلدود والعقوبات الرادعة للمتجاوزين، كام

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿: سبحانه

پ پ ﴿: ، وقال عن بني إرسائيل[44: املائدة] ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 .[22: املائدة] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤڤ

والذين يربطون االستجابة لدين اهلل بإهدار كرامة املدعو أو إذالله، يعانون 

ه العظيم،  مشكلة عويصة يف فهمهم لدين اهلل، ويعجزون عن التمييز بني الدين املنزَّ

وبني أمزجتهم ومشاعرهم وعصبياِتم النفسية واجلامعية التي مل يفلحوا يف اخلالص 

 .منها

إذا َزَنِت َأَمُة أحِدكم فتبنيَّ »: صىل اهلل عليه وسلمويف شأن املعصية يقول النبيُّ 

ْب  ، وال يثر  زناها، فليجلْدها احلدَّ
 .(2)«عليها (1)

ها أو يشتمها أو هيينها استجابة لدافع نفيس مريض، ولكن مليس  ن حقه أن يعري 

 .عليه أن يقيم عليها حد اهلل دون مواربة

اد بن َأوس  إنَّ اهللَ كتَب اإلحساَن عىل كل  »: مرفوًعا ريض اهلل عنهويف حديث َشدَّ

بَح، ول ِحدَّ أحُدكم شفرَته، يُ يشٍء، فإذا قتلتم فأحسنوا الِقتلَة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذَّ

ْح ذبيحتَه  .(3)«َوْلرُيِ

                                                           

 .التوبيخ واللَّوم عىل الذنب: التثريب( 1)

 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 1632)، ومسلم (2224)ه البخاري أخرج( 2)

 (.1144)، ومسلم (16112)أخرجه أمحد ( 3)
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بح يكون  والقتل هنا يراد به حني يكون مرشوًعا للقصاص أو غريه، والذَّ

 .حليوان، وال جيوز التمثيل بجثة القتيل، ولو كان قتله مرشوًعا

ه، (1)السعي والتعب: الَكْدح: ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ﴿ ؛ فاإلنسان ساٍع إىل رب 

واالستعداد هلا، وساع يف دنياه بنجاحاِتا وفرصها، ساع يف آخرته وإصالحها 

: والكدح إىل اهلل يشمل االثنني مًعا، ويشمل املؤمن والكافر؛ ولذا قال بعده

ماض إىل اآلخرة ولقاء اهلل، : أي ﴾ڄ ڃ﴿: وقوله. ﴾ژ﴿.. ﴾چ﴿

 .ا مؤمنًا، أو غافاًل، أو منكًراوكل يوم يدنيك منها، سواء كنت يقظً 

كل  الناس يغُدو، فبائٌع »: مرفوًعا ريض اهلل عنهك األشعري ويف حديث أيب مال

 .فإعتاقها بالطاعة، وإيباقها باملعصية. (2)«نفَسه، فمعتُقها أو موبُقها

لت قدرة اإلنسان وإمكانيَّاته، لوجدَِتا حمدودة متواضعة، لكن اهلل جعل  ولو تأمَّ

ر و رها بالعقل الذي يفك  حيفظ التجارب ويبني عليها حتى فيها أرساًرا وإعجاًزا، ونوَّ

ق له تسخري الكون وبناء احلضارات : النحل] ﴾ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ﴿: حيق 

63]. 

ب املسافات، لقد أصبح  اإلنسان اليوم يطري يف الفضاء، ويغوص يف املاء، ويقر 

، والعالج ويوظ ف ألوان اخلربات واإلمكانيَّات للتسهيل والرتفيه، والسعادة والراحة

 ...والتواصل

والتعب والعمل جزء من الفطرة وسنة احلياة، وبَقْدر ما تكون احلياة صعبة 

ق معها النجاح والتوفيق، و لو ترك اإلنسان العمل؛ لكان عليه من اهلموم يتحقَّ

                                                           

« تفسري املاوردي»، و(4/232)للزجاج « معاين القرآن»، و(24/224)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (. 11/261)«  القرطبيتفسري»، و(4/224)
 (.222)أخرجه مسلم ( 2)
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والغموم اليشء العظيم، وبَقْدر ما يشُعر بالتعب واملرارة يف العمل يشُعر بالسعادة 

 .نجاز ولو كان يسرًياوالرضا عن اإل

، هي نخلة [24: مريم] ﴾ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ﴿: عليها السالمولذا قال تعاىل ملريم 

وى ويف حالة َطْلق، وحال نفسية أليمة، ومع ذلك ثابتة، ومريم امرأة ضعيفة الق

يأمرها سبحانه أن ِتزَّ بجذع النخلة، وَيِعُدها أهنا إذا فعلت فسوف تساقط عليها 

 .جنياا، فعىل اإلنسان السعي، ومن اهلل تعاىل التوفيق والنجاح النخلة رطبًا

طب لذيًذا حني يشعر اإلنسان أنه أخذه بنفسه أو شارك يف  كم يكون طعم الرُّ

 !زراعته أو قطافه

 .مصدر ُيْقَصد به التوكيد ﴾ڃ﴿و

 :ُيتمل أمرين ﴾ڃ﴿ :وقوله

ربك،  إنك كادح إىل ربك فمالٍق : أي ﴾ڃ﴿أن يكون مرجع الضمري إىل 

ى ى ﴿: واخلطاب عام للمؤمن والكافر، فكلهم مالقو ربم جل وعز، كام قال سبحانه

البعث، وهذا أحد : ، واللقاء هنا معناه[4: العنكبوت] ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

 .استخدامات لفظ اللقاء واملالقاة

 .القيامة، وهذا خاص باملؤمنني، وهو رؤيته يوم وَثمَّ معنى آخر

 .اللقاء العام الذي يشرتك فيه الناس مجيًعا: فمالقيه، أي: صود هناوعليه فاملق

إىل الَكْدح، فالعمل الذي عملته  ﴾ڃ﴿: وجيوز أن يكون الضمري يف قوله

وكدحت فيه سوف جتده يف الدار اآلخرة، والفاء تدل عىل التعقيب املبارش، فبمجرد 
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لقاء، وينتقل من َطَبٍق إىل سان آخر نفس من أنفاسه ينتقل إىل مرحلة الما يلفظ اإلن

 .(1)َطبٍَق، ومن حال إىل حال

وفيه إشارة إىل أن اإلنسان يلقى جزاء عمله الدنيوي وال يبخس شيئًا، كام ورد 

يف العديد من النصوص القرآنية والنبوية، أن اهلل ال يظلم الكافر شيئًا، وأنه جُيازى 

عة احلسنة وغري ذلك من عاجل بثواب ما عمل يف الدنيا، من العافية والرزق والسم

 .(2)اجلزاء

 :﴾ۇچ چ چ چ ڇ ﴿ *

ا ن فيه أعامل اإلنسان، ال يغادر منها صغرية : هو والكتابللتقسيم، : أمَّ ما ُتَدوَّ

 .وال كبرية

ب حلكمه وال رادَّ لقضائه، وِمن كامل  مع أن الذي حياسب هو اهلل تعاىل، ال معق 

 .(3)أعامله وحيصيها عليهعدله أن جعل لكل إنسان كتاًبا يشهد ب

 .نةاليد اليمنى، وهم املؤمنون أصحاب اليمني أهل اجل: واليمني

 :﴾ۈڇ ڇ ڍ ڍ ﴿ *

                                                           

« الكشاف»، و(2/441)« تفسري السمرقندي»، و(4/234)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 1)

، (11/261)« تفسري القرطبي»، و(21/13)« تفسري الرازي»، و(4/423)« زاد املسري»، و(4/624)

 (.23/222)« التحرير والتنوير»، و(14/233)« روح املعاين»، و(4/412)« فتح القدير»و

إن اهللَ ال يظلم مؤمنًا »: مرفوًعا ريض اهلل عنهمن حديث أنس ( 2333)« صحيح مسلم»كام يف ( 2)

حسنًة، ُيعَطى هبا يف الدنيا وجُيَزى هبا يف اآلخرة، وأما الكافُر فُيْطَعُم بحسنات ما عمل هبا هلل يف الدنيا، حتى إذا 

 .«له حسنٌة جُيَْزى هبا أفىض إىل اآلخرة، مل تكن
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿: «سورة املطففني»، و﴾ڱوئ وئ ۇئ ۇئ ﴿: «سورة النبأ»ينظر ما تقدم يف ( 3)

 .﴾پ پ
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صىل ، أن النبيَّ ريض اهلل عنهامن حديث عائشة « الصحيح»وهو الَعْرض، كام يف 

ب»: قال هلا اهلل عليه وسلم  أليس قد قال اهلل: فقالت له. «َمن ُحوِسب يوَم القيامِة ُعذ 

ليس ذاك احلساُب، إنام ذاك »: ؟ فقال﴾ڇ ڇ ڍ ڍ﴿: عز وجل

بالَعْرُض، َمن   .(1)«ُنوقِش احلساَب يوَم القيامِة ُعذ 

ه، حتى »: أن ُتْعَرض عليه ذنوبه، ويف احلديث: والَعْرض يدنو أحُدكم من رب 

عملَت كذا : ويقول. نعم: عملَت كذا وكذا؟ فيقول: عليه، فيقول (2)يضَع َكنََفه

ره، ثم يقول. نعم: ذا؟ فيقولوك إين سَتُت عليك يف الدنيا، فأنا أغفُرها لك : فيقر 

 .(3)«اليومَ 

 :﴾ۋڌ ڎ ڎ ڈ ﴿ *

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿: ، قال اهلل(4)الرجوع: االنقالب

الَعْرض يكون يف زمن يسري، ، وهذا يوحي بأن [12: الفتح] ﴾ڱ ڱ ں ں

 .ليس فيه إبطاء وال تأخري

، سواًء كانوا هم أهله يف الدنيا، أو (5)الذين معه يف اجلنة أهله: واملقصود باألهل

 .غريهم، يرجع إليهم مرسوًرا رسوًرا ال انقطاع له وال ِحَول عنه

وعناء وأمل تعب  -بد وال -وهذا يف مقابل الَكْدح يف الدنيا الذي كان يصحبه

 .وكمد وضيق ونكد

                                                           

 (.2364)، ومسلم (4424)أخرجه البخاري ( 1)

 .ِسرْته: أي( 2)

 . ريض اهلل عنهاممن حديث ابن عمر ( 2643)، ومسلم (4363)أخرجه البخاري ( 3)

 (.431ص)« املفردات يف غريب القرآن»، و(13/244)« يتفسري الطرب»: ينظر( 4)

، (4/624)« الكشاف»، و(4/221)« تفسري البغوي»، و(24/221)« تفسري الطربي»: ينظر( 5)

 (.14/231)« روح املعاين»، و(3/246)« تفسري ابن كثري»، و(11/262)« تفسري القرطبي»و
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 :﴾ېژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿ *

، وال َتَعاُرض بني [24: احلاقة] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿: «سورة احلاقة»ويف 

أن ُتَشدَّ يده إىل ظهره، ثم ُيؤَتى كتاَبه بيده الشامل وهي وراء : اآليتني، فاملقصود

 .ظهره، كام أن يده اليمني مغلولة إىل عنقه

 .(1)يأتيه كتابه من وراء ظهره، فيأخذه بشامله من خلفهوحيتمل أن الكافر 

 :﴾ائک گ گ ﴿ *

يا : وجرت العادة أن اإلنسان إذا نزلت به مصيبة يقول ينادي بالثُّبور،: أي

 .(2)اهلالك األكيد الطويل: والث بور! واثبوراه! وياله

 :﴾ۇئگ ڳ ﴿ *

عري، ومثل هذا قوله: أي ، [21: إبراهيم] ﴾ک کگ﴿: يدخل عذاب السَّ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿، [21: احلاقة] ﴾ی جئ حئ﴿، [14: الليل] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿

 .(3)أبلغ يف الوصف وأشد يف النَّكال ِّْل فـالصَّ ، [63: مريم] ﴾ڑ ک

عري تستوعبه ِمن فوقه وِمن حتته، وعن يمينه وعن شامله، ومن أمامه  ومن فالسَّ

ها وعذابا  .ورائه، فهو يقايس حرَّ

 :﴾ۈئڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿ *

                                                           

 .مزيد بيان« سورة احلاقة»وتقدم يف ( 1)

« الكشاف»، و(161ص)« املفردات يف غريب القرآن»، و(16/411)« فسري الطربيت»: ينظر( 2)

 (.14/231)« روح املعاين»، و(13/223)« تفسري القرطبي»، و(4/624)
ک ﴿: «سورة املطففني»، و﴾یگ گ ڳ ﴿: «سورة االنفطار»ينظر ما تقدم يف ( 3)

 .﴾پڑ ڑ ک 
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فقد كان مرسوًرا يف الدنيا بالسخرية باملؤمنني واالستهزاء بم، والسياق له صلة 

باملؤمنني بمكة، وكانوا إذا انقلبوا إىل أهلهم انقلبوا َفكِهني بسخرية املرشكني 

 .مرسورين

وقد يكون مرسوًرا بالدنيا وزينتها، ويف هذا داللة عىل أن اهلل يمنح الكفار من 

ات احلياة الدنيا برمحته وفضله، كام جاء يف احلديث ُيعطي الدنيا  عز وجلإنَّ اهللَ »: لذَّ

 ،  .(1)«وال يعطي الديَن إال ملَن أحبَّ َمن ُيب  وَمن ال ُيب 

ه بقوله عليه السالموحني دعا إبراهيم  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ﴿: ربَّ

نا سبحانه فقال﴾جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب ىب يب جت حت خت ﴿: ، أجابه ربُّ

، فحتى الكافر يرزقه اهلل ِمن فضله، [124: البقرة] ﴾مت ىت يت جثمث ىث يث

ن شيئًا من السعادة العاجلة وهو يكفر به، ويعبد غريه؛ ولذلك جتد عند الكافري

واألوالد والطبيعة، لكن تظل الروح يف عطش وقلق واالستمتاع باألموال واألحوال 

 .وكآبة، ال يكتمل معها رسور وال يطول معها ُحبور

 :﴾ىئں ں ڻ ڻ ڻ ﴿ *

: رجع، ويف احلديث: حار يعني. (2)الرجوع: واحَلْور، (1)أيقن، أو شك: ﴾ں﴿

: يعني. (3)«وليس كذلك؛ إال حاَر عليه. عدو  اهلل: ، أو قالوَمن دعا رجاًل بالكفر»

 .رجع عليه، فهذا من معاين احلَْور

                                                           

، (1/22)، واحلاكم (2324)، والبزار (231)« الزهد»، وابن أيب عاصم يف (2462)أخرجه أمحد ( 1)

من ( 4124)« شعب اإليامن»، والبيهقي يف (4/24)، (4/144)« حلية األولياء»، وأبو نعيم يف (2/446)

 .مرفوًعا ريض اهلل عنهحديث ابن مسعود 

َلكائي يف (4/144)، وأبو نعيم (24463، 24444)ابن أيب شيبة : وأخرجه موقوًفا رشح »، والالَّ

حه(. 1416)« ل االعتقادأصو ، (4/212)« التاريخ الكبري»: ينظر. العقيِّل، والدارقطني، وغريمها ورجَّ

 (.2614)« السلسلة الصحيحة»، و(4/241)« علل الدارقطني»، و(2/223)« ضعفاء العقيِّل»و
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إذا سافر يستعيذ باهلل من احلَْور بعد  صىل اهلل عليه وسلموهلذا كان النبي 

 .(5)النقص بعد الكامل، والضالل بعد اهلدى، والكفر بعد اإليامن: ، يعني(4)الَكْور

 :واملعنى ُيتمل

 .أنه لن ُيبَعث بعد املوت -1

ب، كام قال  -2 عىل فرض البعث بعد املوت، فسوف يكون عىل خري ولن ُيَعذَّ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿: اهلل عن صاحب اجلنة

 .، فيظن أنه لن يتغري وضعه حتى ولو ُبعث[24: الكهف] ﴾ٹ

ص سنة ظن أنه يف ازدياد دائم ونمو متواصل، ولن يعرتيه نقص، مع أن النق -2

 :(6)كام قيل اهلل ملَن وصل إىل التامم،

 !تمْ : ترقَّب زوااًل إذا قيل***  إذا تمَّ يشء  بدا نقُصهُ 

ع النازل من قمة جبل رسعان ما جيد نفسه يف قرارة  وإذا بدأ النقص فهو كاملُرْسِ

 .الوادي

ر اليشء: يعني. هذا الكالم فيه حتوير: التغيري، تقول -4 ه أو : فيه تغيري، وَحوَّ غريَّ

له  .بدَّ

                                                                                                                                                    

 .﴾ى ى ائ ائ ې ې﴿: «سورة املطففني»ما تقدم يف  ينظر( 1)
للزجاج « معاين القرآن»، و(24/242)« فسري الطربيت»، و(614ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 2)

« فتح القدير»، و(21/133)« تفسري الرازي»، و(22/243)للواحدي « التفسري البسيط»، و(1/413)

 (.14/231)« روح املعاين»، و(4/416)

 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب ذر ( 41)، ومسلم (4344)أخرجه البخاري ( 3)

ِجس  حديث عبدمن ( 1242)أخرجه مسلم ( 4)  .ريض اهلل عنهاهلل بن رَسْ

 (.1/111)للنووي « رشح صحيح مسلم»: ينظر( 5)

 الكتابة: الصناعتني»، و(13ص)البن أيب الدنيا « الزهد»، و(2/243)« عيون األخبار»: ينظر( 6)

 (.4/241)« يتيمة الدهر»، و(21ص)« والشعر
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لن يتغري عام هو عليه، وهذا يقع لألفراد من جهة نفوسهم، ظن أنه : أي

ًعا له يف الرزق والعافية والصحة والشباب، ال يكاد  فاإلنسان إذا كان ممتًَّعا موسَّ

ا أن  يتخيَّل نفسه عىل غري تلك احلال، ويظن أنه باٍق عليها، وإن كان يعرف نظريا

ر فيه، فالغناأليام والليايل  ر مترُّ عليه وتؤث  ر نفسه قد افتقر، واملَُعاَّف ال يتصوَّ ي ال يتصوَّ

ر نفسه قد َهِرَم وشاخ، وهذا من أسباب الركون  نفسه قد مرض والشاب ال يتصوَّ

 .والغفلة

وكذلك األمم واجلامعات، يغلب عىل الناس الشعور ببقاء ما هم عليه، 

رهم من عواقب األمور، وكأهنم استثناء ال جتري  ويستبعدون حني يسمعون َمن حيذ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿: كام قال اهلل سبحانه! عليهم السنن، وال حتق عليهم اآليات

 .[44: إبراهيم] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ

 :﴾یۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿ *

كان بعبده بصرًيا، فال شك أنه بصري بام يف قلبه من الكفر والتكذيب وَمن 

 .والظنون

 :﴾پھ ھ ھ ﴿ *

كان نفيًا، إال أنه نوع من الَقَسم، فاهلل يقسم  هذا وإن: ﴾ھ ھ﴿

)﴾ھ﴿
1). 

                                                           

 :«سورة القيامة»و ،﴾جئ ی ی ی ی ﴿: «سورة الواقعة»ينظر ما تقدم يف ( 1)

، وما سيأيت ﴾ڑ  ڑ ژ ژ﴿: «سورة التكوير»، و﴾ژ ژ ڑ ڑ ک﴿

 :«سورة البلد»يف 

 . ﴾ۀڄ ڄ ڄ ڄ ﴿
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فق أقوال، أشهرها أهنا احلمرة التي تكون بعد غروب الشمس إىل وقت  :ويف الشَّ

 .أذان العشاء، نحو ساعة

وهذا قول مجاعة من الصحابة، كابن عمر وابن عباس وابن مسعود وأيب هريرة 

غة، كاخلليل بن أمحد واجلوهري ، وهو املعروف عند أهل اللريض اهلل عنهم

 .(1)وغريمها

 .(2)وزي، وغريهوفيه أقاويل أخرى ذكرها املفرسون، كابن اجل

 :﴾ڀے ۓ ۓ ﴿ *

هو قسم، « ال أقسم»: والعطف دليل عىل أن قوله. يقسم بالليل، وبام مجعه الليل

 .أقسم: بمثابة قوله

 صاًعا، كام هو وهو إناء كبري يسع ستني« الَوْسَق »اجلمع، ومنه : والَوَسق

 .(3)معروف عند أهل اللغة والفقه

واملقصود ما حيتويه الليل من أحوال، من نوم وعبادة وطاعة ومعصية، وما 

يسكن فيه من حيوان وطري وهوام، وإنس وجن وحيتان، وغري ذلك مما ال يعلمه إال 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿: اهلل

                                                           

، (1/222)« مصنف ابن أيب شيبة»، و(2111)« الرزاق مصنف عبد»، و(4/44)« العني»: ينظر (1)

، (4/136)« الصحاح»، و(242 -2/221)« األوسط»، و(136، 134)« اهلل بن أمحد مسائل عبد»و

 (.66 -2/61)« فقه العبادة»، و(1/262)« سنن البيهقي»، و(1/241)« سنن الدارقطني»و
، (4/221)« زاد املسري»، و(4/111)« تفسري السمعاين»، و(4/226)« ملاورديتفسري ا»: ينظر( 2)

 (.4/414)« فتح القدير»، و(3/241)« تفسري ابن كثري»، و(11/264)« تفسري القرطبي»و

، (4/134)« النهاية»، و(4/1444)« الصحاح»، و(4/131)« معجم مقاييس اللغة»: رينظ( 3)

 .« و س ق»( 24/461)« تاج العروس»و
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 ڱ 

 .[13: الرعد] ﴾ں

موجودة يف الليل لنجوم والكواكب والقمر، فهي وإن كانت ا: ويدخل فيام َوَسق

والنهار، إال أهنا ال ُترى إال بالليل، فهي به أنسب وألصق؛ وهلذا أقسم اهلل تعاىل 

 .(1)بالليل، وأقسم بام مجعه هذا الليل

 :﴾ٿڭ ڭ ڭ ﴿ *

، والقمر مظهر من مظاهر اجلامل، والعرب يف (2)اكتمل نوره وصار بدًرا: أي

 .بالقمر؛ لبياضه واستدارتهم يشب هون الوجه اجلميل أشعاره

ويف الَقَسم إشارة لإلبداع الرباين يف اخللق، فاجلامل والزينة مقصد من مقاصد 

 .[44: غافر] ﴾ڻ ڻ ڻ﴿ :نعمة واحلُسن، زينة والنجوم، اخللق

وكذلك االنتظام والرتتيب واالتساق وبلوغ اليشء كامله درجًة درجًة، ومثله 

 .والتناوب ما بني الليل والنهار والشمس والقمر والذكر واألنثىوالتبادل  التنويع

 :﴾ٹۇ ۆ ۆ ۈ ﴿ *

لرتكبن : ، واحلسن البرصيريض اهلل عنهامهذا جواب القسم، قال ابن عباس 

 .(3)حااًل بعد حال

                                                           

« تفسري الطربي»، و(2/433)« الرزاق تفسري عبد»، و(614ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 1)

 (.11/264)« تفسري القرطبي»، و(21/131)« تفسري الرازي»، و(243، 24/244)
« تفسري أيب السعود»، و(4/441)« تفسري الثعالبي»، و(4/443)« املحرر الوجيز»: ظرين( 2)

 .، واملصادر السابقة(14/213)« املعاينروح »، و(1/122)

« صحيح البخاري»، و(2/413)« الرزاق تفسري عبد»، و(614ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 3)

« التحرير والتنوير»، و(11/263)« طبيتفسري القر»، و(244 -24/243)« تفسري الطربي»، و(4143)

(23/221.) 
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: ، خلطاب اجلامعة، ويف قراءة بفتحها﴾ۇ﴿: والقراءة املشهورة بضم الباء

اجلنس، فهو ينتقل من حال إىل  واملقصودلرتكبن أهيا اإلنسان، : أي ،(1)﴾لَتَۡرَكبَنَّ ﴿

إىل اهلرم، وتتداوله .. إىل الشيخوخة.. إىل الكهولة.. حال، من الطفولة إىل الشباب

النقائض من الصحة واملرض والغنى والفقر والعز والذل، والقوة والضعف 

 .(2)واالندفاع والفتور

ن ظن أن لن ال هو من احلَْور، وفيه َردٌّ عىل مَ وانتقال اإلنسان من حال إىل ح

حيور، وما االنتقال من الدنيا إىل اآلخرة إال ركوب طبق عن طبق، فاحلور أصل يف 

خلقة اإلنسان وكينونته، يف الفرد واألرسة، واجلامعة واملجتمع، والدولة واألمة، فال 

د أن تستقر األمور، بل هي يف تغري مستمر، وهذا التغريُّ فطري و رضوري يؤك 

 .ق عىل صفة خاصة، فال استقرار وال استمراراإلنسان مربوب خملو

والَكْدح املذكور يستدعي التغري واالنتقال فيام يظن أنه أفضل وأكمل، وكدح 

املؤمن يشمل الشكر والطاعة والعبادة، وهي بحسب احلال التي هو عليها، فطاعة 

كالفقري، والصحيح ليس كاملريض، الصغري ليست كالكبري، وطاعة الغني ليست 

وتغريات احلياة تتطلَّب الَكْدح .. وي ليس كالضعيف، والعزيز ليس كالذليلوالق

 .واليقظة املستمرة

 ﴾ۆ ۆ ۈ﴿: ، لكن قوله«لرتكبن طبًقا بعد طبق»: واملعتاد يف اللغة أن يقال

تقل من طبق إىل أقوى وأبلغ يف الداللة؛ ألهنا تدل عىل عمق التبدل واالنتقال، كأنه ين

                                                           

النرش يف »، و(221ص)« ري يف القراءات السبعالتيس»، و(466ص)« السبعة يف القراءات»: ينظر( 1)

 (.242 -13/241)« معجم القراءات»، و(2/211)« القراءات العرش

حجة »، و(4/211)« احلجة للقراء السبعة»، و(246ص)« احلجة يف القراءات السبع»: ينظر( 2)

 (.644ص)« القراءات



479 
 

ل وركوب حالة كأهنا الدابة التي توصل املرء إىل مراده طبق آخر، فيدل عىل ا لتبدَّ

 .وهنايته

: الشدة، حتى إن العرب يسمون املصيبة أو الداهية: يف اللغة« الطَّبق»ومن معاين 

 أم َطبٍَق، وبنت َطَبق، وهذا اسم حية خميفة،: بنت َطـبَـق، ومن أسامء احليات عندهم

واملصائب التي تلمُّ باإلنسانفاستعاروه للنوازل 
(1). 

إن طبيعة احلياة االنتقال والتغري، انتقال تفرضه املرحلة العمرية، أو انتقال ملا هو 

أفضل؛ من اجلهل إىل العلم، ومن املعصية إىل الطاعة، أو انتقال متصل بطبيعة احلياة 

تقال َقرْسي اختياري طوعي، أو انواملجتمع ومستواه االقتصادي والثقايف، انتقال 

 .اضطراري

وقد رأيُت الناس يتشاءمون بام يقع من التغريات، وينظرون إىل اجلانب املظلم 

منها، وينظرون للاميض دائاًم عىل أنه خري من احلارض، ويظنون القادم أسوأ؛ بسبب 

لوب، اإلفراط يف اخلوف، واخلري لإلنسان َأالَّ يفرط يف التشاؤم، والتوازن مط

 .املنهج احلق والوسط هو جادة

ويف اآلية إشارة إىل أنه ليس كل ما يقع من التغيري هو بإرادة اإلنسان، بل َثمَّ 

فق والليل، والقمر، فالزمن يفعل فعله يف األجساد  تغيريات جارية متصلة بالشَّ

 .والعقول والنفوس واألحوال

ر الشيخوخة، ولو فلم يعودوا بطائل،  وقد حاول األطباء البحث عن دواء يؤخ 

روا املوت  .[3: اجلمعة] ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىائ﴿: أمكن هذا فَأنَّى هلم أن يؤخ 

                                                           

« تاج العروس»، و(13/212)« لسان العرب»، و(414ص)« املفردات يف غريب القرآن»: ينظر( 1)

 .«ط ب ق»( 24/42)
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إذا رأيَت حتوالت تقع عليك، فاعلم أن : ولذلك كان كثري من احلكامء يقول

 .التدبري بيد غريك

 والزمن وعاء للتحوالت اإلرادية املبنية عىل الرؤية والتخطيط والفعل واملبادرة،

 .حرق املراحل، وال استعجال النتائجوال يصح معها 

 :﴾ڤٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿ *

سؤال استنكاري، َأَبْعَد كل هذه اآليات والدالئل عىل ألوهية اهلل وقدرته عىل 

 ؟!البعث والنشور ال يؤمنون

 :﴾ڦۉ ۉ ې ې ې ې ﴿ *

إن هذه : ؛ وهلذا قال بعض املفرسين(1)الطاعة واالمتثال: واملقصود بالسجود

عزائم السجود؛ ألن املقصود فيها ليس فعل السجود، وإنام ما يرتتب ة ليست من اآلي

عىل سامع القرآن من اإليامن، واخلضوع هلل سبحانه، والتوجه بالعبادة له وحده؛ 

 .فالعتب لرتكهم اإليامن واالستجابة هلل

صىلَّ بالناس فقرأها  ريض اهلل عنهأن أبا هريرة « الصحيحني»وقد ورد يف 

ها (2)صىل اهلل عليه وسلم، وأخرَب أنه سجَد با خلف النبي وسجد ؛ ولذلك َعدَّ

الشافعي وأمحد وغريمها من مواضع السجود يف القرآن، وعددها أربعة عرش 

 .(3)موضًعا

 :﴾ڄائ ائ ەئەئ﴿ *

                                                           

« الكشاف»، و(2/442)« تفسري السمرقندي»، و(24/246)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (. 23/222)« التحرير والتنوير»، و(1/442)« تفسري القاسمي»، و(4/422)« زاد املسري»، و(4/623)
 (.463)« مسلمصحيح »، و(1364، 644)« صحيح البخاري»: ينظر( 2)

 (.242 -2/246)للمؤل ف « فقه العبادة»: ينظر( 3)
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فعل مضارع يدل عىل االستمرار،  ﴾ەئ﴿، و(1)لإلرضاب وبيان السبب ﴾ائ﴿

عي اإليامن جحدوه وقاوموه، بدل أن يؤمنوا فهم كلام ورد إىل قلوبم وارد من دوا

 .(2)ويسجدوا

ة يف الكفار كلهم، أم هي لبعضهم؟  وهل اآلية عامَّ

أهنا لبعضهم؛ ألن اهلل تعاىل ذكر إسالم بعضهم، والواقع يشهد هلذا،  األرجح

 .فكم من أمة أو طائفة ُدعيت إىل اإلسالم فأسلمت، وَصَدَقت يف إسالمها

، وكانوا باألمس كفاًرا، كان سبب كفرهم يف الغالب فهؤالء الذين أسلموا

 تقم عليهم حجة، ومل اجلهل وليس الكِرْب واملعاندة، فلم يأِتم بشري وال نذير، ومل

يسمعوا احلق بصفائه من غري تشويه، وجمموع أخبار القرآن عن املعرضني تدل عىل أن 

 اهلل عنهم يف هذه من الناس َمن يكفر جحوًدا وهو يعلم احلق، وهؤالء ممن أخرب

 .اآلية

ي والنظر، وهذه  وبعض الناس يقع له شك أو تردد، ثم يزول بالبحث والتحر 

ة، وعليه فالسياق يف حق فئة من الكفار، خصوًصا صناديد قريش أحوال خمتلف

 .املعاندين

 :﴾ڃوئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿ *

ام ب: فاهلل أعلم بام يوعون، أي. (1)من الوعاء، كام تضع اليشء يف وعاء: ﴾ۆئ﴿

بني، أو من اجلحد إن كانوا جاحدين، أو من  حتويه قلوبم من التكذيب إن كانوا مكذ 

                                                           

سورة »، وما سيأيت يف ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿: «سورة القيامة»ينظر ما تقدم يف ( 1)

 .﴾ۉ ې ې ې ې ى ﴿: «الربوج

، (23/14)« تفسري املراغي»، و(14/212)« روح املعاين»، و(1/442)« لقاسميتفسري ا»: ينظر( 2)

 (.13/426)« إعراب القرآن وبيانه»، و(14/1431)« ين للقرآنالتفسري القرآ»و
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، أو الكيد واملؤامرة؛ ألهنم مل يقترصوا عىل الكفر صىل اهلل عليه وسلماحلقد عىل النبي 

 .(2)فحسب، بل زادوا احلرب وصد الناس عن اإليامن، واالستهزاء باملؤمنني

 :﴾چۈئ ۈئ ېئ ﴿ *

ة سيق مساق االستهزاء والسخرية؛ ألهنم كانوا يبطنون يف قلوبم ولفظ البشار

، والبشارة يف الظاهر ﴾ۈئ﴿: شيئًا، ويظهرون بألسنتهم شيئًا آخر، فجاءت اآلية تقول

 .(3)ُتستخَدم يف اخلري، ويف احلقيقة يف نقيضه يف حقهم، فعوملوا بجنس فعلهم

 .(4)كانوا فيه يف الدنيا يوم القيامة، وهو يف مقابل الرسور الذي :واملقصود

 :﴾ڍېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ﴿ *

برش  الكافرين : يعنيهذا استثناء، وهو عند مجهور املفرسين متصل غري منقطع، 

لوا الكفر  بعذاب أليم، إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات منهم، وهذا يعني أهنم بدَّ

لوا األعامل السيئة التي كانوا يعملوهنا   .بالعمل الصالحباإليامن، وبدَّ

                                                                                                                                                    

« تفسري الرازي»، و(4/422)« زاد املسري»، و(12/3141)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»: ينظر( 1)

التحرير »، و(23/242)« اللباب يف علوم الكتاب»، و(11/232)« تفسري القرطبي»، و(21/134)

 (.23/224)« والتنوير

 (.421ص)البن قتيبة « معاين القرآن»، و(2/464)لألخفش « معاين القرآن»: أيًضاوينظر 

« تفسري البغوي»، و(22/264)للواحدي « التفسري البسيط»، و(24/243)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.14/212)« روح املعاين»، و(4/414)« فتح القدير»، و(3/241)« ن كثريتفسري اب»، و(4/221)

 (.133ص)« املفردات يف غريب القرآن»، و(1/221)للفراء « عاين القرآنم»: ينظر( 3)

 .﴾ۈئڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿: كام تقدم يف قوله تعاىل( 4)

تفسري »، و(22/264)للواحدي « التفسري البسيط»، و(2/442)« تفسري السمرقندي»: ينظرو

، (11/232)« تفسري القرطبي»، و(1/122)« تفسري الراغب األصفهاين»، و(4/112)« السمعاين

 (.4/414)« فتح القدير»، و(2/444)« تفسري ابن جزي»و
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وال يمنع هذا أن يكون املقصود كل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات، سواء سبق 

بوا  هذا اإليامن كفر أو مل يسبقه؛ ألنه إذا جاز أن يكون هذا الوعد لقوم كفروا وكذَّ

سعتهم رمحة ربنا سبحانه، ووعدهم باألجر وعاندوا، ثم آمنوا وعملوا الصاحلات، فو

 .(1)ن ذلك لـَمن مل يسبق منه كفر وال عناد من باب أوىلوالفضل، فألن يكو

وفيها تأكيد ما بني اإليامن والعمل الصالح من اتصال وثيق، ولفظ اإليامن يعمُّ 

القلب، بل العمل الصالح؛ وُذكر هنا عىل سبيل التوكيد، وأن اإليامن ليس جمرد عمل 

 .هو وما يفيض إليه من األعامل الصاحلة

َمنٌّ وال أذى، وشأن الناس أهنم يمنُّون إذا أعطوا، فبنيَّ  وأجرهم ليس فيه

 .سبحانه أن األجر الذي ُيعَطون ليس فيه َمنٌّ وال أذى هلم وال إهدار إلنسانيتهم

حهم يف ، وهو أن األجر دائم مستمر بال انقطاع، جزاء كدولآلية معنى آخر

نسان لو ترك العمل العبادة والطاعة الذي استغرق عمرهم كله؛ ولذلك ورد أن اإل

الصالح لعذر مثل مرض أو سفر أو َهَرم، فإنه ُيكتَب له ما كان يعمله وهو صحيح 

 .(2)مقيم

غري منقوص، فإنه : الزيادة وعدم النقصان، أي: ، وهووحتتمل اآلية معنًى ثالثًا

ل هو مستمر، ويف زيادة، فكل يوم هلم من ربم سبحانه هدايا ال ينقص مع الوقت، ب

 .الت عظيمةوإفضا

 .(3)واآلية الكريمة تشمل أجر الدنيا وأجر اآلخرة

                                                           

، (21/134)« تفسري الرازي»، و(4/623)« الكشاف»، و(2/442)« تفسري السمرقندي»: ينظر( 1)

تفسري »، و(4/414)« فتح القدير»، و(2/421)« سفيتفسري الن»، و(4/211)« تفسري البيضاوي»و

 (.23/224)« نويرالتحرير والت»، و(1/442)« القاسمي
 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب موسى ( 2114)« صحيح البخاري»كام يف ( 2)

 (.11/232)« تفسري القرطبي»، و(4/232)« تفسري املاوردي»: ينظر( 3)
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* 

وهو املثبت يف املصاحف، وغالب كتب . «سورة الرُبوج»: أشهر أسامئها

 .(1)التفسري

ريض ، كام يف حديث جابر بن سمرة «﴾ٱ ٻ ٻ﴿سورة »وورد تسميتها بـ

، ﴾ٱ ٻ﴿كان يقرأ يف الظهر والعرص بـ صىل اهلل عليه وسلم، أن رسوَل اهلل اهلل عنه

 .(2)، ونحومها من السور﴾ٱ ٻ ٻ﴿و

 .(3)اثنان وعرشون آية، وليس يف ذلك خالف فيام أعلم  *

، وواضح من سياق السورة (4)ذكره مجع ،باتفاق أهل التفسري  *

 .وموضوعاِتا أهنا مكية

                                                           

« تفسري الطربي»، و(4/212)« جامع الرتمذي»، و(4/143)« صحيح البخاري»: ينظر( 1)

، (4/422)« زاد املسري»، و(4/443)« املحرر الوجيز»، و(4/114)« تفسري السمعاين»، و(24/243)

 (.11/232)« تفسري القرطبي»، و(21/134)« تفسري الرازي»و

ذي ، والرتم(334)، وأبو داود (21343، 21313، 23132)، وأمحد (311)أخرجه الطياليس ( 2)

 (.1326)، وابن حبان (1342)« الكربى»، ويف (2/144)، والنسائي (236)

« سنن البيهقي»: وينظر. «السامء والطارق»، «السامء ذات الربوج»: روايات بدون الواو فيهامووردت 

 (.23/224)« التحرير والتنوير»، و(2/211)
 (.2/444)« وكامل اإلقراءمجال القراء »، و(241ص)« البيان يف عد  آي القرآن»: ينظر( 3)

، (11/232)« تفسري القرطبي»، و(4/422)« زاد املسري»، و(24/243)« تفسري الطربي»: ينظر( 4)

التحرير »، و(13/232)« روح املعاين»، و(14/226)« الدر املنثور»، و(3/242)« تفسري ابن كثري»و

 (.246، 23/224)« والتنوير
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صة من أوهلا إىل آخرها ملعاجلة قصة واحدة، وهي وهي من السور القليلة ا ملخصَّ

صة لرسد القصة، واستنطاق عربها، ولفت «سورة يوسف»يف هذا تشبه  ، املخصَّ

 .األنظار إىل دروسها

خون يف قصة ا أهنا وقعت يف  واألقربألخدود، وقد اختلف العلامء واملؤر 

خدود، وقد يكون هذا أطراف اليمن، يف منطقة نجران، وعندهم واٍد يسمى باألُ 

د أن نجران هي مرسح القصة  .االسم ُمستحَدًثا، لكن غالب الروايات التارُيية تؤك 

، فهي قبل (422)أو ( 422)من امليالد، يف عام ( 433)وكان وقوعها بعد الـ

 .بعرشات السنني صىل اهلل عليه وسلمحادثة أصحاب الفيل، وقبل ميالد النبي 

أن يكون بعض القصة وصل إىل العرب، وتداولوه  وهذا جيعل من املحتَمل

رب، ولتصحيح وعرفوه، فيكون حديث القرآن عن هذه القصة هو الستخراج الع

الذي هو ديوان حياِتم  -الروايات املغلوطة، وإن كنا ال نعرف يف شعر العرب

د معرفتهم بذه القصة، فاهلل أعلم -وِسجل ثقافتهم  .نصوًصا تؤك 

اهب، وأن هذا الغالم« مسلم صحيح»وقد ورد يف   -قصة الغالم والساحر والرَّ

د بني الس -اهلل عبد: إن اسمه: الذي يقال احر والراهب؛ لينظر أهيام أصدق تردَّ

اللهمَّ »: وأحب إىل اهلل، فجعل اهلل له آية يف الدابة التي حبست الناَس، فدعا اهلل، فقال

اهب أحبَّ إليك من أمر السا حر، فاقتُْل هذه الدابَة؛ حتى يميَض إن كان أمُر الرَّ

يف طريقهم، ثم  وأخذ حجًرا، فرماها فقتلها، وخرج الناُس وانطلقوا يمشون. «الناُس 

ره عىل الرشك باهلل، فأرصَّ  ك فُشِفي وكان أعمى، ثم علم به امللك وقرَّ
عالج وزيَر املَلِ

أحداث مذكورة يف  بعد.. «بسم اهلل رب الغالم»: الغالم عىل اإليامن، فقتله بقوله

ر فخدَّ املَلِك هلم أخاديد، وحف. آمنا برب الغالم: احلديث؛ فآمن الناُس كلهم، وقالوا
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هلم يف األرض، وعرضهم عىل النار، فَمن ارتدَّ منهم تركه، وَمن أرصَّ منهم عىل 

 .(1)التوحيد أحرقه

 أن وليس يف السياق النبوي نصٌّ عىل أن هذه هي قصة أصحاب األُخدود، إالَّ 

بم كان مرشًكا،  السياق متقارب، وعىل ما هو ظاهر من السياق، فإن امللك الذي عذَّ

 .موجودة يف منطقة اليمنوالوثنية كانت 

خنيوهناك احتامل آخر،  بم هووهو األرجح عند املؤر  : ، أن امللك الذي َعذَّ

ا، واليهود أيًضا كان هلم وجود يف الي من، وكانت هلم يوسف ذو ُنَواس، وكان هيوديا

فيها هيمنة اقتصادية، فكأن النصارى بنجران صار هلم شوكة وقوة ونفوذ، وكان 

وبني اليهود اختالف، فاستنجد اليهود بذا امللك، فأتى وأنجدهم وعرض بينهم 

 .املؤمنني عىل النار وأحرقهم

اء ذلك أن تداعت األمم النرصانية لنجدة إخواهنم، ولقتال هذا  وكان من جرَّ

إنه يف آخر : لك الظامل، وجاءت جيوش احلبشة وغريها، وهزمت امللك، حتى قيلامل

 .(2)لبحر فغرقأمره ألقى بنفسه يف ا

 :﴾ہٻ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ *

ُبْرٍج، وهو مأخوذ من : ، وهي مجع﴾ٻ﴿أقسم تعاىل بالسامء املعروفة، وبـ

ج، وهو الظهور، كام يقال ج ُيطَلق عىل تربَّجت املرأة؛ إذا أظهرت مفاتنها: التربُّ ، والرُبْ

                                                           

 (.2334)« صحيح مسلم»: ينظر( 1)

لألزرقي « أخبار مكة»، و(1/21)« سرية ابن هشام»، و(2/446)« نسب َمَعد»: ينظر( 2)

، 11/213)« تفسري القرطبي»، و(61/242)« تاريخ دمشق»، و(2/111)« تاريخ الطربي»، و(1/126)

 (.3/261)« تفسري ابن كثري»، و(212
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، [63: النساء] ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې﴿: القرص، كام قال تعاىل

 .(1)فالربج املَُشيَّد هو القرص

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿: ُيطلق عىل النجم، قال سبحانه والرُبْج

)[41: الفرقان] ﴾ڱ
2). 

، وإالَّ فهي (3)عىل منازل الشمس والقمر التي يلحظها الفلكيُّون ﴾ٻ﴿وتطلق 

يف الواقع منازل، لكنهم من خالل مراقبتهم حلركة الشمس يف اليوم، وحركة ليست 

منزل إىل آخر فيام يرى اإلنسان، القمر يف الشهر، يالحظون اجِلْرم الفلكي ينتقل من 

إن القمر يمكث يف كل برج يومني وثلث يوم تقريبًا، فيظهر يف : حتى إهنم يقولون

ىثامنية وعرشين يوًما، ويبقى يومني يس ليايل : ترت فيها فال ُيرى، وهي التي ُتسمَّ

ار  .(4)الرس 

نزل فيها القمر أو فهذه الرُبوج جمموعة ثابتة من األبعاد ال تتفاوت فيام بينها، ي

وهنا ُبروًجا، وهي اثنا عرش ُبْرًجا، أطلقوا  تنزل فيها الشمس، يتخيَّلها الناس، ويسمُّ

نبلة، عليها أسامء بحسب شكلها، كاألسد، واحلُوت طان، والسُّ ْلو، والرسَّ ، والدَّ

 .واحلََمل، والثَّور، والعقرب، واجلَْدي

                                                           

املحرر »، و(2/1333)« تفسري ابن أيب حاتم»، و(226 -6/224)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.4/443)« الدر املنثور»، و(24/461)« تفسري الرازي»، و(4/443)« الوجيز

تفسري »، و(3/2614)« تفسري ابن أيب حاتم»، و(21 -14/23)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(12/44)« تفسري القرطبي»، و(4/142)« املاوردي

 .(24/241)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

« ج العروستا»، و(144ص)« خمتار الصحاح»، و(2/61)أليب ُعبيد « غريب احلديث»: ينظر( 4)

 .«س ر ر»( 12/14)
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ون عىل أن  ، وورد يف حديث أيب (1)يوم القيامة هو اليوم املوعودوأمجع املفرس 

 .(2)«يوُم القيامة: اليوُم املوعودُ »: مرفوًعا وموقوًفا ريض اهلل عنههريرة 

 :﴾ھپ پ ﴿ *

سري إىل أكثر من أربعة وعرشين قواًل يف تفسري واختلفت أقوال أهل التف

، فكل ما ورد يف (3)كل شاهد وكل مشهود: ولعل املقصود، «املشهود»، و«الشاهد»

 .القرآن والسنة أو صحَّ يف العقل أو احلس أنه شاهد أو مشهود، فقد أقسم اهلل به هنا

هو خري و. [61: النساء] ﴾جح مح جخ﴿: كام قال اهلل سبحانه؛: وأعظم شاهد هو

 .الشاهدين

: النساء] ﴾ک ک ک ک گ﴿: صىل اهلل عليه وسلمثم النبي حممد 

41]. 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿: ألهنم يشهدون عىل أممهم؛ قال تعاىل وكذلك األنبياء؛

 .[31: النحل] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹٹ

                                                           

، (4/422)« زاد املسري»، و(4/114)« تفسري السمعاين»، و(24/242)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.3/244)« تفسري ابن كثري»، و(11/232)« تفسري القرطبي»و
والطرباين ، (24/242)، والطربي (1411)، والبزار (2221)، والرتمذي (6162)أخرجه أمحد ( 2)

شعب »، ويف (2/163)، والبيهقي (2/411)، واحلاكم (2/211)، وابن عدي (1336)« األوسط»يف 

 .مرفوًعا( 4)« فضل يوم عرفة»، وابن عساكر يف (2432)« اإليامن

، واحلاكم (24/242)، والطربي (1411)، والبزار (6162، 6162)أمحد : وأخرجه موقوًفا

« علل الدارقطني»، و(1433)« علل ابن أيب حاتم»: ينظر، و(2/163)، والبيهقي (2/411)

« السلسلة الصحيحة»، و(3/244)« تفسري ابن كثري»، و(211 -1/213)« زاد املعاد»، و(11/123)

(1432.) 

تفسري »، و(114 -4/114) «تفسري السمعاين»، و(263 -24/242)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

تفسري »، و(11/232)« تفسري القرطبي»، و(424 -4/422)« زاد املسري»، و(222 -4/222)« البغوي

 (.113ص)« تفسري السعدي»، و(23/223)« التحرير والتنوير»، و(3/244)« ابن كثري
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 .[116: املائدة] ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿: عليه السالمويقول عيسى 

ن الناس، حتى األرض تدخل يف املالئكة احلََفَظة، والشهود م: ويدخل فيه

ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿: الشاهد؛ ألهنا تشهد عىل اإلنسان بام عمل عليها

 .[4 -4: الزلزلة] ﴾چ چ ڇ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿: أعضاء اإلنسان؛ قال تعاىل: ويدخل يف ذلك

 .[24: النور] ﴾ہ

 .الَقَسم العامفكل ما صحَّ أنه شاهد، فهو داخل يف هذا 

تصحُّ الشهادة عليه، من أعامل الناس  -لصادبفتح ا -كل ُمبْرَص : واملشهود

 .(1)وأقواهلم، من اخلري ومن الرش

ففي هذا القسم معنى عظيم مناسب للقصة؛ فاهلل تعاىل أقسم بالسامء ذات 

الربوج، يف مقابلة األُخدود الذي حفروه يف األرض، ووضعوا فيه النريان، وأحرقوا 

، ينتقم عز وجلشارة إىل َمن هو فوق السامء فيه املؤمنني، فكأنه تعاىل أقسم بالسامء؛ إ

 .ولو بعد حني ويعاقب الظاملني، وينترص للمؤمنني

وأشار يف اليوم املوعود إىل وقت احلساب واجلزاء، وإيصال احلق إىل أصحابه، 

 .ونزول العقوبة بالظاملني

وأشار بالشاهد واملشهود إىل ضبط احلوادث وحفظها، وأنه ال يضيع منها يشء، 

يف كتاب َبني  مقروء: ، أي[12: يس] ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ﴿: يشء حمفوظ فكل
(2). 

                                                           

« سعديتفسري ال»، و(23/223)« التحرير والتنوير»، و(24/263)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.113ص)

« تفسري الرازي»، و(3/433)« املاتريديتفسري »، و(11/412)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.4/414)« فتح القدير»، و(4/443)« تفسري ابن كثري»، و(24/243)
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: أقسم تعاىل بذه املعاين الثالثة عىل معنى، وهو عىل الراجح ما ذكره بقوله *

، فاملعنى أن (1)يف لغة القرآن يأيت بمعنى اللَّعن والقتل، ﴾ھڀ ڀ ڀ ﴿

 .اهلل أقسم بأنه قد لعنهم

َلمَ : ﴾ڀ ڀ﴿واملقصود بـ  .(2)ة الذين َقتَلوا املؤمننيالظَّ

املوت : املؤمنني الذين ُأْحِرقوا، فيكون معنى القتل: وجيوز أن يكون املقصود

 .باإلحراق بالنار الذي حصل هلم عىل أيدي الظاملني

ولكن هذا معنى ضعيف، واألول أقوى؛ أنه إشعار أن عقوبة اهلل ولعنته حلَّت 

ذون بمشاهدة املؤمنني من الرجال عىل أولئك القتلة الفجرة املارقني ال ذين كانوا يتلذَّ

 .ء، والصبيان والنار تشوهيموالنسا

د اهلل  وهي حادثة بشعة؛ ألن التعذيب بالنار من أبشع ألوان التعذيب، وهلذا توعَّ

به الكافرين يوم القيامة، وأنت لو رأيَت صور بعض الناس الذين أصابتهم النار 

رأيَت مشهًدا يقشعر منه البدن، حتى ال يكاد وأحرقت وجوههم أو أجسادهم، ل

ن رؤية اجلسد املتهتك املحرِتق، وصاحبه يصيح من األمل؛ ألن اجللد هو يطيق اإلنسا

 .موضع اإلحساس، فإذا تسلَّطت عليه النار تأملَّ 

ع؛ لكن السياق يضعه يف وضعه  يب، وحادثهرَ فهذا احلدث مشهد  مرو 

ارفع : ملكان، يربطه بالسامء ذات الرُبوج، وكأنه يقولالطبيعي، حني يربطه بالزمان وبا

رأسك، وانظر إىل ما عن يمينك وشاملك، وأمامك ووراءك، وما فوقك من آيات 

بحيث  اخللق واإلبداع، فال يكن نظرك مقصوًرا عىل حادثة معيَّنة، أو مصيبة أو نازلة،

                                                           

تاج »، و(3/244)« تفسري ابن كثري»، و(24/263)، (11/414)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 .﴾ٺ ٺ ٺ﴿: «سورة الذاريات»وما تقدم يف  ،«ق ت ل»( 23/224)« العروس

« الدر املنثور»، و(3/244)« تفسري ابن كثري»، و(262 -24/263)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

(14/224.) 
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متداد مكاين ُيف ف تقيدك أو تعيقك حتى تشلَّ تفكريك وتسيطر عىل مشاعرك، فهنا ا

 !من التحديق يف الواقعة اخلاصة وكأهنا كل ما هنالك

، فهذا احلادث الذي وقع لن ﴾ٻ پ﴿: وَثمَّ امتداد آخر زماين يف قوله

برة، والدنيا يستغرق أكثر من ساعات أو أيام، وهي بالنسبة لعمر الدنيا ومضة عا

 ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک﴿: نفسها قصرية بالنسبة لآلخرة

 .[23: وبةالت]

وهذا من شأنه أن جيعل نظر اإلنسان إىل املصيبة نظًرا متوازًنا، فبقدر ما يتأمل 

رها ضمن سياق مكاين وزماين واسع، فال تعجزه هذه احلادثة أن  منها، فإنه يتصوَّ

جيعلها حجر الزاوية يف شعوره وتفكريه ونظره وفهمه يفهم مقاصدها وأرسارها، فال 

 .ومنهجيته

نسبهم إىل األُخدود؛ ألهنم الذين حفروه؛ : ﴾ڀ ڀ ڀ﴿: ويف قوله

قُّ يف األرض: معروف، وهو واألُخدودليحرقوا فيه املؤمنني،   .(1)الشَّ

 :﴾ۓٺ ٺ ٺ ﴿ *

ليس هو النار، وإنام هو املكان املحفور الذي ُوِضَعت فيه النار،  ﴾ڀ﴿و

ى هذالكن كأن هذه األخاديد ُملِئت نرياًنا، حتى جعل النار بداًل من األُ  : خدود، ويسمَّ

 .(2)بدل االشتامل؛ ويف ذلك إشارة إىل كثرة الوقود الذي ُوِضع يف األُخدود

                                                           

، (264ص)« املفردات يف غريب القرآن»، و(14ص)للسجستاين « غريب القرآن»: ينظر( 1)

نَّة « إعراب القرآن»و خ د »( 3/42)« تاج العروس»، و(2/141)« العربلسان »، و(431ص)لِقوام السُّ

 .«د

، (22/233)للواحدي « التفسري البسيط»، و(12/3164)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»: ينظر (2)

تفسري »، و(21/111)« تفسري الرازي»، و(4/424)« زاد املسري»، و(4/224)« تفسري البغوي»و

 (.4/433)« فتح القدير»، و(11/236)« القرطبي
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 :﴾ڭٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ *

، وهم ذو ُنواس وأعوانه الذين أوقدوا النار، ﴾ڀ ڀ﴿: واملقصود

جون ويتمتعون كام يتمتع اآلكل  فقعدوا حوهلا كأنام هم يف حالة استعراض، يتفرَّ

 :ويف هذا عدة معانٍ عىل النار، بمظهر اللحم ُيشوى 

رْبَ العمل بأنفسهم وبطوعهم واختيارهم،  -1
وا كِ اإلشارة إىل أهنم هم الذين تولَّ

ف من بعض الدوائر أو  -كام يقال -حادث عارضوليس هذا جمرد  أو أنه ترصُّ

لون من تبعات أعامهلم بنسبتها  األشخاص الثانويني، كام جرت العادة أن الطغاة يتنصَّ

 .بل قاموا به عن عمد وسبق إرصار! َمن دوهنم إىل

واإلشارة إىل اجلحود والقسوة والغلظة التي يف قلوبم، إىل درجة أهنم يرون  -2

هذا املشهد األليم من رصاخ الصغار وتأملُّ الكبار من شدة اإلحراق، فال تلني قلوبم 

، وهذا غاية يف الوقاحة والقسوة والغلظة  .وال ترقُّ

 :﴾ۇڤ ڤ  ٹ ٹ ڤ ڤ﴿ *

 فهم شهود عىل أنفسهم، شهدوا فعل أنفسهم وشهدوا نتيجته، وتأيت

، فهم ﴾ھ پ پ﴿: حضور، فهذا يتناسب مع قوله: بمعنى ﴾ڤ﴿

 .(1)شهود عىل أنفسهم يف الدنيا، وهم شهود عىل أنفسهم يوم القيامة

بني قوم مؤمنون، فلم يقع  من ويف اآلية إملاح  إىل سبب التعذيب، وهو أن املَُعذَّ

باهلل، ولذا وصفهم هؤالء املؤمنني ظلم وال عدوان، إنام جريرِتم الوحيدة هي اإليامن 

 .باملؤمنني

                                                           

« التفسري البسيط»، و(13/164) «تفسري الثعلبي»، و(24/261)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

« تفسري القرطبي»، و(21/111)« تفسري الرازي»، و(4/424)« زاد املسري»، و(22/231)للواحدي 

 (.23/221)« التحرير والتنوير»، و(4/433)« فتح القدير»، و(11/214)
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ب يف الدنيا أو يعاقب عىل  ب يف اآلخرة لذنب ارتكبه، وقد يعذَّ إن املؤمن قد يعذَّ

جتاوِز حد  من حدود اهلل، أو عدوان عىل أحد من عباد اهلل، أو إفساد يف األرض، وهذا 

 .اب ليس إليامنه، بل ملا يقتيض اإليامُن احلقُّ ترَكه والنأَي عنهالعذ

، و ق بني استهداف املؤمن ألنه مؤمن فحسب، وبني استهدافه بحق  علينا أن نفر 

ا، ولكنه ليس بسبب اإليامن، كام يقع عادة  وبني استهداف بسبب آخر قد ال يكون حقا

 .لعقار واملناصبيف اخلصومات بني الناس عىل الدنيا واملال وا

 .«كيلحسبنا اهلل ونعم الو»: وعىل العبد أن يعرف متى يقول

د هذا املعنى يف قوله * ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿: وجاءت اآلية التالية؛ لتؤك 

 :﴾ۈڄ ڄ ڃ ڃ 

: ما غضبوا عليهم وال آخذوهم بيشء من أمر الدنيا إال إليامهنم، وفعل: أي

 .(1)األشهر هو الفتح، له وجهان يف اللغة، و(َنِقُمواْ : )، أو﴾ڦ﴿

قاموا بالقتل من املرشكني، أو من وتعليل القتل باإليامن يوحي بأن الذين 

اليهود، واليهود يؤمنون باهلل العزيز احلميد يف اجلملة، وديانتهم ديانة توحيدية، ولكن 

روا الديانة خلدمة أغراضهم، ومن أجل أن يدين هلم  هؤالء احلكام الظلمة سخَّ

لقوم؛ هم أبعد ما تكون عنها، كام شهد اهلل عليهم هنا أهنم قتلوا اقومهم، وحقيقت

 .ملجرد أهنم آمنوا باهلل

                                                           

« فالكشا»، و(4/123)للنحاس « إعراب القرآن»، و(2/134) للزجاج« معاين القرآن»: ينظر( 1)

« معجم القراءات»، و(11/214)« تفسري القرطبي»، و(4/442)« املحرر الوجيز»، و(4/622)

(13/241.) 
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اسمه، والعزة صفته، فهو  «العزيز»اسامن من أسامء اهلل؛ فـ: والعزيز واحلميد

عزيز غالب، قادر عىل أن ينتقم من هؤالء املعتدين، فاالسم مناسب لالنتقام من 

 .املجرمني

 .املحمود، الذي حُيَْمد عىل اخلري وعىل كل حال: عانيهمن م «احلميد»و

 .(1)«الشكور»أن حيمد عباده عىل اخلري، فيكون قريبًا من : عانيهومن م

بوا بعذاب احلريق يف  فهو سوف يكافئ املؤمنني عىل ثباِتم عىل دينهم، وقد ُعذ 

 .األُخدود

 :﴾ۋڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿ *

هم ملوك أو فيهم ملوك كذي ُنواس، فاهلل تعاىل وهؤالء الذين قتلوا املؤمنني 

ُمْلًكا وقوة، فله ملك الساموات واألرض، وما ذو ُنواس وَمن فوقه إاِلَّ أعظم منهم 

ن للتذكري بأن اهلل قادر عليهم  .ذرة يف بحر ملكه وخلقه، وهذا ُمَتَضم 

فهو تعاىل شاهد، يرى ويعلم ويسمع،  ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿

 .بغائب عن شهادته وعلمه، وسوف ينتقم منهموإجرام املجرمني ليس 

ژ ڑ ڑ ک ک  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿ *

 :﴾ېک ک گ 

وضعته عىل النار؛ حتى : َفتَنُْت الذهب، أي: اإلحراق، ومنه: يف اللغة هو الَفْتنُ 

 .(2)يتميَّز طيبه من رديئه، وصافيه من مغشوشه

                                                           

للزجاجي « اشتقاق أسامء اهلل»، و(44، 22ص)للزجاج « تفسري أسامء اهلل احلسنى»: ينظر( 1)

 (.226، 141، 32ص)« مع اهلل»، و(226، 124ص)
، وما سيأيت يف «ف ت ن»( 24/431)« لعروستاج ا»، و(12/216)« لسان العرب»: ينظر( 2)

 .﴾ڦ ڄ ڤ ڦ ڦڦ﴿: «سورة الذاريات»
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 .(1)أحرقوا املؤمنني، وابتلوهم بالنار والعذاب: وهو هنا بمعنى

إيامهنن، والتشنيع عىل أولئك ويف ذكر املؤمنات هنا إشارة إىل صربهن وقوة 

املجرمني الذين امتد إجرامهم ليشمل النساء مع الرجال، وقد جاء يف احلديث 

ْه، : املتقدم، أن امرأًة كان معها صبيٌّ هلا، فتقاعست أن تقَع فيها، فقال هلا الغالمُ  يا ُأمَّ

 .(2)اصربي؛ فإنك عىل احلق  

ان عىل النساء وباإلحراق، فهو والعدوان عىل الناس جريمة، فإذا كان العدو

 .أبشع وأشنع

إشارة إىل أهنم لو تابوا لتاب اهلل عليهم،  ﴾ژ ژ ڑ﴿: ويف قوله

، فهم قوم أحرقوا املؤمنني سبحانه وتعاىللكنهم مل يتوبوا، وهذا من سعة فضل اهلل 

فعلوا ما  تعاىل عليهم التوبة، فلو تابوا بعد واملؤمنات وكفروا باهلل، ثم يعرض اهلل

 .(3)الذي فعلوا، لتاب اهلل عليهم، كام قال احلسن البرصي

ويف هذا فتح لباب التوبة لكل مذنب مهام عظم ذنبه، حتى لزعامء قريش الكفار 

بون، وتتعجب أن بعض املؤمنني قد يقع يف  الذين كان القرآن ينزل عليهم وهم مكذ 

وهذا قنوط من رمحة اهلل، ويأس . ال يغفر اهلل يل: به اليأس حتى يقولذنب ثم حييط 

ر اهلل منه پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿: فقال من َرْوح اهلل، وقد حذَّ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿: ، وقال تعاىل[36: يوسف] ﴾ٿ ٿ ٿ

 .[44: احلجر] ﴾چ

                                                           

املحرر »، و(233، 24/263)« تفسري الطربي»، و(611 -613ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 1)

 (.14/224)« الدر املنثور»، و(21/112)« تفسري الرازي»، و(4/442)« الوجيز
 (.2334)أخرجه مسلم ( 2)

 (.613ص)« اهدتفسري جم»: ينظر( 3)
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، وال الرمحن الرحيم، فيتعلم معنى رمحة اهلل: املؤمن العارف بربه، يمدحه باسمه

ب إىل ربه كلام أذنب ر الندم والتوبة، ويتقرَّ  .ييأس من َرْوح اهلل، ويكر 

 ريض اهلل عنهامة أن القاتل له توبة، وقد ُنِقَل عن ابن عباس وُيؤخذ من سياق اآلي

 .(1)أنه ال يرى لقاتل العمد توبة

هلل وهذا مرجوح؛ فإن املرشك إذا تاب تاب اهلل عليه، والساحر إذا تاب تاب ا

 ريض اهلل عنهامعليه، فكذلك القاتل إذا تاب تاب اهلل عليه، وما ُنِقَل عن ابن عباس 

هل لقاتل املؤمن توبة؟ فقال : ربام كان يف حادثة عني، فقد ُروي أنه جاءه رجل يسأله

أن هذا الرجل قد همَّ  ريض اهلل عنهامبام غلب عىل ظن ابن عباس فر. «ال؛ إاِلَّ النار»: له

 .(2)؛ حتى يزجره ويردعه عن الفعل«ال»: ل رجاًل ثم يتوب بعد ذلك، فقال لهبأن يقت

 .أو مراده أن حقوق العباد ال مُتحى بمجرد التوبة

ة أما لو أن إنساًنا قتل وتاب إىل اهلل، فإن اهلل يتوب عليه، عىل الصحيح؛ لقص

يقيم مع ة نفس، ثم تاب فامت وهو يف طريقه إىل بلد يريد أن مئالرجل الذي قتل 

                                                           

 (.2322)، ومسلم (2344)، والبخاري (324)أخرجه ابن اجلعد ( 1)

الدر »، و(16/433)، (244، 6/242)« تفسري الطربي»، و(4413)« صحيح البخاري»: وينظر

 (.2611)« السلسلة الصحيحة»، و(433، 416 -4/414)« املنثور

تفسري »، و(421ص)للنحاس « الناسخ واملنسوخ»و، (26642)« مصنف ابن أيب شيبة»: ينظر (2)

الدر »، و(4/242)« التلخيص احلبري»، و(2/231)البن اجلوزي « نواسخ القرآن»، و(4/222)« القرطبي

 (.4/144)« التحرير والتنوير»، و(4/434)« املنثور

، (416)« الرزاق عبدتفسري »: ينظر. «الَّ أن يستغفر اهللليس لقاتل مؤمن توبة، إِ »: وُروي عنه أنه قال

، (1223)للخالل « السنة»، و(6/246)« تفسري الطربي»، و(412)أليب ُعبيد « الناسخ واملنسوخ»و

 .واملصادر السابقة
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الصاحلني فيه، فتنازعت فيه مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب، فقبضته مالئكة 

 .(1)الرمحة

 .وهذه التوبة تنفعه يف اآلخرة، أما أحكام الدنيا فاألصل أن يؤاخذ عىل جرمه

إن عذاب احلريق : املفرسينقال بعض : ﴾ڑ ک ک ک ک گ﴿

 .ت حتى أتت عىل الظاملنيهو النار التي أحرقوا با املؤمنني، ارتفعت وامتد

وهذا ليس ببعيد وال غريب، ولكنه ال يثبت باألسانيد الصحيحة، فيبقى 

 .(2)أن املعنى مضاعفة العذاب هلم يف الدار اآلخرة: -وهو األقوى -االحتامل اآلخر

بون تتفاوت  ٱ ٻ ﴿: عقوباِتم يف اآلخرة، كام قال سبحانهواملعذَّ

، [33: النحل] ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

فزادهم اهلل تعاىل عذاًبا فوق العذاب؛ ألهنم أضافوا إىل الكفر الصدَّ عن سبيل اهلل، 

فالكافر الذي ال يدعو إىل كفره أقلُّ عذاًبا من الكافر الداعي، وهكذا أصحاب 

بالكفر والصد  عن سبيل اهلل، بل قاموا بإحراق املؤمنني، فناسب األُخدود؛ مل يكتفوا 

 .ذابأن يضاعف هلم الع

ون بمزيد : وكأن املعنى أهنم يشرتكون مع عموم الكافرين يف جهنم، ولكن ُُيَصُّ

 .من العذاب من نوع اإلحراق الشديد جزاًء وفاًقا

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ *

 :﴾ائںں ڻ ڻ ڻ 

                                                           

ريض اهلل من حديث أيب سعيد ( 2644)« صحيح مسلم»، و(2463)« صحيح البخاري»كام يف ( 1)

 .عنه

« تفسري الرازي»، و(4/224)« ويتفسري البغ»، و(4/111)« فسري السمعاينت»: ينظر( 2)

 (.4/234)« فتح القدير»، و(11/231)« تفسري القرطبي»، و(21/111)
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د  بعد اهلل الكافرين بالعذاب األليم، ناسب أن يعطف عىل ذلك وعده ما توعَّ

 .الصادق للمؤمنني

املؤمنون الذين ُأْحِرقوا يف األُخدود؛ ألهنم صربوا : يدخل يف ذلكوأول َمن 

وصابروا؛ ابتغاء وجه ربم، وُفتِنوا يف دينهم غاية الفتنة، حتى ُعرضوا عىل النار وَأَبْوا 

ن، فقد ذهب أمل اإلحراق بالنار، وبقي هلم األجر والثواب إال أن يموتوا عىل اإليام

 .حِرقوا با يف الدنياواجِلنان، مقابل النار التي أُ 

 .وصف مل َيِرد يف القرآن إال يف هذا املوضع: والفوز الكبري

مع أنه سبق ذكر اجلنات، إشارًة « تلك»: ، ومل يقل﴾ڻ﴿: ونلحظ أنه قال

تعاىل وعدهم اآلن باجلنات، وفيها ما ال عني رأت،  إىل وجود ما هو أعظم؛ فإن اهلل

، ولكن النَّعيم املعنوي يف اجلنة أعظم من وال ُأذن سمعت، وال خطر عىل قلب برش

النَّعيم احليس، فرضوان اهلل الذي حُيِلُّه عىل املؤمنني، وسامعهم كالمه سبحانه، 

صىل اهلل ى؛ وكان النبيُّ ومتتعهم برؤية وجهه الكريم؛ أعظم من ألوان النَّعيم األخر

َة النظر إىل وجِهك، »: يقول يف دعائه عليه وسلم  .(1)«والشوَق إىل لقائكأسألُك لذَّ

 .حصول املطلوب وزوال املرهوب: هو والفوز

والذي يعلمه الناس أن املَلِك الظامل أحرق املؤمنني، ففي بادي الرأي أن احلادثة 

 .ُتُسل ط عليهم وُأوذوا، واعتُِدَي عليهم حتى َقَضْوا نحبَهمانتهت بزيمتهم؛ فقد 

رواحهم صعدت إىل اجلنة والرضوان، واحلق أن هذه النهاية مل تكن هزيمة، فأ

 .بخالف أولئك الذين أحرقوهم؛ فإن هلم عذاب جهنم، وهلم عذاب احلريق

 :ويف القصة دروس مستفادة، منها

                                                           

، (23 -1/21)« التوحيد»، وابن خزيمة يف (44 -2/44)، والنسائي (13224)أخرجه أمحد ( 1)

 ريضمن حديث عامر بن يارس ( 1/424)اكم ، واحل(424)« الدعاء»، والطرباين يف (1161)وابن حبان 

 .«سورة الفاحتة»، وتقدم يف أول اهلل عنهام
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الناس، واضطهادهم يف دينهم، وأن ذلك يستوجب التنفري من العدوان عىل  -1

 .أقسى العقوبات يف اآلخرة، ويستنزل سخط الرب تبارك وتعاىل

، جاءت رشيعته بقوله صىل اهلل عليه وسلمإلسالم الذي ُبعث به حممد ودين ا

 :سبحانه

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿: ، وبقوله[244: البقرة] ﴾ی جئ حئ مئىئ﴿

ڻ ڻ ۀ ﴿: ، وبقوله[11: يونس] ﴾ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 .[13 -1: العلق] ﴾ۀ ہ ہ ہ

لدخول وهلذا ال ُيعلم يف التاريخ اإلسالمي أن املسلمني أكرهوا الشعوب عىل ا

يف اإلسالم، مع أهنم فتحوا بلداًنا كثرية وكان هلم الغلبة والقوة والسلطان، فعاش 

نهم اجلزية مقابل النصارى واليهود، والوثنيون يف عموم البالد عىل دياناِتم، ُتؤَخذ م

محايتهم والدفاع عنهم، وال ُيْكَرهون عىل الدخول يف اإلسالم، فهذه شهادة 

 .(1)عظيمة

م حلامية حرية الفرد يف اعتقاده، وعدم السامح باضطهاد الناس أو فجاء اإلسال

 .تعذيبهم

ب حتى  -2 أن السورة نزلت بمكة، واملسلمون فيها مضطهدون، فمنهم َمن ُعذ 

، وبلغ من تعذيبهم أهنم كانوا ريض اهلل عنهمُقتَِل؛ كام ُفعل بُسَميَّة ُأم  عامر بن يارس 

يقولون للمسلم واجلَُعُل 
: هذا اجلَُعُل إهلك من دون اهلل؟ فيقول: ر من عندهيم (2)

 .(3)األذى والتعذيبنعم؛ ملا يتَّقي منهم من 

                                                           

 (.2/113)البن تيمية « الفتاوى الكربى»، و(1/421)« املدونة»: ينظر( 1)

 .دابة تشبه اخلنفساء( 2)

« أسد الغابة»، و(1/34)« أنساب األرشاف»، و(112 -112ص)« سرية ابن إسحاق»: ينظر( 3)

 (.132 -132ص)للمؤل ف « الغرباءرسائل »، و(1/211)« تاريخ اإلسالم»، و(4/122)
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ْمضاء، ويقول ريض اهلل عنهوبالل    .(1)«َأَحد  َأَحد  »: كان ُيرَضب يف حر  الرَّ

وقد جتاوز الطغاة من قريش القيم العربية التي كانوا يفتخرون با من الكرم 

وار واإلعراض عن األذية، فتسلَّطوا حتى عىل النساء، مثلام نجد والعدل، وحفظ اجل

ة منها بحربٍة ريض اهلل عنهايف قصة ُسَميَّة  ، حيث رضبا أبو جهل يف موضع الِعفَّ

 .(2)فقتلها

ئيم إىل جوار االعتداء عىل حرية التديُّن، وُيفهم من هذا الفعل  األَْرَعن اللَّ

ما احتملنا اخلروج عن ديننا من الرجال : له يقولاحتقاًرا لألنوثة، وكأن لسان حا

وال زال . الذين صفتهم كيت وكيت، فكيف نحتمله منك ومن أمثالك من النساء

ون املرأة بأنوثتها، كفًرا ب اخلالق، وإعراًضا عن فهم حكمته أهل اجلاهلية إىل اليوم يعري 

 .يف اخللق

رين، ورضب اهلل فيها مثاًل من فجاءت السورة ُسلواًنا للمؤمنني، وِتديًدا للكاف

 ريض اهلل عنهاألمم السابقة، كام يف القصة التي رواها البخاري عن خبَّاب بن األََرت  

د ُبْردًة له يف ظل  الكعبة،  صىل اهلل عليه وسلمشكونا إىل رسول اهلل : قال وهو متوس 

قبَلكم، ُيؤخُذ الرجُل،  قد كان َمن»: فقال! َأاَل تدعو لنا؟! َأاَل تستنرُص لنا؟: فقلنا

فيُحفُر له يف األرض، فيُجعُل فيها، فيجاُء باملِنشار، فيُوضُع عىل رأسه، فيُجعُل 

هُ  نصفني، وُيمَشُط بأمشاط احلديد ما دون حلمه وعظمه، فام عن دينِه، واهلل ذلك  يصد 

                                                           

، وابن حبان (143)، وابن ماجه (111)« فضائل الصحابة»، ويف (2322)أخرجه أمحد ( 1)

ريض من حديث ابن مسعود ( 232 -2/231)« دالئل النبوة»، والبيهقي يف (2/234)، واحلاكم (6332)

 (.243 -1/246)« سري أعالم النبالء»، و(2/212)« بن سعدطبقات ا»: وينظر. اهلل عنه

« أنساب األرشاف»، و(1/223)« سرية ابن هشام»، و(1/112)« سرية ابن إسحاق»: ينظر( 2)

« سري أعالم النبالء»، و(6/142)« أسد الغابة»، و(1344 -4/1344)« االستيعاب»، و(1/116)

(1/431.) 
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نَّ هذا األمُر، حتى يسرَي الراكُب من صنعاَء إىل حَضموت، ال خياُف  إاِلَّ اهللَ،  ليَتِمَّ

 .(1)«والذئَب عىل غنمه، ولكنكم تستعجلونَ 

فهذا نوع من التسلية برضب املثل، وقد اقتضت سنته سبحانه أن يوجد يف البرش 

والسلطان َمن يفتنون الناس يف دينهم، وهيينون كرامتهم؛ إرغاًما هلم ِمن ذوي النفوذ 

باعهم واالستسالم ألهدافهم، وكرًسا إلرادِت م يف مواجهة الرش  واالحتالل عىل ات 

واالضطهاد واالستغالل، والشواهد من جرائم املحتل ني والغاصبني يف سائر بالد اهلل 

 .كثرية

ين، ليس عندهم عدل وال ميزان؛ وال ُيلو زمان من ُطغاة وجمر مني ومتجرب 

لهم عليه، ويقينهم بوعده سبحانه، وهذا  ليمتحن اهلل إيامن الناس وصربهم وتوكُّ

 .الدرس هو ما تشري إليه هذه السورة

ڇ ڇ ڇ ﴿: صىل اهلل عليه وسلمقول اهلل سبحانه لرسوله : ومثل ذلك

صىل أن األمر حمتمل أن ُيرى ما ُوعد : ، يعني[44: يونس] ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ

 .(2)، أو أن يتأخر ذلك عن حياته، وحيدث فيام بعداهلل عليه وسلم

ه جهة ذات قوة ونفوذ، فال ُيلو املؤمن أن وإذا جتاوزنا التسلُّط العام الذي متارس

َقَصبة يف لو كان املؤمُن عىل »: جيد َمن يؤذيه، حتى من ذويه، وقد ورد يف بعض اآلثار

 :، وكام قيل(3)«البحر، لقيََّض اهللُ له َمن يؤذيه

                                                           

 (.4142، 2412)« صحيح البخاري»: ينظر( 1)

« تفسري الرازي»، و(4/43)« تفسري املاتريدي»، و(12/133)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.411 -2/413)« فتح القدير»، و(3/243)« تفسري القرطبي»، و(16/241)

 .من قول سلمة بن ُكهيل( 24242)أخرجه ابن أيب شيبة ( 3)

 .من قول َطْلق بن َحبيب( 442)« معجمه»وأخرجه ابن املقرئ يف 

 (.4243)« السلسلة الضعيفة»: ينظر. يصحوُروي نحوه مرفوًعا، وال 
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 ولو كنَت يف غاٍر عىل جبٍل َوْعـرِ ***  ولسَت بناٍج مـن َمـَقـالـة طـاعــنٍ 

ولو غاب عنهم بني خافِـيََتْي َنرْسِ ***  ينجو من الناس ساملًاومن ذا الذي 
(1)

 

 :(2)وقال ابن الَوْردي

 حـاوَل الُعـْزلـَة يف رأِس َجـبَـْل ***  الـمـرُء مـن ضد  وإنْ ليَس ُيـلـو 

ى حدوده، ويتنازل عن بعض حقوقه،  ض ألحد، وال يتعدَّ وحتى لو كان ال يتعرَّ

زميل أو رئيس أو مرؤوس أو قريب أو زوج؛ فهذه سنة اهلل يف فربام تسلَّط عليه جار أو 

ردي أو اجلامعي تأيت دروس الصرب احلياة، ويف مثل هذه األحوال من التسلُّط الف

 .والعزاء يف القرآن الكريم

وهذه الدروس يف الصرب والتسلية، ال ينبغي أن ُتْفَهم عىل غري وجهها، فيفهم  -3

ف والتطلُّع إىل  . افتعال الرصاع مع اآلخرين بغري سبب وال ُموِجبمنها التشوُّ

 .هي أسلوب االعتزال والَتك: األوىل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿: وهذا أظهر ما يكون يف قصة أصحاب الكهف

ن أهليهم وبيوِتم وُأرَسهم، فهداهم اهلل ، وذلك أهنم هربوا م[14: الكهف] ﴾پ

إىل الكهف، حيث مل يكن هلم قوة وال قدرة وال طاقة يف مواجهة عدوهم، ولذلك 

: كان االعتزال هو املناسب هلم؛ ليحفظوا دينهم، فحفظهم اهلل، وَأْثنى عليهم، فقال

)[12: الكهف] ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿
3). 

                                                           

 .﴾ائچ چ چ ﴿: «سورة عبس»تقدم خترجيه يف ( 1)

 (.144ص)« نفحة اليمن فيام يزول بذكره الشجن»، و(1/224)« الكشكول»: ينظر( 2)

« الدر املنثور»، و(13/242)« تفسري القرطبي»، و(14/131)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

(1/434 .) 
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 .ناسب للمؤمن فرًدا أو مجاعةاالعتزال يف بعض األحيان هو املوقد يكون 

ا، أو كان واالعتزال إما أن يكون اعتزااًل كليًّا ؛ وذلك إذا كان ال جيد إِالَّ رشا

: عن أفضل الناس قال صىل اهلل عليه وسلمُيشى عىل نفسه، وملا سأل رجل  النبيَّ 

ٍب من مؤمٌن يف ِشعْ »: ثم َمن؟ قال: قال. «رجٌل جياهُد يف سبيل اهلل بامله ونفسه»

ه ه، وَيَدُع الناَس من رش   .(1)«الشعاِب يعبُد اهللَ ربَّ

فهذا إنسان ُياف عىل دينه أو ُيشى إن داخل الناس وخالطهم أنه ربام غريَّ 

رة، فأفسد من حيث أراد اإلصالح؛ وهلذا قال ه، وَيَدُع الناَس »: بطريقة منف  يعبُد اهللَ ربَّ

ه  .الطريقة الفاضلة؛ فهذه طريقة، ولكنها ليست «من رش 

ء، مع خمالطة الناس ومداخلتهم باعتزال أماكن السو وقد يكون االعتزال جزئيًّا؛

بد له من  ومعارشِتم، حتى لو عاش بني أظهر قوم مرشكني أو منافقني، فال

خمالطتهم، فإنه ال يستغني عنهم يف أمور دنياه؛ لكنه يقترص من املخالطة عىل القدر 

ألماكن التي فيها سبب لفتنته عن دينه، أو إثارة شهوته، أو الرضوري، ويبتعد عن ا

 .ىل املواقف السيئةمحله ع

 .املواجهة واملصادمة: الطريقة الثانية

واملصادمات حُتِدث احلامس، وتستثري املشاعر واألحاسيس، وجيري فيها 

كل فريق يتكاتف عىل وجهته، : التحشيد والتجييش، حيث ينقسم الناس إىل فريقني

ة تستعجل يف بام ترتفع وترية التعاطف، لكن العربة بالنتائج؛ ألن النفس البرشيور

مثل هذه املواقف، وتندفع بسبب الَغرية مع حداثة السن، أو ضعف التجربة، وِمن َثمَّ 

خترس أكثر مما تربح، بل قد تكون اخلسارة فيها رصفة ال ربح فيها، وقد يتحول الدافع 

                                                           

 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب سعيد ( 1333)، ومسلم (4414)ي أخرجه البخار( 1)
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، بل هو االنتقام أو اإلرصار أو إحلاق األذى، وإن كان إىل أن يصري دافًعا غري رش عي 

 .أن املصلحة جتافيهيدري 

فاخلوارج مثاًل ملا أحدثوا املصادمة داخل املجتمع اإلسالمي، كان دافعهم 

الَغرية، والشعور بأن َثمَّ شيئًا خمتالا جيب تصحيحه، وإعادته إىل األمر األول، لكن 

به هؤالء مل ُيْصلِح النقص الذي زعموه، بل زاد الطني بِلَّة،  الواقع يشهد بأن الذي قام

غل املسلمني عن حركة الفتوح واإلصالح والتغيري، وأسهم يف مزيد من التسلُّط وش

د داخِّل، جتد ذلك  واالستبداد السيايس؛ ألن احلكومة عند ما تنشغل بمقاومة مترُّ

 .عذًرا يف تأجيل اإلصالحات وبخس احلقوق

ة ركات التي تقوم عىل املصادمة واملواجهة العسكرية تؤول إىل اخلسارومعظم احل

واهلزيمة، واحلركات التي نجحت يف هذا اجلانب حمدودة، وقد أشار ابن خلدون يف 

إىل كثريين يذهبون مأزورين غري مأجورين؛ لضعف فقههم، وقلة بصريِتم « مقدمته»

يس عندهم فهم وإدراك وخربِتم، وقد يكون عند بعضهم تدين وعاطفة، لكن ل

 .(1)ورؤية

ع واملقاومة، وهذا يتجاوب مع يشء وبعض املجموعات أصبحت تأنس بالرصا

إن خطًأ وقع؛ لسارع الناس إىل املواجهة واإلنكار : يف النفس، حتى إننا اآلن لو قلنا

 .واملتابعة والتوايص بذلك

قيام بدعوة، ولو ُطلِب منهم فعل خريي إصالحي ابتدائي، وليس رد فعٍل، كال

فهذا مأخذ تربوي جيب أن أو تنمية، أو إعالم، فلن يكون احلامس بنفس القدر، 

 .ُيَتَفطَّن له

                                                           

 (.233ص)« مقدمة ابن خلدون»: ينظر( 1)
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ال أحد يستطيع أن يبطل الرصاع؛ ألنه سنة ربانية، وحتى لو أبطلته أنت، فلن 

، وحوادث طله خصومك، ونصوص الكتاب والسنة يف أخبار األنبياء مع أممهميب

 .التاريخ، ومعاينات الواقع املشهود تثبت وجود الرصاع وأنه قدر ال مفر منه

د  ولكن َثمَّ فرق بني إلغاء الرصاع أو استبعاده من احلياة بالكلية، وبني أن تتولَّ

، »: ثفكرة تأجيج الرصاع أو استعجاله، ويف احلدي يا أهيا الناُس، ال تتمنَّوا لقاَء العدو 

وافتعال الرصاع يف غري حمله ويف غري أوانه ودون استفراغ . « العافيةَ واسألوا اهللَ

الوسائل األخرى، غالبًا حيُدث ممن ال صرب له، ولذلك رسعان ما يفر من الرصاع إذا 

إذا أصبحت املعركة ف: أي. (1)«فإذا لقيتموهم فاصربوا»: جد اجلد، ولذلك قال

وا، كام قال الشاعرمفروضة عىل املسلمني، فعليهم حينئٍذ أن ي  :صربوا وأالَّ يفرُّ

رِب َيْصرِبُ   فام كلُّ صبَّار عىل الصَّ

فاألمر يتطلَّب فقًها وحكمًة؛ ولذلك ينبغي أن نعلم بأن التضحية مطلوبة، لكن 

 .يدك، عليك أن تستخدم عقلكقبلها احلكمة والفهم والفقه، وقبل أن تستخدم 

هااملدافعة: الطريقة الثالثة ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿: اهلل تعاىل، حيث قال ، كام سامَّ

 .[43: ، احلج241: البقرة] ﴾ڦ

وتكون املدافعة من خالل دفع َقَدر الرش باخلري، وَقَدر املعصية بالطاعة، وَقَدر 

ق  بالِوحدة، وَقَدر الضالل الشهوة بالتقوى، وَقَدر الشبهة بالعقل، وَقَدر التفرُّ

 . مصالح الدين والدنياباهلدى، وَبْذل املمكن واملستطاع يف ذلك يف

كان  عليه السالميتطلَّعون إىل هذا املعنى، فموسى  عليهم السالموقد كان األنبياء 

، ويف اآلية [21: الدخان] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿: يقول لفرعون وقومه

                                                           

من حديث عبد اهلل بن أيب َأْوََّف ( 1642)« ، ومسلم(6226، 2144، 2144)أخرجه البخاري ( 1)

 .﴾ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئې ې ې ى ﴿: «سورة احلرش»وينظر ما تقدم يف . ريض اهلل عنهام
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خل  بيني وبينهم، : أي، [46: طه] ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ﴿: األخرى

 .واتركني وشأين أدعو قومي من بني إرسائيل

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿: كان يقول عليه السالم وشعيب

 .[36: األعراف] ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ

لقد َأَكَلتْهم ! يا َوْيَح قريشٍ »: كان يقول لقريش صىل اهلل عليه وسلموحممد 

ْوا  بيني وبني سائِر الناِس؟ فإن أصابوين كان الذي أرادوا، احلرُب، ماذا عليهم لو خلَّ

هم، دخلوا يف اإلسالِم وهم وافرون، وإن مل يفعلوا، قاتلوا وهبم وإن أظهرين اهللُ علي

واهلل إين ال أزاُل أجاهُدهم عىل الذي بعثني اهللُ له حتى يظهَره ! قوٌة، فامذا تظن  قريٌش 

 .ولكنهم َأَبْوا. (1)«اهللُ له، أو تنفرَد هذه السالفةُ 

صىل اهلل عليه النبي ، عن ريض اهلل عنهامعن ابن عمر « السنن»، و«املسند»ويف 

املؤمن الذي خيالُِط الناَس، ويصرُب عىل أذاهم، خرٌي من الذي ال »: أنه قال وسلم

 .(2)«خيالِطُهم، وال يصرُب عىل أذاهم

خمالطة الناس والصرب عىل أذاهم منهج نبوي، وطريقة سلفية، وما كان من 

ا يف رشعنا، ولكنه فليس منسوًخ  عليه السالماألنبياء السابقني، كقول موسى وشعيب 

 .باٍق ُيعمل به يف نطاقه ويف ظرفه وحالته

هي أَمرُّ وأشد الطرق عىل النفس وأطول تضحية، مع أنه قد يظهر  وهذه الطريقة

 .بادئ الرأي أن الثانية أشد وأكثر تضحية

                                                           

 .من حديث املسور بن خمرمة ومروان بن احلكم( 2622)، والبخاري (13113)أخرجه أمحد  (1)

، والرتمذي (233)« األدب املفرد»، والبخاري يف (4322)، وأمحد (1133)أخرجه الطياليس ( 2)

 (.121)« السلسلة الصحيحة»: وينظر(. 4322)، وابن ماجه (2436)
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أكثر إزهاًقا لألرواح، وقد يظن بأهنا حل رسيع، لكن الطريقة  الطريقة الثانية

 .أضمن، وربام خرج اإلنسان من حال ليجد نفسه فيام هو أسوأ منهاالثالثة أشق و

النفس اإليامنية الغيورة، ولكن ليس بالرضورة أْن ُتؤيت ُأُكَلها وهذه نوازع 

وتعطي ثامرها، ما مل تكن موزونة بعقل ورأي، وإدراك ومعرفة؛ بأن يعرف اإلنسان 

ي با، ومتى ُيْقِدم، ومتى  .حُيِْجم أين يضع نفسه، وأين يضح 

اًل ومجياًل، أصعب وأشق عىل النفس؛ ألهنا تتطلَّب صرًبا طوي فالطريقة الثالثة

، وألن اإلنسان يلقى االبتالء صىل اهلل عليه وسلموطول نفس، كام أمر اهلل نبيَّه حممًدا 

حتى من بعض األخيار، الذين ال يدركون هذه املعاين، ويكونون يف عجلة من 

ون َمن هم عىل خطئهم بالنكوص والرتاجع واجلُبن، أو بالتواطؤ  أمرهم، ويعري  ال يقرُّ

أو بالضالل واجلهالة، وربام يكون هدًفا سهاًل هلم، خاصًة مع ضعف مع اخلصوم، 

التقوى وقلة العقل عند شباب مندفع يف مقتبل عمره، وهو يف حالة يأس من احلياة 

سة ال يفكر بتغيريها وتشبُّع بأفكار ومفاهيم يرى العامل من خالهلا، ويرا ها مقدَّ

 !واملساس با

وحكمته وبصريته، والتأيس  به   اهلل عليه وسلمصىلحيتاج األمر إىل َهْدي النبي 

يف الصرب واملصابرة، حيث ينزل الدعاة إىل امليدان، وُيالطون املجتمع، ويصربون عىل 

للنزعات األذى، وُيْصلِحون بقدر املستطاع، دون حرق للمراحل، وال إطالق 

 .الفردية

: ه السورة يف كتابهيف تعليقه عىل هذ رمحه اهللوضمن ما كتب األستاذ سيد قطب 

؛ أجده اتَّكأ عىل هذا املعنى اتكاًء كبرًيا، حتى «يف ظالل القرآن»، أو «معامل يف الطريق»

 .(1)«هذا هو الطريق»: إنه قال

                                                           

 (.4/2364)« يف ظالل القرآن»، و(134 -162ص)« معامل يف الطريق»: ينظر( 1)
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هذا حيمله عىل العزلة فصار بعض الشباب يستعجل املحنة ويتطلَّع إليها، وصار 

القدرة عىل مراجعة التجارب وترك خمالطة الناس، والرتبُّص واالنتظار، وعدم 

 .عىل اعتبار أن البالء ُسنة إهلية.. وتصحيحها مهام كانت نتائجها

وحني يسمع شاب عن االبتالء، ال يقع يف نفسه إالَّ تسلُّط احلاكم والسجون 

د املشانق، أما االبتالء من داخل النفس بضياع واملعتقالت وتعليق بعضهم عىل أعوا

ب والتحالف عىل غري احلق، وازدراء البوصلة وختبُّط الطريق ، أو من األتباع بالتعصُّ

املخالفني، وتطلب شهوات احلياة باملخالفة والتصدر، أو اخلطأ يف االجتهاد حتى مع 

 !«االبتالء»وم خلوص النية؛ فهذا ما يعزب عن الكثريين التفكري فيه ضمن مفه

 :﴾ۇئۀ ۀ ہ ہ ﴿ *

فيام  صىل اهلل عليه وسلماألخذ؛ ولذلك يقول النبيُّ : يف األصل هو البطش

فإذا أحببتُه كنُت سمَعه الذي يسمُع به، وبرَصه الذي ُيبرُص به، ويَده »: يروي عن رب ه

: عرافاأل] ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ﴿: يأخذ با، ويعطي، وقال سبحانه: يعني. (1)«التي يبطُش هبا

114]. 

: أي. بطش فالن ببني فالن: ، كام تقول(2)األخذ بقوة وشدةوقد ُيطَلق عىل 

)[123:الشعراء] ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿: رضبم أو قتلهم، كام يف قوله تعاىل
3). 

يف القرآن الكريم، فوجدِتا تتعلق « البطش»وقد تتبَّعت املواضع التي فيها لفظ 

 :ثالثٍة فيها اختالفإال يف مواضع باألخذ يف احلياة الدنيا، 

                                                           

 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 4432)أخرجه البخاري ( 1)

« تفسري الرازي»، و(4/223)« املحرر الوجيز»، و(4/111)« تفسري السمعاين»: ينظر( 2)

 (.13/246)« روح املعاين»، و(26/443)

« تفسري القرطبي»، و(1/2614)« حاتم تفسري ابن أيب»، و(16/412)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

 (.11/232)« الدر املنثور»، و(12/124)
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هذا املوضع، فإنه حمتِمل ألن يكون بطش اهلل بم يف الدنيا بالعقوبات  -1

الغرق، وحُيتَمل بطش اآلخرة كالزالزل، أو العذاب الذي ينزل من السامء، أو 

 .(1)بالنَّكال والنار

 فاألقرب، [14: الدخان] ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴿: قوله تعاىل -2

د اهلل به الكافرين يف أن البطشة الكربى يف الدن يا، وأهنا غزوة بدر أو غريها مما توعَّ

 .(2)املقصود عذاب اآلخرة: وقيلالدنيا من العذاب، 

، وهو قد [24: القمر] ﴾ک ک ک گ گ﴿: قوله تعاىل -3

 .(3)أنذرهم عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة

؛ ألن السورة مكية، والسياق إيامء ملا يفعله كفار قريش ﴾ۀ ہ﴿: وقال

صىل اهلل عامؤهم، ممن يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبوا، ويؤذون النبيَّ وز

بشتى صور االضطهاد واإليذاء، فكان التذكري بأن البطش بطش ربك  عليه وسلم

 .الذي حيميك وينرصك أنسب وأوىل؛ ملا حيمله من الرمحة والرعاية والتدبري، فهو

املأخوذة من نسبة الرب إليه،  ﴾ہ﴿: لفظمعنى الرمحة يف : فاآلية مجعت معنيني

 .املتضمن العذاب والغلظة عىل األعداء ﴾ۀ﴿و

                                                           

التحرير »، و(4/426)« زاد املسري»، و(4/63)« املحرر الوجيز»، و(4/622)« الكشاف»: ينظر( 1)

 (.23/243)« والتنوير
« الكشاف»، و(23/131)احدي للو« التفسري البسيط»، و(21/14)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

، (6/246)« تفسري ابن كثري»، و(14/124)« تفسري القرطبي»، و(4/13)« زاد املسري»، و(4/264)

 (.24/236)« التحرير والتنوير»و

« تفسري الرازي»، و(4/211)« املحرر الوجيز»، و(21/114)للواحدي « التفسري البسيط»: ينظر( 3)

 (.16/144)« تفسري القرطبي»، و(21/214)
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ويف اآلية ربط بني قصة أصحاب األُخدود، وبني ما يفعله طغاة قريش باملؤمنني 

 .من األذى والتعذيب

واملؤمنني بأن ينرصهم اهلل وحيفظهم،  وسلمصىل اهلل عليه وفيها الوعد للنبي 

 .كني باالنتقاموفيها وعيد للمرش

؛ ألهنا يوم نزلت كان املؤمنون قلة، صىل اهلل عليه وسلمفهي من معجزات النبي 

ل احلال،  وكان للمرشكني سلطة يف مكة وجزيرة العرب، فام هي إال ُسنيَّات حتى تبدَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿: ًقا لقوله تعاىلوفتح اهلل تعاىل عىل املسلمني؛ مصدا

 .مكة وجزيرة العرب لإلسالم، ودانت [34: القصص] ﴾پ پپ

واآلية الكريمة ُتوحي بأن عىل املؤمن مواكبة الظروف واملتغريات، وأن اهلل 

جعل من سنته يف احلياة أن يتناوب فيها القوة والضعف، والشدة والل ني، والغنى 

والفقر، والتمكني واالستضعاف، والقلة والكثرة، والقبول والرد، حتى إن النبي 

َهْيُط، والنبيَّ  ُعِرضت عِّلَّ »: قال يه وسلمصىل اهلل عل األمُم، فرأيُت النبيَّ ومعه الر 

 .(1)«ومعه الرجُل والرجالن، والنبيَّ ليس معه أحٌد 

ولكل حال عبودية، عىل أن تعايش املؤمن مع الظروف ال يعني االستسالم، بل 

ج، ومراعاة املصالح واملفاسد، والصرب  .التدرُّ

لمؤمن أن حيصل عىل التمكني والقوة، وال أن يدوم له ذلك لو ليس َثمَّ ضامنة ل

حصل، فال جيوز أن يكون عمله مرهوًنا بظرف خاص؛ ألن هذا شأن غري املؤمنني 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿: الذين وصفهم اهلل تعاىل بقوله

ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

 .[11: احلج] ﴾ہ

                                                           

 .ريض اهلل عنهاممن حديث ابن عباس ( 223)، ومسلم (4642، 4634) أخرجه البخاري( 1)
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سوف ندعو إىل اهلل يف : ل لقادة االستعامركان الشيخ البشري اإلبراهيمي يقو

املساجد، فإن حرمتمونا فسندعو يف املدارس، فإن حرمتمونا فسندعو يف األسواق، 

 .فإن حرمتمونا فسندعو يف البيوت، وإن سجنتمونا، فسندعو يف السجون

هذه الروح العالية ال يمكن أن توجد إالَّ إذا تربَّى املسلم عىل منهج رباين نبوي، 

سه بالتطلُّع ألن يكون لشخصه أو جلامعته َغَلَبة  ومتكني، فقد يرى ما َمن تشبَّعت نفأ

 .القيام بالدعوة يف الظروف الصعبة مضيعَة وقت

، وبعض األنبياء مل ُيبَْعثوا أصاًل إِالَّ با، عليهم السالمالدعوة منهج األنبياء 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿: وبعض األنبياء ُبِعثوا با وبالقوة، كام يف قول اهلل تعاىل

 :، ثم قال تعاىل﴾پ پ پ پ ڀ ڀڀ

ٺ ٺ ٺ ﴿، وحتى احلديد ليس برش  حمض أو قسوة، بل ﴾ڀ ٺ﴿

 .[24: احلديد] ﴾ٿ ٿ

 :﴾ۈئہ ھ ھ ھ ﴿ *

 :القرآن تعبرًيا عن اخلَْلق، كام يف قوله تعاىلوالبدء واإلعادة جاءت يف 

حييي ويميت، ثم حييي مرة : ، أي[26: الروم] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿

 .(1)اخللق أول مرة، ثم يميتهم، ثم حيييهم ويعيد إليهم احلياةأخرى، فهو يبدأ 

، وهو ريض اهلل عنهامويف اآلية معنى آخر ذكره ابن عطية وغريه عن ابن عباس 

 .(2)أنه ُيبدئ وُيعيد كل يشء مما هو قابل هلذا وذاك

                                                           

تفسري »، و(24/232)، (114 -12/114)« تفسري الطربي»، و(261ص)« تفسري جماهد»: ينظر( 1)

، (6/423)« الدر املنثور»، و(11/214)« تفسري القرطبي»، و(1141، 4/1124)« ابن أيب حاتم

(11/414) ،(14/242.) 

البحر املحيط يف »، و و(4/442)« املحرر الوجيز»، و(13/143)« تفسري الثعلبي»: ينظر( 2)

 (.14/231)« روح املعاين»، و(4/462)« تفسري الثعالبي»، و(444 -13/444)« التفسري
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وهذا املعنى أجود وأليق بالسياق؛ لتعلقه بمداولة األيام بني الناس، كام قال 

شهدت ، فإذا كانت هذه القصة [143: آل عمران] ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿: انهسبح

 .معاناة املؤمنني فاهلل تعاىل يبدئ ويعيد

فتشمل أنه حييي املوتى، ويثيبهم بام عملوا، وتشمل أن يعيد شأن املؤمنني 

وا  فينرصهم، وهو إن مل ينرصهم يف أشخاصهم، فإنه ينرص مبدأهم ودينهم الذي ضحُّ

لكل األنبياء  تعترب انتصاًرا صىل اهلل عليه وسلمإن بعثة النبي : نقول من أجله، وهلذا

ولكل املضطهدين؛ ألنه جاء بتجديد الدين وبالرشيعة اخلامتة وبالعقيدة الصافية 

الواضحة، فهي جتديد مللة إبراهيم وموسى وعيسى وغريهم من أنبياء اهلل ورسله 

 .عليهم السالم

 تعرف االستقرار، وإنام هي ُدول تنتقل، أن احلياة ال: ﴾ھ ھ﴿ ومن معاين

ن اهلل هلم يف األرض، كام قال ٱ ٻ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿: فاملُستضَعفون يمك 

)[4 -4: القصص] ﴾ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ
1). 

والعربة َأالَّ يغرتَّ اإلنسان بتمكني أو غنى، أو سلطان أو مكانة يف الدنيا؛ ألن 

ين الدنيا متقل بة، وال  يركن إىل يأس أو قنوط أو عجز؛ ألن الُفرص تأيت للجاد 

 .الصادقني الذين حُيسنون كيف يستثمروهنا وينتفعون با

د شمول معنى اإلبداء واإلعادة لكل ذلك أنه تعاىل مل يذكر متعّلق : ومما يؤك 

؛ [26: الروم] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿: الفعل هنا، كام ذكره يف آية اخللق

ُيبدئ كلَّ يشء، ويعيد كلَّ يشء، مما هو صالح للبدء : وم، أيليُفهم منه العم

 .واإلعادة

                                                           

الدر »، و(662 -2/662)« تفسري ابن أيب حاتم»، و(34 -4/32)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.43 -4/21)« راملنثو
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د عىل األمل والطمع فيام عند اهلل، وسنة اهلل يف تقليب األيام  وعليه، فاآلية تؤك 

 .(1)ومداولتها بني الناس

 :﴾ىئے ے ۓ ﴿ *

رت والتغطية، وُيطَلق عىل معنى حمو الذنوب وعد: مأخوذ من الَغْفر، وهو م الس 

ساحمه عن الذنب الذي وقع فيه، وهو : فاملعنىغفر اهلل له، : املؤاخذة با، فإذا قيل

 .(2)كثري املغفرة: صيغة مبالغة، أي

والرشك، فهو يغفر للعبد إذا تاب وأناب كل الذنوب بدون استثناء، حتى القتل 

 .فلو تابوا لغفر هلم

اليأس والقنوط من  فهذا اسم عظيم، عىل املؤمن أن يستحرضه، حتى ال يغلبه

رمحة اهلل، فاهلل يبسط يده بالليل؛ ليتوب ُميسُء النهار، ويبسط يده بالنهار؛ ليتوب 

 .، فال يتعاظمه ذنب أن يغفره، وال عيب أن يسرته(3)ُميسُء الليل

له ذنوب معَلنة أو خفيَّة، كثرية أو قليلة، معلومة أو جمهولة، وما من أحد إاِلَّ و

د نقصك بكثرة االستغفار عىل الذنوب التي وهو تعاىل ال ختفى  عليه خافية، فسد 

َت؛ وهلذا كان رسوُل اهلل  إذا  صىل اهلل عليه وسلمفعلَت أو الطاعات التي قرصَّ

 .(4)انرصف من صالته استغفَر ثالًثا

                                                           

، واملصادر (1/432)للنحاس « معاين القرآن»، و(1/463)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 1)

 .السابقة

« املفردات يف غريب القرآن»، و(3/112)« ِتذيب اللغة»، و(1/623)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

بصائر »و ،(1/244)« كنونالدر املصون يف علوم الكتاب امل»، و(2/123)« مشارق األنوار»، و(431ص)

 (.4/124)« ذوي التمييز
 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب موسى ( 2641)« صحيح مسلم»كام يف ( 3)

 .ريض اهلل عنهمن حديث ثوبان ( 411)« صحيح مسلم»كام يف ( 4)
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ه للمرشكني بالتهديد  -وهي آية البطش -ية التي قبلهاوإذا كانت اآل تتوجَّ

ه للمؤمنني بالوعد الطيبوالوعيد، فهذه اآلية تت  .وجَّ

ومن مغفرته سبحانه أن يغفر للمؤمنني خطاياهم وتقصريهم، وما كانوا عليه 

 .(1)قبل اإليامن

: صيغة مبالغة معناها ﴾ۓ﴿وذكر مع املغفرة صفة أخرى، وهي الُود، و

املحبة الصافية اخلالصة، وبعض الناس يمكن أن : فالُود  كثري احلُب  للمؤمنني، 

ه أو خطئك يساحم ي قلبه مما جيد عليك من تقصريك يف حق  ك ظاهًرا، لكن ال يصف 

 .عليه، خصوًصا إذا كان اخلطأ كبرًيا

وحيبك، وترجع  يودُّك: فاهلل يمحو الذنب ويسمح ويصفح ويعفو، وأيًضا

 .مكانتك عنده مثلام كانت أو أفضل، وهذا فضل عظيم

إذ كيف ال حيبونه وهو خالقهم حمبة الناس لربم؛ : ومما تدعو إليه الفطرة

ورازقهم وحمييهم ومميتهم وموالهم، وكل نعمة يف الناس فمن اهلل، فالسمع والبرص 

، والدنيا والصحة والفؤاد والنفس، واألكل والرشب، واملال واألهل والولد

 !والعافية، واجلامل من اهلل، فكيف ال حتب الذي أنعم عليك وأعطاك وهداك

ض والعجيب أن حيبك ر بك سبحانه، وأنت َخْلق  من خلقه ضعيف، ُمَعرَّ

لألخطاء والذنوب واملعايص والغفلة، وهو مع ذلك حيب عباده املؤمنني، وحيب 

رين، وحيب املح  .(1)سننيالتَّوابني وحيب املتطه 

                                                           

ل : ني﴾، يعک ک گ گ گ﴿: كام يف قوله تعاىل( 1) وَّ صالتكم إىل بيت املقدس قبل أن حُتَ

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  پ﴿: «سورة العرص»ر ما سيأيت يف وينظ. القبلة

 .﴾ھ
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فتخيَّل إن كان اهلل حيبك، باسمك وشخصك، وهو اإلله العظيم الذي ال 

فال تبلغه األوهام، وال تدركه األفهام، وال حتيط به يستطيع البرش أن يقدروا قدره، 

 .العقول

واهلل تعاىل ُيعبَد باحلب واخلوف والرجاء، لكن أهمُّ ما ُيْعبَد به احلب، واخلوف 

، وكذلك [41: األعراف] ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿: ينتهي يف اجلنة؛ قال تعاىل

موا به الرجاء؛ ألن كل يشء موجود، ويبقى احلب؛ فهو مما ُتُعب دوا ب ه يف الدنيا، ويتنعَّ

ائر، واخلوف والرجاء بمثابة اجلناحني، ويف قطع يف اآلخرة، وهو بمثابة الرأس للط

الرأس موت للطائر بخالف اجلناحني، وإذا انقطع احلب انقطعت معه العبودية 

واإليامن، فاملؤمن املوفَّق يعبد اهلل تعاىل باحلب واخلوف والرجاء، ومقام احلب عنده 

 .(2)مأعظ

بوهم إنه درس للدعاة؛ أن يرفقوا بالعصاة ويفتحوا هلم أبواب  التوبة، ويرغ 

نوهم من القنوط، فإنه ال يزيدهم إِالَّ عناًدا وإرصاًرا عىل خطئهم  .فيها، وحيص 

ي والنكاية باملخالف  وينبغي أن يكون الداعية أبعد الناس عن االنتقام والتشف 

االنتصار للنفس، وال شك أن الرفق والرتغيب  والعايص، وأن يتسامى عن نوازع

د عن النوازع الشخصية النفسية املذمومة واحلكمة واملوعظة  .احلسنة أدعى للتجرُّ

                                                                                                                                                    

البن « التوحيد»، و(12/3134)« تفسري السمرقندي»، و(24/232)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

، (4/431)« فتح القدير»، و(13/643)« الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون»، و(2/114)مندة 

 (.23/241)، (12/143)« التحرير والتنوير»و

للزجاجي « اشتقاق أسامء اهلل»، و(42ص)للزجاج « تفسري أسامء اهلل احلسنى»: وينظر أيًضا

 (. 232ص)« مع اهلل»، و(142ص)

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ﴿: «سورة احلرش»ينظر ما تقدم يف ( 2)

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿« سورة اإلنسان»، و﴾ہہ ہ ھ ھ ھ

 .﴾ٺ ٺ
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 :﴾یڭ ڭ ڭ ﴿ *

ُيطَلق يف أصل اللغة عىل كريس  امللك، وجاء يف القرآن يف حق ربنا  والعرش

، ال ُيْعَلُم كيفيته وال سبحانه يف سبعة مواضع مقروًنا باالستواء، وهو خملوق غيبـي

كيف استوى؟ : كيفية استوائه عليه إِالَّ هو سبحانه؛ وهلذا ملا سأل رجل  اإلماَم مالًكا

معنى االستواء يف اللغة معروف، وهو العلو مثاًل، : يأ. «االستواء غري جمهول»: قال

 .(1)«والكيف غري معقول، واإليامن به واجب، والسؤال عنه بدعة»: ثم قال

م العقل البرشي يف رمحه اهللق وصد ؛ فقد أغلق هذا الباب، وهو باب تقحُّ

أمور ال الغيبيَّات وما يرتتب عىل ذلك من ضياع اجلهود يف معارك ورصاعات حول 

تنفع وال تزيد معرفة اهلل، وال املحبة له، وال الُزلفى إليه، وال تفيد يف النجاح والفوز 

 .نام تستنزف اجلهود والعقول فيام ال طائل حتتهالدنيوي وحتقيق التقدم والتنمية، وإ

، وإنام يكفينا ما ورد يف القرآن  .واآلثار الواردة يف صفة العرش غالبها ال يصحُّ

يَّل املؤمن شيئًا، وكل ما ختيَّله أو خطر بباله، فاهلل ليس كذلك؛ ولن يصل وربام خت

يدركون حقيقته وال حقيقة  خياله وومهه إىل احلقيقة؛ ألنه ال حييط اخللق بعلمه، وال

 .أسامئه وصفاته

أعددُت لعبادي الصاحلنَي ما ال عنٌي رأت، »: وإذا كان اهلل تعاىل يقول عن اجلنة

ذ . (2)«، وال َخطََر عىل قلِب َبرَشٍ وال أذٌن سمعت فاخليال ال يدرك النَّعيم، وهو مما يتلذَّ

 !به الناس، فكيف بربنا تبارك وتعاىل

                                                           

معجم ابن »، و(2/214)« املحدثني بأصبهان طبقات»، و(134)« الرد عىل اجلهمية»: ينظر( 1)

َلكائي « رشح أصول االعتقاد»، و(1332)« املقرئ األسامء »، و(4/224)« حلية األولياء»، و(444)لالَّ

« تذكرة احلفاظ»، و(2/21)« ترتيب املدارك»، و(114ص)للبيهقي « االعتقاد»، و(346)« والصفات

 (.112 -111ص)« مع األئمة»، و(3/133)« سري أعالم النبالء»، و(1/144)للذهبي 
 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب هريرة ( 2324)، ومسلم (2244)أخرجه البخاري ( 2)
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هذه املعاين إنام استنكروها؛ ألهنم ختيَّلوها وقارنوها والذين يستنكرون 

هوا اهلل تعاىل عن  أن وشبَّهوها باملحسوسات واملألوفات، فرتتَّب عىل ذلك أهنم نزَّ

وها كام جاءت»: ُيَشبَّه بخلقه، ولذلك كان السلف يقولون اقرؤوها : واملعنى. «َأِمرُّ

د من الشكوك أكثر مما تصنع وآمنوا با، دون أن تدخلوا يف إشكاالت وختيُّال ت تول 

 .من اإليامن

نة القوة واحلُكم وامللك املطلق، ويف هذا السياق تعريض بالذين  واآلية متضم 

عون ش يئًا من السلطان واملُلك كذي ُنواس، فلن ينفعهم ملكهم وال سلطاهنم؛ ألنه َيدَّ

 .سبحانه عارض ومؤقَّت، وامللك احلقيقي والسلطان التامُّ إنام هو هلل

فيه قراءتان، فعىل القراءة باخلفض تكون صفًة للعرش، وهي قراءة  ﴾ڭ﴿و

، وعليه تكون صفًة هلل تعاىل؛ ألنه هو ذو (1)الكوفيني، وأكثر القراء يقرؤوهنا بالرفع

مالك العرش وخالقه، وهو الذي له املجد والكامل، والعظمة : العرش، أي

 .(2)والسؤدد

 :﴾پۇ ۇ ۆ ﴿ *

                                                           

التيسري يف القراءات »، و(463ص)« السبعة يف القراءات»، و(24/234)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

 (.263 -13/241) «معجم القراءات»، و(2/211)« النرش يف القراءات العرش»، و(221ص)« السبع

حجة »، و(4/212)« احلجة للقراء السبعة»، و(246ص)« احلجة يف القراءات السبع»: ينظر( 2)

 (.4/432)« فتح القدير»، و(11/216)« تفسري القرطبي»، و(646ص)« القراءات
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سبحانه كثرة األشياء التي يفعلها : تدل عىل كثرة مفعوالته؛ أي صيغة مبالغة

ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ﴿: ، ويف ذلك تشابه مع قولهوتعاىل

)[21: الرمحن] ﴾ڳ ڳ ڱ
1). 

من شأنه أن يعزَّ أقواًما ويذلَّ آخرين، ويرفع وُيفض، ويقبض ويبسط، وحييي 

احلارضة، واعلم  تستغرقك اللحظةفال : ويميت، ويغني ويفقر، وهيدي ويضل، أي

 .(2)أن اهلل تعاىل كل يوم هو يف شأن

فهي أثبتت هلل اإلرادة، وهي أسبق من الفعل؛ ألنه إذا  ويف اآلية أسار لطيفة،

: يس] ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿: أراد شيئًا َفَعَله؛ قال تعاىل

 .، وأثبتت له الفعل، وهو اخللق[32

قفلله تعاىل إرادة وله  الفعل، وال يكون هذا إال للخالق، أما  قدرة، وبذلك يتحقَّ

املخلوق فإرادته ال تستدعي الفعل وحتقيق املراد مبارشة، وليس كل ما أراده املخلوق 

قدر عليه، إِالَّ أن يشاء اهلل، وكثرًيا ما توجد العوائق واملوانع التي حتول دون حتقيق ما 

 .يريد العبد

، واإلرادة الواردة يف هذه اآلية هي إلرادة وكامل القدرةيف حني أن لربنا كامل ا

 .إرادة التكوين، وهي إرادة اخللق والفعل

                                                           

تفسري »، و(21/114)« تفسري الرازي»، و(4/442)للواحدي « التفسري الوسيط»: ينظر( 1)

، (21 -14/23)« التحرير والتنوير»، و(2/143)« فتح القدير»، و(22/212)، (11/216)« القرطبي

 .«سورة الرمحن»، وما تقدم يف (23/223)

، (2/262)« املحرر الوجيز»، و(212 -22/212)، (14/111)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

التحرير »، و(2/164)« ح القديرفت»، و(6/414)« تفسري ابن كثري»، و(16/144)« تفسري القرطبي»و

 (.622ص)« تفسري السعدي»، و(1/124)« والتنوير
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 ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿: أما اإلرادة يف مثل قوله تعاىل

حمبة اهلل لذلك األمر، لكن ال يلزم أن : فهي اإلرادة الرشعية، بمعنى [134: البقرة]

ذا بعث إليهم الرسل وأنزل خللق أن يؤمنوا، وهليتحقق مدلوله، فاهلل تعاىل أراد من ا

قوا اإلرادة، واملحبة اإلهلية  .الكتب، لكن ليس كل اخللق حقَّ

ب حلكمه؛ وال ممانع، وال حيتاج إىل ُمعني، بخالف اخللق  .وهو تعاىل ال معق 

فهذه السياقات يف وصف اهلل مناسبة لقصة أصحاب األُخدود، ومناسبة حلال 

 .(1)نهاوهي متناسبة فيام بياملؤمنني بمكة، 

 :﴾ٿۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿ *

كأن هذا السياق تفصيل للبطش الشديد، فذكر فرعون وثمود مثال لبطش اهلل 

 .تعاىل بأعدائه

 .وهو مثال البدء واإلعادة، فهم قوم جرى عليهم الرفع واخلفض

نعم قد »: أنه قرأ هذه اآلية، ثم قال صىل اهلل عليه وسلموقد ورد عن النبي 

 ﴾ىئ ىئ ی ی ی﴿، [1: الغاشية] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿: لكومثل ذ. (2)«جاءين

قد : واملعنى، وهي واردة يف صيغة سؤال، لكنها يف الواقع توكيد، [14: النازعات]

 .(3)أتاك

                                                           

 (.11/161)« خصائص السور -املوسوعة القرآنية»: ينظر( 1)

 .عن عمرو بن ميمون مرساًل  -(3/262)« تفسري ابن كثري»كام يف  -أخرجه ابن أيب حاتم (2)

تفسري »، و(4/246)، (2/214)« ديتفسري املاور»، و(24/234)« تفسري الطربي»: ينظر( 3)

« روح املعاين»، و(11/216)« تفسري القرطبي»، و(4/424)« زاد املسري»، و(4/244)« البغوي

سورة »﴾، وۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿ : «سورة الذاريات»وما تقدم يف ، (14/232)

 .«سورة الغاشية»، وما سيأيت يف «النازعات
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هم جنوًدا باعتبار املجموع، وإِالَّ فإن : واملقصود باحلديث فرعون مل اخلرب، وسامَّ

 .يكن إاِلَّ فرًدا له حكم وسلطان عىل قومه وجنده

أنه تعاىل يشري إىل أن ظهورهم وعلوهم مل يكن : عاين يف توصيفهم باجلنودومن امل

بحق؛ وال ألهنم أصحاب علم وحضارة، وإنام بسبب القوة العسكرية البحتة، واجلند 

جة، كام هو شأن الطغاة اخلائفني  . من انتفاضة الناس عليهمواحلرس واجليوش املدجَّ

ر املشهد نفسه عند ممارسات احلكومات الفاسدة الباغية،  ما ننظر إىل ويتكرَّ

ونرى الفضائح التي تتكرر يف العراق وأفغانستان، والسجون اخلفيَّة واملامرسات 

املنحرفة، واالغتصابات التي تظهر يف وسائل اإلعالم العاملي، وتدل عىل 

 .نساناالستخفاف بحقوق اإل

عىل األقوياء وحدهم،  وأما ما يتعلق بالقوانني والنظم والدساتري، فكأهنا ِحْكر  

فالكالم عن حقوق اإلنسان يوظف لالستغالل السيايس، أو الضغط عىل دولة من 

نت العالقات السياسية معها سكت احلديث  !الدول، وإذا حتسَّ

اإلنسانية التي جاءت با  أما قضية الضمري والعدل والنموذج األخالقي واملعاين

ح كثريون الديانات الساموية كلها، واتفق عليها ا ألنبياء؛ فهي من املعاين التي يتبجَّ

 .با، وهم أبعد ما يكونون عنها

اسم َجد  القبيلة، : ثموديشبه ذا ُنواس الذي جاء السياق يف ذكره، و وفرعون

 .(1)وُيطَلق عىل القبيلة كلها

                                                           

« الكليات»، و(2/134)« العربلسان »، و(164ص)« املفردات يف غريب القرآن»: ينظر( 1)

 . «ث م د»( 223ص)للَكَفوي 
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مكة؛ ألهنم كانوا يسكنون احِلْجر، وهو إىل الشامل من مكة وذكرهم يناسب أهل 

لعرب، وأخبارهم كانت معروفة، ويوجد يف جنوب اجلزيرة العربية يف ُعامن يف ديار ا

 .مكان يقولون إنه موطئ الناقة

وهذا ُمستغَرب، بل ُمستنكر، إذ كيف ذهبت الناقة إىل جنوب اجلزيرة العربية، 

 !قىص الشامليف حني أن ثمود كانت يف أ

 :﴾ڤۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿ *

، والتعبري بالتكذيب أقوى؛ وكأن ﴾ڄائ ائ ەئ ەئ ﴿: «سورة االنشقاق»تقدم يف 

بون بكل يشء،  التكذيَب وعاء  حميط  بم، من فوَقهم ومن حتت أرجلهم، فهم يكذ 

ب بقوله قون بيشء، وهلذا عقَّ واهلل تعاىل ، فالتكذيب حميط بم، ﴾ى ائ ائ ەئ﴿: وال يصد 

 .(1)حميط بم وبتكذيبهم، فال يفوتونه

، عش ما شئَت، واهرب إىل ما شئَت، فأينام ذهبَت فربك لك فيا أهيا الظامل اجلبَّار

بد لك من عبوره وسلوكه، فال مهرب منه وال  باملرصاد، حميط بك يف املكان الذي ال

 .مفر

 .(2)لإلرضاب، وتستخدم لالنتقال من معنى إىل معنى ﴾وئ﴿و

 :﴾ڦوئ وئ ۇئ ۇئ ﴿ *

ت نقيضه؛ هنا لإلرضاب الذي هو بمعنى الرفض للمعنى األول وإثبا ﴾وئ﴿

ب به املجرمون، وهو قرآن : رفض تكذيبهم وإثبات احلق، وكأنه يقول: أي كيف يكذ 

 .(1)جميد حمفوظ صادق، ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه

                                                           

 (. 23/242)« التحرير والتنوير»، و(13/232)« روح البيان»: ينظر( 1)

: «سورة القيامة»، و﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ﴿: «سورة الذاريات»ما تقدم يف  ينظر( 2)

 . ﴾ڄائ ائ ەئەئ﴿: «سورة اإلنشقاق»، و﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿



523 
 

ختار فتكذيبهم ناشئ عن سوء ظنهم بالقرآن الكريم، وسوء ظنهم بالنبي امل

 .أنزل عليه هذا الكتاب ، وسوء ظنهم بَمن أرسله وَمنصىل اهلل عليه وسلم

بون  بون بأساطري أو أحاديث حمتملة، بل يكذ  وفيه تبشيع للفعل، فهم ال يكذ 

بونه  ال ملا يريد، الغفور الودود، وهذا الذي يكذ  ق الفعَّ  .﴾ۇئ ۇئ﴿ربم اخلالَّ

، وهو ما بني دفتي صىل اهلل عليه وسلموالقرآن كالم اهلل الذي أنزله عىل نبيه 

 .«الناس»م بـ، املختو«الفاحتة»دوء بـاملصحف، املب

، الذي (2)قرأ يقرأ قراءة وقرآًنا، فهو اسم للمقروء: مأخوذة من« القرآن»ولفظة 

 .يكون مكتوًبا يف ورقة ونحوها وُيْقَرأ، أو يكون حمفوًظا فيُْقَرأ

ب به، ومثل « قربان»وهي مثل  ىل ملا ُيْشَكر به؛ ثم أصبح َعَلاًم ع« شكران»ملا ُيتََقرَّ

ي قرآًنا؛ لكثرة ما ُيقَرأ وُيتىلكتاب اهلل   .تعاىل، وُسم 

ًرا، والتنكري يأيت للتعظيم، كام هنا، وهلذا وصفه بقوله  :وهنا ذكره ُمنَكَّ

 .كامل عظيم كريم: ؛ ألنه من إله جميد، أي﴾ۇئ﴿

 :﴾ڄۆئ ۈئ ۈئ ﴿ *

وقد جرت عادة العرب أن ُيطَلق اللوح عىل املصنوع من اخلشب، لكن اللوح 

ٻ ﴿:  مصنوع من خشب؛ ألن اهلل سبحانه قال يف اآلية األخرىملذكور هنا غريا

، فُعلَِم أن اللوح [61 -63: الواقعة] ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

كتاب، فيه مقادير اخلالئق كلها، وفيه ما أنزل اهلل سبحانه، وفيه األحكام والرشائع 

 .وكل يشء

                                                                                                                                                    

 .، وما تقدم يف اآلية قبلها(23/242)« التحرير والتنوير»، و(1/446)« ميتفسري القاس»: ينظر( 1)

 (.1/261)« تاج العروس»، و(4/23)« النهاية»: ينظر( 2)
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ة،  هامريض اهلل عنوورد وصف اللَّوح املحفوظ عن ابن عباس  أنه من ياقوتة وُدرَّ

ما ذكر اهلل من أنه من املخلوقات ذات املجد  ، ويكفينا الوقوف عند(1)وال يصحُّ 

 :ومعنى كونه حمفوًظاوالقدسية والعظمة، 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿: أنه حمفوظ من الزيادة والنقص، كام يف قوله -1

 .[42: فصلت] ﴾ڱ ڱڱ

بني، أنه حمفوظ من أن يطَّلع عليه أحد، إِ  -2 الَّ َمن شاء اهلل، من املالئكة أو املقرَّ

، [61 -63: الواقعة] ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴿: وهلذا قال

ژ ژ ڑ ﴿: ، كام يف قوله(2)وأحد األوجه يف تفسريها أهنم املالئكة

 .[14 -14: عبس] ﴾ڑ ک

الذكر، وهو من األلفاظ املشرتكة بينه وبني القرآن، وبني ذكر اهلل : وُيطلق عليه

 .حهوتسبي

فاللوح املحفوظ هو الكتاب املكنون، وهو حمفوظ ال يطَّلع عليه أحد، إِالَّ بإذن 

ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿: اهلل، وال ُيزاد عليه، وال ُينَْقص منه، إِالَّ بإذن اهلل، كام قال سبحانه

 .(3)، فكأن أم الكتاب هي اللوح املحفوظ[21: الرعد] ﴾ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ

                                                           

ا(3/231)« تفسريه»أخرجه البغوي يف ( 1)  .، وسنده ضعيف جدا

، (4/223)« زاد املسري»، و(4/211)« تفسري البغوي»، و(22/242)« تفسري الطربي»: ينظر( 2)

 (.16/224)« تفسري القرطبي»و

« تفسري القرطبي»، و(24/236)« تفسري الطربي»، و(4/231)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 3)

 .«سورة الواقعة»وما تقدم يف ، (11/213)



525 
 

: و مقتىض قراءة اخلفض، ويف قراءةصفة للوح، وهذا قول اجلمهور، وه ﴾ۈئ﴿و

 ۆئ ۈئ ﴿
 
ۡحفُوُظ بل هو قرآن جميد : ، وتكون صفة للقرآن، فكأنه قال«حمفوظ»برفع  ﴾مَّ

 . واهلل أعلم. (1)حمفوظ يف لوح

   

                                                           

القراءات  احلجة يف»، و(463ص)« السبعة يف القراءات»، و(24/234)« تفسري الطربي»: ينظر( 1)

« تفسري القرطبي»، و(4/426)« زاد املسري»، و(4/442)« حرر الوجيزامل»، و(243ص)« السبع

 (.13/262)« معجم القراءات»، و(11/211)
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