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ل»  «حزب املَُفصَّ
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*  

، وعاَمة «صحيحه»اها الخاار  ي ، وبه ساَم (1)«سورة الطارق»: أشهر أسامئها

 .املفرسين والعلامء؛ وذلك لَوجازته واختصاره

يت ي بعض  ، «تفسري جمااهد»، كام ي «﴾ٱ ٻ﴿سورة »: التفاسريوُسمِّ

 .(2)، وغرياها«تفسري الطرب »، و«الرزاق تفسري عخد»و

أن رسوَل  -ريض اهلل عنه كام ي حديث جابر بن سمرة -وورد ي السنة النخوية

ٱ ٻ ﴿، و﴾ٱ ٻ﴿كان يقرأ ي الظهر والعرص بـ صىل اهلل عليه وسلماهلل 

 .(3)«وجسورة الرب»كام تقدم ي  ،﴾ٻ

 .سخع عرشة آية عند مجهور علامء الَعدِّ   *

گ گ گ ڳ ڳ ﴿: ست عرشة، وكأن القائل هبذا عَد قوله تعاىل: وقيل

 .(1)آيًة واحدةً  ﴾پڳ 

                                                           

، (4/434)« الكشاف»، و(6/202)« تفسري السمعاين»، و(6/861)« صحيح الخاار »: ينظر( 1)

تفسري »، و(38/884)« تفسري الراز »، و(4/421)« زاد املسري»، و(5/464)« املحرر الوجيز»و

 (.85/305)« روح املعاين»، و(20/8)« القرطخي

« طرب ال تفسري»و ،(3/486) «الرزاق تفسري عخد»، و(420ص)« تفسري جمااهد»: ينظر( 2)

 (.30/254)« التحرير والتنوير»، و(5/884)« زمننيتفسري ابن أيب »، و(24/211)

 .«سورة الربوج»الواو فيهام، كام تقدم خترجيه ي أول ووردت روايات بدون ( 3)
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كام ذكر ابن عطية، والقرطخي، وابن عاشور،  ،باتفاقهم  *

 .(2)وغرياهم

بانية، ن اخللق، واآليات الرموضوعاهتا، كاحلديث ع: ومما يدل عىل مكيَّتها

 .والخعث، ووعيد الكافرين، واهي معاٍن تتكرر ي القرآن املكي

الرمحن بن خالد  وجاء ي حديث مشهور رواه أمحد، وابن خزيمة عن عخد

ي مرشق َثِقيف واهو  صىل اهلل عليه وسلمالَعدواين، عن أبيه، أنه أبرص رسوَل اهلل 

: فسمعتُه يقرأ» :م يختغي عنداهم النرَص، قالعىل قوس أو عًصا، حني أتااه قائم  

ا ي ، ثم قرأهُت ها ي اجلااهلية وأنا مرشك  فوعيتُ : حتى ختمها، قال ﴾...ٱ ٻ﴿

، فقالوا: قال. اإلسالم ا ماذا سمعَت من اهذا الرجل؟ فقرأهُت : فدعتني َثِقيف 

 .(3)«عليهم

 :﴾ۀٱ ٻ ﴿ *

 :«طَّارقلا»، والثاين بـ«السامء»األول بـ: يف اآلية َقَسامن

                                                                                                                                                    

فنون األفنان ي »، و(204ص)« الخيان ي َعدِّ آ  القرآن»، و(24/211)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

 (.80/396)« روح الخيان»، و(2/555)« إلقراءمجال القراء وكامل ا»، و(328ص)« عيون علوم القرآن

« املحرر الوجيز»، و(5/231)« تفسري الخغو »، و(24/211)« تفسري الطرب »: ينظر( 2)

، (1/344)« تفسري ابن كثري»، و(20/8)« تفسري القرطخي»، و(4/421)« زاد املسري»، و(5/464)

 (.30/254)« التحرير والتنوير»و

، وابن خزيمة (8245، 8244)« اآلحاد واملثاين»وابن أيب عاصم ي ، (81951)أخرجه أمحد ( 3)

، (4821 -4826)« الكخري»، والطرباين ي (596( )2/239)« معجم الصحابة»والخغو  ي ، (8441)

 (.2441( )2/944)« معرفة الصحابة»وأبو نعيم ي 
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خاق التي ورد (1)كل ما عال وارتفع :فهي أما السامء ، وُتطَلق عىل السخع الطِّ

 .[2: امللك] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴿: ذكراها ي القرآن الكريم

دة، فمن ذلك  ،﴾ٱ ٻ ڳ ﴿: والغالب ي أقسام القرآن أهنا متعدِّ

 .﴾ڱٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿، ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿

د الَقَسم به إشارة إىل تعدُّ   .د اخللق ووحدانية اخلالق تعاىلوتعدُّ

 ﴾ٱ ٻ ٻ﴿: وَثَمَة مواضع يكون الَقَسم فيها مفرًدا، كام ي قوله تعاىل

، فكأَن الَقَسم اهنا إما أن ﴾ٻ ٻ﴿، أقسم بالنَجم وحَدد حاًًل خاصة واهي [8: النجم]

د اخللق، أو يكون َقَساًم بجزء؛ فهو مل يقسم بالنجم د يدل عىل تعدُّ كله،  يكون بمتعدِّ

ا للنجوم كلها، بل اهو خاص  وإنام أقسم بالنجم ي حالة كونه هيو ، واهذا ليس عامًّ

هاب الثاقب املذكور ي قولهبالنجم الذ  هيو ، واهو  ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿: الشِّ

)[80: الصافات] ﴾ڎ ڈ ڈ
2). 

د اخللق وانقسامه، ووحدانية اخلالق وكامله وجالله د تعدُّ  .واهذا يؤكِّ

 .، واهذا الَطارق هيو  من السامء«الطَّارق»ى بـثنَ ، و«السامء»فأقسم بـ

املِطرقة التي ُيرضب هبا، : واهو مأخوذ من الَطْرق، واهو الرضب الشديد، ومنه

، ولذلك جاء ي احلديث أن النخَي (3)عىل الذ  يأيت ي الليل« الطارق»وغالخًا ما ُيطَلق 

سفر  إذا جاء من: ياًل؛ يتاَوهنم، أ هنى أن َيْطُرَق الرجُل أاهَله ل صىل اهلل عليه وسلم

صىل اهلل عليه فإنه يطرق بيته ي الليل كأنه خيترب أاهله، خيشى اخليانة من زوجته، فنهى 

                                                           

« لسان العرب»، و(424ص)« املفردات ي غريب القرآن»، و(2/162)« مجهرة اللغة»: ينظر( 1)

 .«س م و»، «س م ا»( 84/394)

 .«سورة النجم»ينظر ما تقدم ي أول ( 2)

، «ط ر ق»( 581ص)« املفردات ي غريب القرآن»، و(24/211)« تفسري الطرب »: ينظر( 3)

 (.64 -26/63)« تاج العروس»، و(20/2)« تفسري القرطخي»و
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ِعثُة، وَتْستَِحدَّ املُِغيبةُ »: ل النهي بقولهعن ذلك، وقد علَ  وسلم . (1)«حتى متتشَط الشَّ

 .ها باملجيء لياًل لكي تتجَمل الزوجة، وتستعد لزوجها، فال يفاجئ: أ 

وربام كان ذلك ألن اآليت ي الليل حيتاج إىل َطْرق الخاب، ي حني أن أبواب 

 .النهار مفتوحة، ًل حتتاج إىل َطْرق

 :﴾ہٻ ٻ پ پ ﴿ *

فقد أخربه به،  ﴾ہ ہ﴿: كلُّ يشء ي القرآن»: رمحه اهللقال ُسفيان بن ُعيينة 

 . «فلم خيربه به ﴾ڀ ڀ﴿: وكلُّ يشء

 .(2)ل اهذا احلرصالكالم حو وقد تقَدم

واهو سؤال تفايم وتعظيم، ودعوة إىل التطلُّع إىل معرفة الطارق، وحفاوة 

ي اجلوابوااهتامم وتضايم ألمره؛ ليكون  ًزا لتلقِّ  .الذاهن متحفِّ

ه املااطَ  واًلنتقال من  ،خني إىل العناية بالنجوم ومراقخة حركاهتاوالقرآن يوجِّ

 .هنا من مظااهر اخللق واإلبداع الرباينذلك إىل اإليامن باالقها؛ أل

 :﴾ھپ ڀ ﴿ *

، واهو توصيف مل يكن معروًفا عند العرب، (3)وصفه بأنه يثقب الظالم بضوئه

 .[80: الصافات] ﴾ڎ ڈ ڈ﴿: وجاء مرة أخرى ي قوله

 .(1)أنه َيْقِصد الشياطني فيحرقهم وهيلكهم: إن من معنى الثاقب: وقيل

                                                           

 .ريض اهلل عنه جابر من حديث( 485)، ومسلم (5244)أخرجه الخاار  ( 1)

 .﴾ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ﴿: «سورة احلاقة»ينظر ما تقدم ي ( 2)

، (5/303)« تفسري الخيضاو »، و(38/884)« تفسري الراز »، و(4/434)« الكشاف»: ينظر( 3)

« تفسري أيب السعود»، و(20/260)« اللخاب ي علوم الكتاب»، و(80/450)« الخحر املحيط ي التفسري»و

 (.85/306)« املعاين روح»، و(9/840)



6 
 

ا، أم ُزَحلواختلفوا يف هذا النجم، أهو ا لثَُّريَّ
 ؟(2)

 .تعاىل أقسم بالنجوم كلها أن املقصود جنس النجوم، وعليه فإن اهللَ واألقرب

 :﴾ھڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ *

ما كل نفس إًَِل عليها : بسكون النون، وقد يكون معنااها النفي، يعني ﴾ڀ﴿

 .حافظ

عليها إَن كل نفس ل: ، واملعنى«إنَ »وقد يكون معنااها اإلثخات، فتكون مثل 

زائدة أو صلة كام يقولون،  ﴾ٺ ٺ﴿: ي قوله« ما»، وعىل اهذا تكون (3)حافظ

ر حقيقًة، واهي أن كل نفس عليها حافظ  .واآلية ي احلالني تقرِّ

: يوسف] ﴾ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ﴿: ، كام ي قوله تعاىل(4)اهلل: احلافظ اهو: قيل

 .(5)احلفيظ، واحلافظ: ، فهو حفيظ عىل العخاد، ومن أسامئه[64

: املالئكة احلََفَظة، كام ي قوله تعاىل: أن املقصود -واهو قول اجلمهور -واألقرب

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿: ، وقوله[68: األنعام] ﴾ڦ ڦ ڦ﴿

                                                                                                                                                    

« تفسري القرطخي»، و(6/202)« تفسري السمعاين»، و(3/561)« تفسري السمرقند »: ينظر( 1)

 .، واملصادر السابقة واآلتية(82/319)« الدر املنثور»، و(1/345)« تفسري ابن كثري»، و(20/2)

« ري الخغو تفس»، و(6/202)« تفسري السمعاين»، و(6/246)« تفسري املاورد »: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(30/260)« التحرير والتنوير»، و(5/464)« املحرر الوجيز»، و(5/239)

 -85/341)« الدر املنثور»، و(20/3)« تفسري القرطخي»، و(24/292)« تفسري الطرب »: ينظر( 3)

 (.85/304)« روح املعاين»، و(349

، (5/501)« القديرفتح »، و(38/881)« راز تفسري ال»، و(6/203)« تفسري السمعاين»: ينظر( 4)

 (.85/846)« فتح الخيان ي مقاصد القرآن»، و(85/304)« روح املعاين»و

، (846ص)للزجاجي « اشتقاق أسامء اهلل»، و(41ص)للزجاج « تفسري أسامء اهلل احلسنى»: ينظر( 5)

 (.865ص)للمؤلِّف « مع اهلل»و
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 ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿: ، وقوله[88: الرعد] ﴾ھھ

)[82 -80: اًلنفطار] ﴾ۇئ
1). 

: ذا مثل قوله تعاىلمن املالئكة، واه: وهلذا َخَص كل نفس بأن عليها حافًظا، أ 

ها وحداها، ومهَمته [84: ق] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿ ، فكل نفس عليها حافظ خيصُّ

أن حيفظ أعامل اإلنسان ويراقخه، واهلل أعطى اهؤًلء املالئكة احلافظني القدرة عىل أن 

ه اإلنسان ي ضمريه من يعلموا كل ما حيتاج إىل علم ومعرفة فيق يِّدوه، حتى ما ُيرِسُّ

 .(2)ل والفعلاهلمِّ والقو

إذا َهمَّ عبدي بحسنة ومل يعملها، كتبُتها له : عز وجلقال اهلل »: وي احلديث

ة ضعف، وإذا هم بسيئة ومل مئحسنًة، فإن عملها، كتبتُها عرَش حسنات إىل سبع

 .(3)«كتبُتها سيئًة واحدةً يعملها، مل أكتُبْها عليه، فإن عملها، 

ُء من الناس ن، فضاًل عام فوقه، وقد يتاَلص املرفهم عىل معرفة بام هَيُمُّ به اإلنسا

ويسترت عنهم؛ لكنه ًل يسترت من الكرام الكاتخني، ولو كان عندك اثنان من كرام 

أصحابك، فلن جترؤ عىل فعل ما ًل يليق أمامهم، واملالئكة أوىل، ولو استحرضت 

الزاين  يزينال »: يقة حضور املالئكة، ًلستقامت رسيرتك؛ وهلذا جاء ي احلديثحق

 .(4)«حني يزين وهو مؤمن  

                                                           

« التفسري الخسيط»، و(6/246)« تفسري املاورد »، و(24/292)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

 . ، واملصادر السابقة(80/458)« الخحر املحيط ي التفسري»، و(23/405)للواحد  

 .﴾ۇئڎ ڎ ڈ ﴿: «سورة اًلنفطار»، و«﴾ٱسورة ﴿ »ينظر ما تقدم ي ( 2)

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة( 821)، ومسلم (4508)أخرجه الخاار  ( 3)

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة( 54)، ومسلم (6180، 2445)جه الخاار  أخر( 4)
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أهنم حيفظون لإلنسان ما ُكتَِب له من رزقه وأجله وعمله، فإذا جاء القدر : وقيل

خَلْوا بينه وبينه، ولذلك ربام يتعَرض اإلنسان لكرب مفاجئ، ثم ينجو بأعجوبة؛ ألن 

 .تعاىل َوَكَل به َمن حيفظه اهلل

 .(1)قخله ته إىل املوت، واهو قريب مماأهنم حيفظون اإلنسان ي حيا: وقيل

وحقيقة املالئكة ُتَعدُّ شيئًا جديًدا عىل أاهل اجلااهلية، فجاء الَقَسم عليها ي 

 القرآن؛ لرتسيخ اإليامن هبا؛ ألن احلفظ له ما بعده، واهو أن املرء راجع إىل ربه، ثم اهو

 .حماِسخه وجمازيه عىل عمله

 املُْقَسم عليه؟وهل َثمَّ تناسب بني املُْقَسم به و

نعم، وكأن العلم واًلطالع الذ  َأْقَدر اهلل عليه املالئكة، ومن قخله وبعده علم 

اهلل الذ  يتالال ظلامت النفس اإلنسانية، يشخه النجم الثاقب الذ  خيرتق الظالم 

ه، ويزيل الظلمة من حوله، فهكذا العلم يكشف ظلامت ليصل إىل مداه وما ُكتَِب ل

 : (2)لشاعر إذ يقولالنفس، وصدق ا

 والنفـُس داعيــة  إىل الطغيـانِ ***  وإذا َخَلْوَت بريخـٍة ي ظـلـمــةٍ 

 إَن الـذ  خـلـَق الظـالَم يراين***  :فاستحي ِمن َنَظِر اإللِه وقْل هلا

خفَية غامضة ًل يتفَطن هلا صاحخها، والعلم اإلهلي خيرق قد يكون ي القلب معاٍن 

نُّ 
نون؛ فاليق باإلنسان  احلجَب وًل ُيكِ ، ثم املالئكة املوَكلون يَطلعون ويدوِّ أن منه سرت 

 .يكون مراقًخا لنفسه حق املراقخة، عارًفا هبا، مدرًكا لدوافعها ونوازعها

 :﴾ۓٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ *

                                                           

 .، واملصادر السابقة(38/889)« تفسري الراز »: ينظر( 1)

 (.30 -29ص)« نونية القحطاين»: ينظر( 2)
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واملرء قد يكون غنيًّا بامله أو جااهه أو سلطانه، فخنَي اهلل ضعفه الفطر  بالنظر إىل 

انظر مم ُخلِْقَت؟ : صيغة أمر، بفعل مضارع مع ًلم األمر، أ  ﴾ٿ﴿: أصل خلقته

 واألمر يدل عىل الوجوب، فيجب عىل اإلنسان أن يتفَكر كيف ُخلَِق، ومم ُخلِق؟

َق منها، واهي املاء الَدافق، اهو نظر اعتخار وتخرصُّ ونظر اإلنسان للامدة التي ُخلِ 

ل؛ ألن املاء الذ  يراه خيرج منه، اهو من   .جنس املاء الذ  ُخلَِق منهوتعقُّ

الكافر، وإن كان سياق النص قد ُيوحي بذلك؛ ألن اآلية : وليس املقصود هنا

 .(1)فيها توبيخ وعتاب، لكن األمر عام جلنس اإلنسان أن ينظر ويتدَبر

 :﴾ڭٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ *

مثىث ﴿: التنكري للتحقري، فهو دليل عىل اهوان أصل اخِللقة، وهلذا قال تعاىل

 ﴾ڭ ۇ ۇ﴿: من يشء َمِهني، وقال: ، أ [39: املعارج] ﴾يث حج مج جح

ل اإلنسان لالستكخار والكفران[1: السجدة]  .، فأصل اخِللقة ًل يؤاهِّ

من  عليهم السالموليس ي اآلية َحطٌّ من قدر اإلنسان؛ فاهلل تعاىل خلق األنخياء 

،اهذا املاء،  أنه طااهر؛  حوالراجاهل اهو طااهر أو نجس؟  وهلذا اختلف الفقهاء يف املنيِّ

 -عليهم السالمًل سيام األنخياء  -ألنه أصل الناس، ويخعد أن خُيلق اإلنسان من نجس

ُيفرك املني من ثوبه ثم يصِّلِّ فيه، وكان يغسله ثم  صىل اهلل عليه وسلموقد كان النخي 

، واهذا ليس شأن النجاسة، واألصل ي املياه (2)خيرج إىل الصالة وأثر الغسل ي ثيابه

 .رةالطها

                                                           

« تفسري القرطخي»، و(5/465)« املحرر الوجيز»، و(24/292)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

 (.30/262)« التحرير والتنوير»، و(80/458)« التفسريحيط ي الخحر امل»، و(20/4)

« فقه العخادة»، و(290 -211)« صحيح مسلم»، و(232 -229)« صحيح الخاار »: ينظر( 2)

 (.63 -8/68)للمؤلِّف 
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واإلسالم ًل يستقِذر الدوافع اجلنسية، وًل يكراهها بذاهتا، وحتى اًلغتسال 

الذ  ُأِمَر به اإلنسان بعد املواقعة، ليس ألنه قارف خطيئة، فهو يغتسل ليتطهر منها، 

 .كال، ولكنه إعادة  للحيوية والنشاط إىل جسد اإلنسان

ا، أو ضعيف، أو : ﴾ۇ﴿ ومعنى م غالب كالرقيق، وضئيل أو قليل جدًّ

 .(1)املفرسين يدور حول اهذا املعنى

وقد أشار القرآن الكريم إىل قضايا اجلنس، والعالقة بني الرجل واملرأة ي 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿: مواضع كثرية، ومنها اهذه اآلية، فجعلها حمالًّ لالعتخار، كام قال

: الواقعة] ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿: ، وقال[34: القيامة] ﴾ۀ

51- 59]. 

ملعاين ليست مما ينخغي كتامنه أو التسرتُّ عليه، بل اهي حقائق مهَمة، اهذه ا إن مثل

ًل حرج أن تدركها الفتاة، ويدركها الفتى، وليس فيها استثارة للغرائز، وًل ِذْكر  ملا 

 .ينخغي األََنفة منه

إن حديث القرآن والسنة عن اهذه احلقائق واملعاين حديث عفيف حمتشم، ليس 

مع امرأة  عليه السالمذكر تعاىل قصته « سورة يوسف»هتييج، وي فيه إثارة وًل 

ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿: ، ثم قال﴾ڀ ڀ ڀ﴿: العزيز

عليه ، فهنا خلوة دَبرهتا امرأة العزيز؛ لتوقع يوسف [24 -23: يوسف] ﴾ڃڃ

، ولكن السياق جاء هبا بطريقة متعالية عن اإلسفاف واإلثارة، مما يؤدِّ  إىل السالم

 .قيِّ هبذه الدوافع والوعظ فيها، وليس إىل التحريض عىل فعلهاالرُّ 

                                                           

تفسري ابن »، و(23/594)، (81/600)« تفسري الطرب »، و(544ص)« تفسري جمااهد»: ينظر( 1)

الخحر »، و(89/859)« تفسري القرطخي»، و(3/431)للواحد  « يطري الوسالتفس»، و(3/881)« فورك

 (.1/291)« تفسري ابن كثري»، و(9/13)« املحيط ي التفسري

 (.264ص)« التخيان ي تفسري غريب القرآن»، و(3/200)للنحاس « غريب القرآن»: وينظر أيًضا



11 
 

ي بعض الروايات أما حينام تتحَول اهذه املعاين إىل وسائل لإلثارة واإلغراء، كام 

واألفالم التي تعتمد عىل استثارة الغرائز، بحجة الواقعية ي الرسد، فهذا توظيف 

ية أخرى مسترتة، فينخغي أن ُيَعاَلج سلخي، كام أن شدة التوقِّي واإلفراط اهي جااهل

اإلفراط والتفريط بالرجوع إىل أسلوب القرآن والسنة، ومراعاة قدر التعليم 

 .واملفسدة والتثقيف واملصلحة

افق  ﴾ہ ہ ھ ھ﴿: املدفوق، واهي لغة احلجاز، كقوله سخحانه: اهو والدَّ

 .(1)مرضَية: ، أ [28: احلاقة]

 .(2)معناه أنه دافق بذاته ﴾ڤ﴿ريه، أن ما رَجحه ابن القيم وغ واألقرب

ويتقَوى اهذا إذا علمنا أن املاء الدافق حيمل ماليني احليوانات املنوية، وإنام 

ح الخُويضة إنام اهو واحد من اهذه املاليني يت حيوانات؛ ألهنا حية، والذ  يلقِّ  .ُسمِّ

 !واهي ي سخاق حمموم إىل اهدفها املرسوم

 :﴾ۇڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ *

لب»عىل أن العلامء  أمجع أكثر ائب»عظام الظهر، واألكثرون عىل أن : «الصُّ : «الَّتَّ

 .(3)بعظام الصدر للمرأةعظام الصدر، وخَصها معظم علامء اللغة 

                                                           

للواحد  « التفسري الخسيط»و، (24/292)، (82/481)، (3/569)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

الخحر املحيط ي »، و(38/889)« تفسري الراز »، و(4/429)« زاد املسري»، و(23/841)، (88/429)

 .«سورة احلاقة»، وما تقدم ي (4/832)« روح الخيان»، و(80/458)« التفسري

 (.453ص) للَكَفو « الكليات»، و«د ف ق»( 386ص)« املفردات ي غريب القرآن»: وينظر أيًضا

« بدائع الفوائد»، و(8/882)« أعالم املوقعني»، و(802ص)« التخيان ي أقسام القرآن»: ينظر( 2)

(3/61.) 

اللخاب ي علوم »، و(4 -20/4)« تفسري القرطخي»، و(296 -24/292)« تفسري الطرب »: ينظر( 3)

« فسري القاسميت»، و(5/509)« فتح القدير»، و(80/391)« روح الخيان»، و(20/263)« الكتاب

 (.30/262)« التحرير والتنوير»، و(9/458)
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واستشكل بعض املعارصين اهذه اآلية، وأحدث َلْخًسا عىل ضعفاء اإليامن، 

: لشخهة، فقالواوحاول بعض املُْغرضني التشكيك ي صحة القرآن وقدسَيته من اهذه ا

لب»ما عالقة  ائب»الذ  اهو الظهر، و «الصُّ التي اهي عظام الصدر هبذا املاء  «الَّتَّ

 تتاَلق ي عنق الرحم؟الذ  خيرج من اخِلْصية والُخويضة التي 

ولو كان ي اهذا الكالم مأخذ أو مطعن لكان املرشكون األولون أول َمن يستنكر 

، ولكنهم وجدوا أنه معنى  عليه وسلماهلل صىلذلك، واستغلُّوه لتكذيب الرسول 

 .صحيح جاٍر عىل قواعد لغتهم، وموافِق ومطابق للمحسوس، فلم يستنكروه

حتى عظام الَعُجز، فكلها ُتَسَمى ُصلخًا، فكل ما يشمل عظام الظهر  ﴾ڦ﴿و

كان من العظام خلف ظهر اإلنسان فهو صلب، من عظام الكتفني إىل أسفل الظهر، 

 .العمود الفقر : لَعُجز ي الصلب، واهو ما يسَمىوهبذا يدخل ا

عظام الصدر وموضع الِقالدة، وعظام األضالع، وكان الضحاك : ﴾ڦ  ﴿

 .«اهي عظام الرأس واليدين والرجلني إن الرتائب»: يقول

، وقد ذكر ابن اجلوز ، وابن كثري وغريمها أربعة أقوال واملسألة فيها أقوال

لب»أن املقصود بـ أجودها، «الرتائب»و« لبالصُّ »للُّغويِّني ي تفسري  عظام : «الصُّ

ائب»الظهر، حتى عظام الَعُجز، و  .(1)عظام الصدر، حتى عظام احلوض: «الَّتَّ

ماء املرأة، : بأن اإلنسان يتاَلق من ماء الرجل، وما يسَمى: أواًل واهذا ُيوحي 

كان من الثقافة العاملية منهام، واهو أمر مل تكن الناس تعرفه، و [2: اإلنسان] ﴾ەئ﴿فهو 

                                                                                                                                                    

تاج »، و(526، 8/230)« لسان العرب»، و(419ص)« املفردات ي غريب القرآن»: وينظر أيًضا

 .«ص ل ب»، «ت ر ب»( 3/208)، (2/66)« العروس

ب إعرا»، و(5/382)للزجاج « معاين القرآن»، و(296 -24/292)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

تفسري ابن »، و(4 -20/5)« تفسري القرطخي»، و(4/429)« زاد املسري»، و(5/824)للنحاس « القرآن

 (.80/391)« روح الخيان»، و(1/345)« كثري
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ميش املرأة هتميش دوراها ي أصل اخلَْلق والتكوين، وكأن الرجل السائدة ي هت

 .(1)مستقل باخلَْلق

بون إًل أهنم ُيثَرِّ
وهنا (2) : عىل املرأة ويعيخوهنا إذا كان نسلها اإلناث، ويسمُّ

 (.املِْئناث)

ل من اهذه الَتخِعة، فزعموربام أرادت إ كورة واألُنوثة تأيت حدااهن التنصُّ ت أن الذُّ

 !األب فحسبمن قخل 

 :(3)تقول إحداهن

 يظلُّ ي الخيت الذ  يلينا***  ما أليب محزَة ًل يأتينا

 تاهلل ما ذلك ي أيدينا***  غضخاَن َأًَل نلَد الخنينا

 !لزارعيناونحن كاألرض ***  وإنام نأخُذ ما ُأعطينا

ْلب»فـ: وثانيًا اط رمز للقوة والنش -لعمود الفقر الظهر وا: واهو -«الصُّ

الشدة، ففي اًلنسان خيط من القوة : الصالبة، واهي: والعمل، واهو مأخوذ من

 .والعزيمة والَدْأب، واهو ي الذكور أظهر

قة والعاطفة واحلنان،  «الَّتائب»و واهي ي واًلضالع وما حوهلا رمز للِّيونة والرِّ

 .العائلية واًلجتامعية اًلنسان رضورة إلنسانيته وحياته وعالقاته

واًلنسان يتكَون من اهذا واهذا، وإذا غلب أحدمها عىل احلياة اضطربت وفقدت 

 .اتزاهنا

                                                           

 .«سورة اإلنسان»ينظر ما تقدم ي ( 1)

 .التوبيخ والَلوم: التثريب( 2)

 (.8/394)« حمارضات األدباء»و، (4/42)« العقد الفريد»، و(8/865)« الخيان والتخيني»: ينظر( 3)
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يشري إىل التكامل « األرض ذات الَصْدع»، ثم «السامء ذات الَرْجع»وذكر 

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿ :واحلياةوالتناسق والتشابه ي قوانني اخللق 

 [.3: امللك]

 :«التحرير والتنوير»ًلمام الطااهر ابن عاشور ي الشيخ ايقول : وثالثًا

وأصل مادة كال املاءين مادة دموية، تنفصل عن الدماغ وتنزل ي عرقني خلف »

ْلب -األذنني، فأما ي الرجل فيتصل العرقان بالنَُّااع ثم ينتهي إىل عرق  -واهو الصُّ

ينتهي إىل األنثيني، ومها احلخل املنو ، مؤَلف من رشايني وأوردة وأعصاب، و: يسمى

فيتكون اهنالك بكيفية ُداهنية، وتخقى منترشة ي األنثيني  الغدتان اللتان تفرزان املني،

 ...إىل أن تفرزاها األنثيان مادة ُداهنية شحمية 

 - يمران بأعىل صدر املرأةوأما بالنسخة إىل املرأة، فالعرقان اللذان خلف األذنني

لثديني، ومها من األعضاء املتصلة بالعروق التي يسري ألن فيه موضع ا -واهو الرتائب

)«...ا دم احليض احلامل للخويضات التي منها النسلفيه
1). 

 :﴾ۋڃ ڃ چ  ۈڄ ڄ ڄ ڃ ﴿ *

ذكره قادر عىل إرجاع اإلنسان حيًّا بعد موته، وَثَم تناسب قو  بني ما سخق : أ 

 .من بداية اخللق، ومن وجود احلفظة

ن مل يكن لفظ اجلاللة مذكوًرا ي  تعاىل بال خالف، وإوالضمري يرجع إىل اهلل

 .السورة، إًَِل أنه معلوم ي األذاهان

أن اهلل تعاىل قادر : إىل اإلنسان، عىل الصحيح، أ  ﴾ڄ﴿ومرجع الضمري ي 

  سوف حيدث، فكأن اآلية حتَدثت عىل إعادة اإلنسان بعدما يموت، واهذا اهو الذ

                                                           

 (.30/264)« التحرير والتنوير»: ينظر( 1)
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ر اهذا املعنى، فمجَرد القدرة ًل  سخحانه وتعاىلعن قدرة اهلل  عىل الخعث، ولكنها مل تقرِّ

ق وقوع اليشء حتى يأيت اإلخخار عن حتمية وقوعه من اهلل  .تعني حتقُّ

 .فأخرب أن الرجوع سيتحَقق ﴾ڃ ڃ چ﴿: وهلذا قال بعد ذلك

عىل رجع املاء الذ  خيرج من : أ  ﴾ڄ ڄ﴿: إن املقصود بقوله: فقيل

 ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿: ج، كام قالاإلنسان، بحيث ًل خير

 .(1)، أو عىل رجع الشيخ إىل شخابه، واهذه ذكراها غري واحد[30: امللك]

واهذه املعاين وإن كان اهلل قادًرا عليها، لكنها ليست املقصودة ي اآلية فيام يظهر؛ 

ڃ ﴿: ولذلك قالفاملقصود أن اهلل تعاىل قادر عىل إعادة اإلنسان للحياة بعد موته، 

أن رجوع اإلنسان اهو ي ذلك : ، واهذا رصيح ي أن املقصود يوم الخعث، أ ﴾چڃ 

 .اليوم الذ  ُتخىل فيه الرسائر

ا بني اهذه اآلية وبني : ﴾ڃ﴿و خُتترَب وُتكَشف وتظهر، واهنا نالحظ تناسخًا قويًّ

: ، فقد ُحِفَظت األعامل ي الكتب املطوية، كام قال﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿: قوله

 .[53 -52: القمر] ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ﴿، ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿

يرة، : مجع ﴾چ﴿و ا، دون : واملقصود هبا هنارَسِ األفعال التي فعلها اإلنسان رسًّ

أن يرااها الناس، والنيات واملقاصد؛ حيث إن اإلنسان قد يعمل عماًل ظااهره خري، 

                                                           

تفسري »، و(5/382)للزجاج « معاين القرآن»، و(299 -24/294)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

« تفسري الراز »، و(4/429)« زاد املسري»، و(5/466)« املحرر الوجيز»، و(80/810)« الثعلخي

 (.1/346)« تفسري ابن كثري»، و(20/4)« تفسري القرطخي»، و(38/828)
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ومقصده سيئ، فتظهر الرسائر يوم القيامة، وحينئذ تسودُّ وجوه وتخيضُّ وجوه كام 

 .(1)عز وجلهلل ذكر ا

 :﴾ېچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ *

 !تأتيه القوة والنارص وقد ُخلق من ماء مهني؟اإلنسان، فمن أين : أ 

من خارجها، كام  والنارصمن النفس،  القوةأن : والفرق بني القوة وبني النارص

فال نارص : ، أ [43: الكهف] ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿: قال اهلل

 .(2)ترصين بنفسهله من غريه، وًل اهو من املن

املجموع، كالقخيلة؛ والنارص اهو احلليف أن القوة اهي قوة : وقد يكون املعنى

 .(3)الذ  ينرصاها من غرياها

 .فقد تفَلتت يده من مجيع أنواع القوة الذاتية واخلارجية

 :فقال، وقد ذكر اهلل تعاىل الكفار (1)ان الكافربأن املقصود اإلنس 

 :، وذكر أن الشفاعة ملَن ارتىض، فقال[41: املدثر] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿

                                                           

« تفسري السمعاين»، و(6/244)« تفسري املاورد »، و(24/300)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

، وما (20/1)« تفسري القرطخي»، و(4/429)« زاد املسري»، و(5/239)« تفسري الخغو »، و(6/204)

 . ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴿: «سورة احلاقة»تقدم ي 

، (2/341)« تفسري السمرقند »، و(299 -24/294)، (85/269)« ري الطرب فست»: ينظر( 2)

« تفسري الراز »، و(4/429)« زاد املسري»، و(2/424)« الكشاف»، و(80/810)« تفسري الثعلخي»و

 (.6/254)« تفسري ابن كثري»، و(80/480)« تفسري القرطخي»، و(38/828)، (28/466)

« تفسري القرطخي»، و(6/241)« تفسري املاورد »، و(24/308)« تفسري الطرب »: ينظر( 3)

« تفسري ابن كثري»، و(80/452)« الخحر املحيط ي التفسري»، و(38/822)« تفسري الراز »، و(20/80)

(1/346.) 
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ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿: ، وقال[21: األنخياء] ﴾ڃ چ چ چ چ﴿

، فتكون الشفاعة للمؤمنني كام وردت به السنة [809: طه] ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

 .ليس هلم من نارص، أما غرياهم فليس هلم من قوة، و(2)النخوية

إن املقصود جنس اإلنسان، وأنه ليس له من قوة وًل نارص، فإنا  :وقد يقال

 .فُيستثنَى من ذلك الشفاعة وغرياها مما ورد ي الكتاب والسنة! إًل بإذن اهلل: نقول

ليس : ، فهو نفي مؤَكد مستغِرق، فكأنه يقول﴾ڇ﴿والنفي اهنا مصحوب بـ

 .«ك قوة وًل نارصليس ل»: هو أقوى مما لو قيلله أدنى قوة وًل أدنى نارص، ف

 :﴾ۇئڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿ *

َقَسم  جديد، واهو َقَسم  ثنائي، أقسم تعاىل بالسامء وباألرض، ووصف السامء 

 .بأهنا ذات الَرجع

حُيتَمل أن يكون املطر الذ  ينزل مرة بعد أخرى ي كل عام، فهو يرجع  ﴾ڌ ﴿و

 .(3)وهتاللناس وحييي اهلل به األرض بعد م

أو أن املطر خيرج من األرض، ثم يذاهب إىل السامء، ثم يعود إىل األرض، فاملطر 

 .(4)من الخحر

 : (1)الَسحاب فيقولوقد كان اهذا معروًفا عند العرب ي اجلااهلية، واهلذيل يصف 

                                                                                                                                                    

تفسري ابن »، و(38/822)، (3/494)« تفسري الراز »، و(24/308)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

 (.254، 8/256)« كثري

 (.895 -893، 813)« صحيح مسلم»، و(4482)« صحيح الخاار » :رينظ( 2)

« تفسري القرطخي»، و(5/486)« املحرر الوجيز»، و(304 -24/302)« تفسري الطرب »: ينظر( 3)

 (.30/266)« التحرير والتنوير»، و(1/346)« تفسري ابن كثري»، و(20/80)

 .واملصادر السابقة ،(38/822)« تفسري الراز »، و(4/436)« الكشاف»: ينظر (4)
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ْبَن بامء الخحر ثم َتَرَفَعْت   (2)َمَتى جُلٍَج ُخْضـٍر هلَن َنِئيُج ***  رَشِ

حب، ثم يرجع، وفيه شخه مع املاء ر يرفعه افامء الخح هلل تعاىل بإذنه، فتنشأ به السُّ

 .يتاَلق الناسالدافق، فكام أن باملطر حتيا األرض، وينخت الزرع، فكذلك باملاء الدافق 

تنصدع وتنشق عن النخات، واألرض اهنا صخورة موطأة  ﴾ڎ ڈ ڈ﴿

 .(3)ذلول، واهي أخالق األنثى ي أمجل حاًلهتا

ع دور املرأة التي تتصَدع بالق اإلنسان، واهذه كرامة للمرأة؛ فاألنخياء شخه موفيه 

 .ُخلقوا ي أرحام النساء

ها املطر ثم وَثَم تناسب بني ظالم ُيَشقُّ  بالنجم الثاقب، وبني األرض التي يشقُّ

خيرج منها النخات، وبني املرأة التي اهي موضع النسل، وبني األرض التي اهي موضع 

 .والزرعاحلرث 

واهنا يتخنَي فضل اإلنسان عىل السامء واألرض، فام اهي إًَِل مجادات مسرَية، لكن 

: الخقرة] ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ﴿: الذكر واألنثى خملوقان هلام إرادة واختيار

، فجعل للمرأة دوًرا مثل الرجل، وليست مثل األرض ُتوَضع فيها الخذرة ثم [814

نام اهي جمرد حمضن هلا، بل اهو أمر خيتاره الرجل تنمو، دون أن يكون هلا إرادة، وإ

 .واملرأة

 :﴾ۈئژ ڑ ڑ ﴿ *

                                                                                                                                                    

« تفسري الطرب »، و(8/829)« رشح أشعار اهلذليني»، و(52 -8/58)« ديوان اهلذليني»: ينظر( 1)

 .منسوًبا إىل أيب ذؤيب خويلد بن خالد اهلذيل( 89/826)« تفسري القرطخي»، و(23/540)

حار، ثم ارتفعت عىل أن السحابة استقت ماءاها من موج الخ: واملعنى، «من»: ي لغة اُهذيل «متى»( 2)

ا رسيًعا ي السامء حمدثة صوًتا  . سحائب أخرى سود، متر مرًّ

الخحر املحيط ي »، و(20/88)« تفسري القرطخي»، و(305 -24/304)« تفسري الطرب »: ينظر( 3)

 (.80/453)« التفسري
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: وبعضهم يقولالقرآن، واهذا أحسن ما قيل، وعليه مجهور املفرسين، : أ 

، والكالم السابق من القرآن، واألَْوىل محل الضمري (1)الضمري يعود إىل الكالم السابق

 .عىل القرآن كله

 .[20: ص] ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڦ﴿: الفاصل، كام قال: والفصل

فهو يفصل بني احلق والخاطل، واخلطأ والصواب، واهذا الَقَسم الَرباين عىل 

عىل لخاب املعاين واألحكام، واألصول والقواعد التي القرآن دليل عىل أنه حمتٍو 

 .(2)حيتاجها الناس

والعجب من اهذه النصوص القرآنية القطعية، التي يقرؤاها الصغار والكخار، ثم 

نظرت إىل عموم الناس وجدت منهم اإلعراض عن قراءة القرآن وتدبُّره، حتى إنك إذا 

ا بحفظ السنة ومتابعتها، وااهتامًما د عند املتعلِّمني وطلخة العلم ولًعا شديدً جت

باألحاديث والروايات، والرجال، واجلرح والتعديل، وما أشخه ذلك، وربام قىض 

ووصل ي النهاية إىل تضعيفه، ي حني تسود اإلنسان وقتًا طوياًل ي ختريج حديث، 

ت، وجتد الغفلة عن املعاين املخذولة ي آيات القرآن الكريم من ِحَكٍم وأحكام وعرب وآيا

أن الدروس ي رشوح األحاديث والقراءة فيها واًلعتناء هبا أكثر من الدروس املعتنية 

ًرا وتفسرًيا، وحتى الدروس القرآنية غال خًا ما تنرصف إىل جوانب لغوية بكتاب اهلل تدبُّ

 !أو فقهية أو خالفية دون مالمسة ملقاصد القرآن واهداياته ومعانيه ودًلًلته

أعظم أسخاب التالف الذ  يعانيه املسلمون اليوم؛ حيث  وأحسب أن اهذا من

جتد العقلية اإلسالمية مستغرقة ي جزئيات وتفاصيل، مع أن الوقت جيب أن ُيرَصف 

                                                           

« لقرطخيتفسري ا»، و(6/249)« تفسري املاورد »، و(5/383)للزجاج « القرآنمعاين »: ينظر( 1)

 (.38/823)« تفسري الراز »، و(4/430)« زاد املسري»، و(5/240)« تفسري الخغو »، و(20/88)

« تفسري النسفي»، و(5/304)« تفسري الخيضاو »، و(434 -4/436)« الكشاف»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(85/388)« روح املعاين»، و(9/842)« تفسري أيب السعود»، و(3/621)
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ا الكخار، واألمور العظام؛ ولذا فإن اإلفادة من دًلًلت القرآن للخحث ي القضاي

أنا : خرًيا ي ااهتامماته، وًل تقلومعانيه، جتعل اإلنسان كخرًيا ي عقله، كخرًيا ي فهمه، ك

 .أاهتم هبذا واهذا مًعا

واهو قول من حيث املخدأ سليم، لكنك لن تستطيع له حتقيًقا؛ ألنه إذا استغرق 

 .رَص ي غريهاإلنسان ي يشء قَ 

ر القرآن، والتالُّق بأخالقه، والعمل  وهلذا فإن مما أغفل املسلمني عن تدبُّ

ب مذاهخي؛ ألهنم ُأولعوا بكتب الفقهاء، ثم انفتح برشيعته؛ ما وقعوا فيه من تعصُّ 

ب عىل رفض التقليد؛ واألخذ مخارشة  كثري من طلخة العلم ي ِرَدة فعل لذلك التعصُّ

، لكن ترَتب عىل اإلفراط ي اهذا األمر؛ أن غلوا ي الكثري من من أحاديث السنة

 .ن الكريمالتفاصيل والفروع، وغفلوا عن اللخاب واألصل الذ  اهو القرآ

فيام خيتلف املؤمنون فيه، وما أكثر اخلالفات والرصاعات التي  ﴾ڑ﴿والقرآن 

 . القرآنتوجد حلوهلا ي القرآن، ي حني أن كثرًيا من الناس ًل يرجعون إىل

اهذه ليست دعوة إىل إمهال احلديث، وًل إمهال الفقه، وًل اجلور عىل يشء من 

ه وجلم اًلندفاع بأكثر علوم اللغة أو األصول أو سوااها، لكن إىل وضع األمر ي نصاب

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿و، «فقه املقادير»مما ينخغي مما حيدث ارتخاًكا وخلاًل ي 

 .[3: الطالق] ﴾ۆ ۆ

 :﴾ىئک ک ک ﴿ *

، ثم نفى عنه اهلَْزل، وبنَي أن ما أخرب به من «قول فصل»خت سخحانه أنه ثأ

 .احلفظة أو الوعد أو الوعيد أو غرياها؛ ليس جماًًل للَهْزل

وفيه لوم ملَن جيعل من اجِلدِّ اَهْزًًل، فإذا ُذكر هلم الخعث الذ  ذكره اهلل تعاىل اهنا، 

عظاًم باليًا أخذ أو  [36: الكهف] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿: قال قائلهم
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، فهؤًلء اختذوا القرآن [41: يس] ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں﴿: ففتَه ونفاه، وقال

 .اهزًوا واهزًًل 

 :﴾پڳ ڳ ی گ گ گ ﴿ *

ح أهنم املقصودون فيام قخله(1)الكافرينيعني   .، واهذا يرجِّ

: ، ومل يقل﴾گ﴿: ، واهلل تعاىل أَكد كيداهم بقوله(2)املكر اخلفي: اهو والكيد

من اإلعجاز؛ فهو كيد عظيم وسهل، كام قال ، واهذا «كيًدا سهاًل »: وًل ،«كيًدا عظياًم »

 .[46: إبرااهيم] ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴿: تعاىل

 .(3)اإلشارة إىل اهوانه: وقيلإن املقصود اإلشارة إىل عظمة كيداهم، : وقد قيل

؛ ألن اهلل يخطلهفكيد الكفار عظيم بالقياس إىل قدرة الناس  ؛ وطاقتهم، واهنيِّ

 .فهو ًل ُيصلِح عمل املفسدين

 .جعله كيًدا مطلًقا؛ ليدل عىل أنه كيد يليق بعظمته سخحانه ﴾ڳ ڳ﴿

كيداهم يليق هبم، والكيد من اهلل تعاىل يليق به، فكيداهم يتصف : واملعنى

شدة بصفات الخرشية من الضعف والعجز، والكيد من اهلل يتصف بمطلق القوة وال

 .عىل ما يليق بجالله

عىل سخيل املقابلة واملشاكلة؛ ألن فعل اهلل تعاىل ًل ُيوَصف بالكيد ره اهنا وجاء ذك

.. [50: النمل] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ﴿: إًَِل عىل سخيل مقابلة فعلهم، كام قال

                                                           

« زاد املسري»، و(5/383)للزجاج « معاين القرآن»، و(24/304)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

« التحرير والتنوير»، و(80/453)« الخحر املحيط ي التفسري»، و(20/88)« تفسري القرطخي»، و(4/430)

(30/261.) 

« تفسري القرطخي»، و(6/204)« تفسري السمعاين»، و(24/304)«  تفسري الطرب»: ينظر( 2)

(4/343) ،(88/294.) 

 (.21/222)« تفسري الراز »: ينظر( 3)
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أن اهلل تعاىل يكيد ملَن يكيدون له، : ، أ [54: آل عمران] ﴾ڀ ڀ ڀٺ﴿

 .(1)ولرسله

 :﴾ڀڱ ڱ ڱ ڱ﴿ *

 .(2)انتظر هلم، وأعطهم فرصة: أ 

، وقد تفَهم اهذا األمر، وتأَدب به، صىل اهلل عليه وسلمذا أمر ُمَوَجه للنخي اهو

بل »: ، قال(3)حتى إنه ملا جاءه َمَلك اجلخال وعرض عليه أن ُيطخِق عليهم األَْخَشخني

فهذا من أثر . (4)«يرشُك به شيئًاأرجو أن ُُيِرَج اهللُ من أصالهِبم َمْن يعبُد اهللَ وحَده ال 

 .ي مدرسة القرآن صىل اهلل عليه وسلمه تعلُّم

ل»أما الفرق بني  عَلم : نَزل وَأْنَزل، أو: فهو مثل الفرق بني «َأْمِهل»و« َمهِّ

ففيها مخارشة، فكأنه « َأْعَلم، وَأْنَزل»فيها تدريج وبطء، أما « عَلم، ونَزل»وَأْعَلم، فـ

لْ : قال  .بخطء وتدرج: هم، أ َمهِّ

                                                           

الخحر »، و(20/88)« تفسري القرطخي»، و(38/823)، (21/222)« تفسري الراز »: ينظر( 1)

، (322، 3/840)« اإلتقان»، و(81/846)« اللخاب ي علوم الكتاب»، و(80/453)« املحيط ي التفسري

، (2/848)« روح املعاين»، و(2/494)، (8/395)« فتح القدير»، و(80/408)« روح الخيان»و

 (.1/496)« أضواء الخيان»، و(30/261)« التحرير والتنوير»، و(5/816)

« تفسري السمعاين»، و(6/250)« تفسري املاورد »، و(24/304)« تفسري الطرب »: ينظر( 2)

، (20/82)« يتفسري القرطخ»، و(38/823)« تفسري الراز »، و(4/434)« الكشاف»و ،(6/205)

 .، واملصادر السابقة(269 -33/261)« التحرير والتنوير»و

يا بذلك؛ لصالبتهام وغلظ حجارهتام: جخِّل مكة: أ ( 3)  .أيب ُقخيس وُقَعْيِقعان، ُسمِّ

وينظر ما . ريض اهلل عنهايث عائشة من حد( 8495)، ومسلم (4319، 3238)أخرجه الخاار  ( 4)

ۀ ہ ہ ہ ﴿: «سورة الرشح»﴾، وما سيأيت ي ڭ ۇ ۇ ۆڭ ﴿: «سورة املعارج»تقدم ي 

 .﴾ۀ
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وقتًا يسرًيا، : أ  ﴾ڱ﴿: رسيعة؛ ألهنا مقَيدة بقوله هيف ﴾ڱ﴿: أما الثانية

 .(1)دليل عىل قرب العقاب الذ  ينتظراهم ﴾ڱ﴿: فكأن قوله

ل»إن اجلمع بني  :وقيل تكرير للتأكيد؛ لقصد زيادة التسكني، « َأْمِهْلهم»، و«َمهِّ

 .(2)وخولف بني الفعلني ي التعدية مرة بالتضعيف، وأخرى باهلمز؛ لتحسني التكرير

ھ ھ ے ﴿: ويرى بعض العلامء أن اهذه اآلية منسوخة بآية السيف

 .[5: التوبة] ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

أهنا غري منسوخة، ولكنها ُمنـََزلة عىل حال، وتلك اآلية خمصوصة  والراجح

 .، واهلل أعلم(3)بحال

  

                                                           

 (.85/382)« روح املعاين»، و(20/82)« تفسري القرطخي»، و(4/430)« زاد املسري»: ينظر( 1)

 .واآلتية، واملصادر السابقة (30/261)« التحرير والتنوير»: ينظر( 2)

، (65ص)ًلبن حزم « وخالناسخ واملنس»، و(896ص)للمقر  « الناسخ واملنسوخ»: ينظر( 3)

« تفسري ابن جز »، و(496ص)« مجال القراء وكامل اإلقراء»، و(2/624)ًلبن اجلوز  « نواسخ القرآن»و

« تابدفع إهيام اًلضطراب عن آيات الك»، و(80/449)« الخحر املحيط ي التفسري»، و(2/442)

 (.256ص)للشنقيطي 
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*  

سورة »: غالب املصاحف أشهر أسامئها عند مجهور أاهل التفسري، وعليه

 .؛ أخًذا من اهذا اًلسم املتميِّز الذ  ُخَصت به السورة(1)«األعىل

، باآلية األوىل منها، وورد اهذا ي قصة (2)«﴾ں ڻ ڻ ڻ﴿ سورة»: وتسَمى

، صىل اهلل عليه وسلمملا أطال بقومه الصالة، وشكاه رجل  إىل النخي  ريض اهلل عنه معاذ

 .(3)«...﴾ں ڻ ڻ ڻ﴿فلوال صليَت بـ»: وسلم عليه صىل اهللفقال له النخيُّ 

 صىل اهلل عليه وسلمما قدم النخيُّ »: قال ريض اهلل عنهاموعن الرباء بن عازب 

 .(4)«ي ُسور من املَُفَصل ﴾ں ڻ ڻ ڻ﴿ :املدينَة حتى قرأُت 

 صىل اهلل عليه وسلمكان رسوُل اهلل »: قال ريض اهلل عنهاموعن النعامن بن َبِشري 

 .(5)«﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿و، ﴾ں ڻ ڻ ڻ﴿ي العيدين، وي اجلمعة بـرأ يق

                                                           

« معاين القرآن»، و(24/309)« سري الطرب تف»، و(80/332)« سنن النسائي الكربى»: ينظر( 1)

« تفسري القرطخي»، و(5/461)« املحرر الوجيز»، و(80/812)« تفسري الثعلخي»، و(5/385)للزجاج 

 (.30/248)« التحرير والتنوير»، و(20/83)

 «زمنني أيب ابن تفسري»و ،(6/861) «الخاار  صحيح»و ،(3/481) «قالرزا تفسري عخد»: ينظر( 2)

 (.30/248)« رير والتنويرالتح»و ،(5/820)

 .ريض اهلل عنه من حديث جابر( 465)، ومسلم (405)أخرجه الخاار  ( 3)

 (.4948، 3925)أخرجه الخاار  ( 4)

 (.141)أخرجه مسلم ( 5)
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)«﴾ں﴿سورة »: وتسَمى
، ﴾ں﴿يقرأ ي اجلمعة بـ: ومنه قول الفقهاء ،(1

)﴾ٹ﴿و
2). 

 .(3)تسع عرشة آية باتفاق العلامء  *

* 

 .اجلمهور عىل أهنا مكية

م، وقد ذكر أكثر العلامء أهنا ملا ريض اهلل عنه حديث الرباء: والدليل عىل ذلك تقدِّ

 .السورة الثامنة من حيث النزول

د مكيَّتها املوضوعات التي تناولتها؛ فإن فيها احلديث عن تسخيح اهلل،  :ومما يؤكِّ

 .واإليامن به، والوعظ الذ  َيكثُر ي السور املكية

 سعيد وُينَْسب اهذا أليب، أو فيها آيات مدنية، وذهب بعضهم إىل أهنا مدنية

 .، وغريهريض اهلل عنه اخلُْدر 

عىل زكاة  ﴾یی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب﴿: ومحلوا قوله سخحانه

 .الفطر وصالة العيد، واهاتان الشعريتان مل ترشعا إًَِل بعد اهلجرة

صالة : ، وعىل فرض أن املقصود باآليتني(1)أن السورة مكية كلها والصحيح

يكون مما  ن السورة مدنية؛ ألن اهذا قدالفطر، فال يلزم منه أن تكوالعيد وصدقة 

 .(2)تضَمنته اآليات من املعاين، ًل أهنا نزلت ي مرشوعيتها

                                                           

يت ي ( 1)  .«سورة سخح األعىل»(: 422ص)« تفسري جمااهد»وُسمِّ

، (1/344)« تفسري ابن كثري»، و(8/205) «زاد املعاد»، و(3/891)« تفسري ابن فورك»: ينظر( 2)

« التحرير والتنوير»، و(85/383)« روح املعاين»، و(680ص)« حتخري التيسري ي القراءات العرش»و

(30/248.) 

« تفسري القرطخي»، و(248ص)«  عدِّ آ  القرآنالخيان ي»، و(24/309)« تفسري الطرب »: ينظر( 3)

(20/83.) 
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 :﴾ۀں ڻ ڻ ڻ ﴿ *

، والتسخيح لفظ معروف متداَول ي القرآن صىل اهلل عليه وسلمأمر  للنخي 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿: الكريم، وغالخًا ما ُيطَلق عىل جممل التعخُّد، كام ي قوله سخحانه

فلوًل أنه كان من : ؛ أ [844 -843: الصافات] ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ۀ ہ

 .الذاكرين اهلل واملستغفرين ونحو ذلك

ب، وًل : وقيلواهو لفظ عريب معروف املعنى،  إنه من اللسان العرباين، ولكنه ُعرِّ

 :(3)وهو هنا يشمل أربعة معان  بأس هبذا، 

يه املرشكون أو اجلااهلون، عن تنزيه اهلل سخحانه عام ًل يليق به، مما َنَسخَُه إل -1

ز واللغوب واجلهل، وكل معاين النقص، ونفي النقص ًل الصاحخة والولد، والعج

 .يلزم منه إثخات الكامل

، وإثخات أسامئه احلسنى وصفاته العليا، عز وجلإثخات صفات الكامل له  -2

حكمته وكامله املطلق، وجالله ومجاله، وعظمته وجمده وسلطانه، وعلمه وقدرته، و

 .ورمحته، وكل ما ورد ي حُمَْكاَمت النصوص من معاين الكامل

                                                                                                                                                    

، (4/438)« زاد املسري»، و(5/461)« املحرر الوجيز»، و(4/434)« الكشاف»: ينظر( 1)

التحرير »، و(5/583)« فتح القدير»، و(1/344)« تفسري ابن كثري»، و(38/836)« تفسري الراز »و

 .«سورة الخينة» ، وما سيأيت ي أول(242 -30/248)« والتنوير

 :«سورة الذاريات»دم ي ، وما تق(28 -84ص)« كتاب الزكاة من رشح بلوغ املرام»: ينظر( 2)

 .﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿: «سورة املعارج»، و﴾ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿

« تفسري الراز »، و(2/203)« مشارق األنوار»، و(380 -24/309)« تفسري الطرب »: ينظر( 3)

« إرشاد السار »، و(80/455)« الخحر املحيط ي التفسري»، و(20/84)« تفسري القرطخي»، و(38/825)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿: «سورة التغابن»، وما تقدم ي (30/243)« حرير والتنويرالت»، و(4/486)

 .﴾ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿپ پپ ڀ 
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لعرب ُتطلق عىل تنزيه اسم األلواهية عن أن ُيطَلق عىل األوثان، كام كانت ا -3

ه : الاَلت والُعَزى وَمنَاة الثالثة األخرى ألفاظ األلواهية، ومتنحها شيئًا من ذلك؛ أ  نزِّ

 .م املقَدس عىل غريه من األوثانرَبك أن تطلق اسمه الرشيف العظي

، وأخذوه (1)واهذا الذ  ذكره الطرب  وابن حزم والراز  وكثري من أاهل العلم

ًل تطلق اهذا اًلسم عىل : ، فقالوا بأن ذكر اًلسم معناه﴾ں ڻ ڻ ڻ﴿: من قوله

 .عز وجلغري اهلل 

ه اهلل تعاىل عن أن تتسخَب ي سخِّه سخحانه، واهذا معنى لطي -4 ف، وإن مل أن تنزِّ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴿: عز وجل يكن ظااهًرا ي اآلية، كام قال اهلل

املؤمنني أن يسخُّوا آهلة املرشكني؛ ، هنى تعاىل [801: األنعام] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ

 .لئال يتجَرأ املرشكون فيسخُّوا اهلل َعْدًوا بغري علم

ليه مفسدة أعظم، فعىل املؤمن َأًَل يأيت باًبا من أبواب اخلري، إذا كان سيرتتب ع

، وسنزيد األمر ﴾ۋ ې ى ى ائ﴿: ولعل اهذا مرتخط بقوله تعاىل ي آخر السورة

 .الكريمة إيضاًحا عند تلك اآلية

ي اآلية ُتَعدُّ صلة زائدة، كام ُنقل عن ابن عخاس  ﴾ڻ﴿وذكر بعضهم أن لفظة 

، (2)سخِّح رَبك: ﴾ں ڻ ڻ ڻ﴿: وغريه، وأن معنى قوله ريض اهلل عنهام

 :(3)ل َلخِيد الشاعرلون بقوويستد

                                                           

، واملصادر (5/305)« تفسري الخيضاو »، و(5/89)« الفصل ي امللل واألاهواء والنحل»: ينظر( 1)

 .السابقة

« حرر الوجيزامل»، و(6/206)« تفسري السمعاين»، و(24/380)« تفسري الطرب »: ينظر( 2)

« تفسري القرطخي»، و(38/826)« تفسري الراز »، و(5/248)« تفسري الخغو »، و(2/420)، (8/56)

(20/83.) 

 (.58ص)« ديوان لخيد»: ينظر( 3)



28 
 

 اعتذرْ وَمن َيخِْك حوًًل كاماًل فقد ***  إىل احلوِل ثم اسُم السالِم عليكام

لفظ زائد، لكنهم يكراهون أن : ثم السالم عليكام، وبعضهم يقول: وقصده

 .يطلقوا الزيادة عىل يشء من القرآن الكريم؛ تأدًبا مع قدسيته

بزيادة الخاء، وعدل عن أن  [44: الواقعة] ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ﴿: وي آية أخرى

رعاية والعطف خمتصٌّ بالرتبية والعناية وال« الرَب »، ألن «سخح اسم اهلل»: يقول

واللُّطف، واهذه من أعظم اإلفضاًلت واإلنعامات التي جيود هبا عىل العخاد عامة، 

، أما األنخياء فلهم من  ففضله عامٌّ للالق، وخاصٌّ للخرش، واهو للمؤمنني أخصُّ

 .مقامات الصفاء والتكريم والعناية واللطف ما ًل يقدر قدره إًَِل اهو سخحانه

ب اهنا؛ ألن املقام مقام ثناء عىل عطائه ونعمه وإكرامه، وناسب أن يذكر اسم الر

ف، وعىل املُنِْعم  .فلفظ الربوبية أليق؛ ألن الرب ُيطلق عىل اخلالق، وعىل املالك املترصِّ

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿: قال خيتص باهلل، ولذا تفضيل من العلو، وًل ﴾ڻ﴿و

 .[61: طه] ﴾ڃ

 .(1)«الرمحن»، و«اهلل»: ُتْطَلق عىل غريهفاألسامء التي ختتصُّ باهلل تعاىل، وًل 

، ونحن نؤمن هلل  ﴾ڻ﴿، و﴾ی﴿اهو  واهلل ي معناه، وتدل عىل كامل العلوِّ

لعرش، واهو تعاىل بالعلو من مجيع وجواهه، فله العلوُّ ي ذاته، حيث استوى عىل ا

، واهو معنى قررته الرشيعة، [50: النحل] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ﴿: فوق الساموات

وله علوُّ وَدَلت عليه الفطرة، ودَل عليه العقل، وله علوُّ القهر والغلخة والسلطان، 

 .(2)الَقْدِر واملكانة

                                                           

 .«سورة الفاحتة»كام تقدم ي ( 1)

، (801ص)للزجاجي « اشتقاق أسامء اهلل»، و(41ص)للزجاج « تفسري أسامء اهلل احلسنى»: ينظر( 2)

 (.864 -863ص)للمؤلِّف « مع اهلل»و
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ۀ ۀ ﴿: ؛ ألنه قال بعداها﴾ڻ﴿صفة للرب، وليس صفة لـ ﴾ڻ﴿و

 .﴾ڻ ڻ﴿، فالذ  خلق وسَوى اهو ﴾ہ

وًل بأس أن يكون املقصود اًلثنني مًعا، فيكون وصًفا لالسم، ووصًفا للرب؛ 

ه إىل اهلل، فاملقصود أسامء ربك العليا، أ  بأسامئه العليا؛ سخِّح ربك : ألن اًلسم َمردُّ

ألن العخد إذا ُأِمر بتسخيح خالقه، فلن يسخِّحه إًَِل بذكر أسامئه احلسنى، فإن األصل أن 

عىل اهلل بأسامئه وصفاته وأفعاله التي وردت ي القرآن والسنة وما ي ُيثني العخد 

 .معنااها، وًل خيرتع أشياء من عنده

، فإن كانت مما ورد معناه ي ولو أن اإلنسان وصف اهلل تعاىل بأمور من عنده

: القرآن والسنة، فال بأس هبا، من غري أن تكون أسامء؛ ألن األسامء توقيفية، كقولك

فهذه . «ومني، ونصري املظلومني، وأمان اخلائفني، ودليل التائهنين املحريا وجدا»

عىل  يا دليل احلائرين، ُدَلني»: رمحه اهللمعان صحيحة، وكان من دعاء اإلمام أمحد 

 .(1)«طريق الصادقني

 .فال حرج أن ُتقال عىل سخيل اخلرب، أو عىل سخيل الوصف، دون التسمية

عراض عنها؛ صوًنا ملقام مناسب أو مشتخه، فيجب اإل أما إن دَلت عىل معنى غري

 .(2)األلواهية، والتزاًما لألدب مع الرب سخحانه

ب إىل اهلل،  والذكر الذ  يمأل القلوب باإليامن والسكينة والطُّمأنينة، ويقرِّ

ب إليه،  ق ما أمر به سخحانه؛ اهو اًلهنامك ي التسخيح، والثناء عىل اهلل والتقرُّ وحيقِّ

اهل اًلسم اهو عني املُسَمى، أو اهو غريه؟ واهذا مما طرحه : ن ننارط ي جدالوليس أ

                                                           

 (.22/413)، (88/316)« جمموع الفتاوى»: ينظر( 1)

القواعد املثىل ي صفات اهلل وأسامئه »، و(859ص)للسعد  « تفسري أسامء اهلل احلسنى»: ينظر( 2)

 (. 31ص)للمؤلِّف « مع اهلل»، و(83ص)ًلبن عثيمني « احلسنى
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ين، ي اهذه  ِرمهم لذة اًلستمتاع بالنصِّ بعض املفرسِّ اآلية، وخاضوا ي جمادًلت حَتْ

ل معانيه اجلميلة، وتلطيف واهج النفس وصاب احلياة بدًلًلته وآياته  .وتأمُّ

إن هلل تسعًة وتسعني »: صىل اهلل عليه وسلم إن هلل تعاىل األسامء احلسنى، كام قال

 .(1)«اجلنةَ ًة إال واحًدا، َمن أحصاها دخَل مئاساًم، 

واحلديث ًل يعني َحرْص األسامء احلسنى، وإنام املقصود أن من أسامئه تسعة 

وتسعني اساًم َمن أحصااها دخل اجلنة، وإًَِل فإنه ًل حييص أسامءه إًَِل اهو سخحانه، حتى 

 صىل اهلل عليه وسلمكام ي حديث الشفاعة أن النخَي  ،صىل اهلل عليه وسلم رسول اهلل

، وُيْلِهُمني من حماِمِده وُحسِن »: يأيت فيارُّ ساجًدا حتت العرش، قال ثم يفتُح اهللُ عيلَّ

 .(2)«الثناِء عليه شيئًا مل يفتْحُه ألحد  قبيل

، حتى ي ذلك املقام، لمعليه وس صىل اهللوهلل تعاىل من املحامد ما مل يعلمه النخي 

اهلل تعاىل له الكامل املطَلق الذ  ًل حييط به فإن ! صىل اهلل عليه وسلمعىل جاللة َقْدره 

 .إًَِل اهو

صىل اهلل عليه ، قال ﴾ں ڻ ڻ ڻ﴿أنه ملا نزلت اهذه اآلية : وي احلديث

األعظم  واهذا مناسب؛ ألن السجود اهو املقصود. (3)«اجعلوها يف سجوِدكم»: وسلم

يئة له، فالقيام ثم الركوع كالتحية، ثم السجود اهو هناية ي الصالة، وما قخله كالته

اهذا اللفظ  صىل اهلل عليه وسلماملطاف وذروة التعخُّد هلل سخحانه، فاختار النخيُّ 

                                                           

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة( 2644)، ومسلم (4392)أخرجه الخاار  ( 1)

وينظر ما تقدم ي ، ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة( 894)، ومسلم (4482)الخاار  أخرجه ( 2)

 .﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھھ ﴿: «سورة احلرش»

اهم، أخرجه الطياليس، وأمحد، وأبو داود، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حخان، واحلاكم، وغري( 3)

 .﴾ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ﴿ : «سورة الواقعة»رجيه ي ، وتقدم ختريض اهلل عنه من حديث عقخة بن عامر



31 
 

للسجود، إشارة إىل أن اإلنسان ي اهذا املقام يقرُّ هلل بالعظمة واملجد، والكامل والفضل، 

، زاد تعظياًم هلل، وقرًبا منهلنفسه بالعخودية والضعف،  ويقرُّ   .فكلام زاد اإلنسان ذًلًّ

 َيِدقُّ َخَفاُه عن َفهِم الـَذكـيِّ ***  وَكْم هلل ِمــن ُلـْطــٍف َخـفي  

 ففَرج ُكربَة القلـِب الَشجـيِّ ***  أتى مـن بـعـد ُعرْس وكم ُيرْسٍ 

 وتأتيــك املََسـَرُة بالعشــيِّ ***  وَكْم َأْمٍر ُتـسـاُء بـه صخـاًحـا

ْق بالواحِد الَصمد العلـيِّ ***  إذا َضاقْت بك األحواُل يوًما
 (1)فثِ

 :﴾ہۀ ۀ ہ ﴿ *

التعريف باهلل سخحانه، فيناسب ذكر ما يدل كَرر اًلسم املوصول؛ ألن املقصود 

 .عىعليه ي مطلع كل آية؛ لريجع إليه الفعل واخللق والقدرة وإخراج املر

ما تتأَمل الفرق بني احلي وامليت،  ؛ ألنه أول أدلة األلواهية، فعندوبدأ باخللق

 .وبني اإلنسان واجلامد؛ جتد معنى األلواهية العظيم

ون عىل اهلل تعاىل باخللق، كام قال موسى  السالم عليهمولذلك كان األنخياء  يستدلُّ

عليه اهيم وقال إبرا. [50: طه] ﴾ىت يت جث مث ىث يث حج مج﴿: عليه السالم

 :السالم

والنخيُّ . [18: الشعراء] ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿: وقال. [251: الخقرة] ﴾چ چ ڇ ڇ﴿

)[8: العلق] ﴾ۀ چ چ چ ڇ ڇ﴿: أول ما نزل عليه صىل اهلل عليه وسلم
2). 

                                                           

« ريض اهلل عنه ديوان عِّل»، و(8/319)« النور السافر عن أخخار القرن العارش»: ينظر( 1)

 (.284ص)

 .«علقسورة ال»، وما سيأيت ي «سورة املدثر»ينظر ما تقدم ي كام ي حديث بدء الوحي،  (2)



32 
 

فاإلبداع واخللق وإجياد احلياة ي األرض، أو ي اإلنسان، من أعظم دًلًلت 

، بل جاء بالفاء التي تدلُّ عىل «وسَوى»: لالعظمة الربانية واإلبداع والفضل، ومل يق

 .اًلتصال القو  بني اخللق والتسوية

 ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿: أن يكون خلقه حسنًا، كام قال: واملقصود بالتسوية

وقال . خلق آدم: وقال بعضهم. خلق اإلنسان: ، ولذلك قال بعض املفرسين[4: التني]

 .(1)خلق األحياء: بعضهم

يشء فسَواه، حتى الساموات، واألرض،  كَل  خلق: والصواب أن نقول

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ﴿: واجلامدات، وغرياها، كام يدل لذلك قوله تعاىل

وتسويته شاملة ًل تقترص عىل خلق ، فالقه [3: امللك] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

 .آدم، أو اإلنسان، أو احليوان

الذ  جيده فالتسوية آية أخرى، واهي اجلامل ي اخللق واإلبداع، واحلسن والنظام 

 .اإلنسان ي خملوقات اهلل

والفاء تشري إىل أن األمر الثاين مقصود مثل األول، أو أشد؛ أ  أن التسوية 

 .د خلق بغري تسوية مل تكتمل به احلكمة وًل النعمةمقصودة مثل اخللق؛ ولو ُوجِ 

فاًلنتظام والدقة والكامل ي اخلَْلق ي األجهزة واألعضاء والغرائز ي اليشء 

دة ي تكاملها وتساري بعضها بخعض، وقيام بعضها ال واحد، ثم بني املالوقات املتعدِّ

 اهو من كامل القدرة واحلكمة والرمحة واإلرادة.. بخعض

 :﴾ھھ  ہ ہ﴿ *

                                                           

تفسري »، و(8894ص)للواحد  « الوجيز»، و(5/385)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 1)

« تفسري القرطخي»، و(5/248)« تفسري الخغو »، و(6/888)« تفسري السمعاين»، و(6/252)« املاورد 

 (.30/245)« التحرير والتنوير»، و(5/584)« فتح القدير»، و(20/85)
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 .(1)﴾قََدرَ ﴿: بالتشديد، وقرأاها الكِسائي بالتافيف ﴾ہ﴿اجلمهور يقرؤون 

جعل : ﴾ہ﴿معنى جانب آخر من اإلعجاز، والذ  عليه أكثر املفرسين أن 

لكل يشء ما يناسخه، وخلق كل يشء، من الطري، واحليوان، والسخاع، واهلوام، 

والنجوم، والسامء، واألرض وفق سنن حتكمه ي ذاته، وله نظام ي احلياة والنامء 

: الفرقان] ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴿: والتكاثر والزوال، وله تناسب مع غريه، كام قال

2](
2). 

ايًة فطريًة غريزيًة، وخلق كل يشء لغاية، ثم اهدى داهثم اهداه ملا خلقه له، 

 .(3)املالوق ملا خلقه من أجله

والطفل منذ وًلدته إذا جاع عرَب عن ذلك بالخكاء، وإًَِل ملات جوًعا دون أن 

ُيفطن له، ثم قَدر له أن يمتَص الَلَخن من ثد  أمه، واهو ًل يعرف وًل يدر  ما اهذا 

 !مه أن ي ذلك غذاءههلالذ  يلتقمه، لكن اهلل أ

َمن الذ  أهلمه وعَلمه؟ .. حتى احليوان يسقط من بطن أمه ثم يركض إىل ثدهيا

 وَمن الذ  عَلم أمه أن اهذا ولداها، فرتومه وترضعه، وترفض ما سواه؟

حتى الوًلدة نفسها اهي نتيجة اهداية، فاهلل اهو الذ  اهدى الذكر واألنثى إىل 

د اًلتصال بخعضهام، فَهَدى آدم و حواء، وجعل بينهام من اًلنسجام والعالقة ما يمهِّ

                                                           

احلجة ي القراءات »، و(610ص)« السخعة ي القراءات»، و(24/382) «تفسري الطرب »: ينظر( 1)

معجم »، و(451ص)« حجة القراءات»، و(5/41)« احلجة للقراء السخعة»، و(361ص)« السخع

 (. 80/316)« القراءات

« تفسري الثعلخي»، و(3/548)« تفسري السمرقند »، و(24/388)« تفسري الطرب »: ينظر( 2)

 -38/821)« تفسري الراز »، و(4/438)« زاد املسري»، و(5/248)« الخغو  تفسري»، و(80/813)

 . ،(80/456)« الخحر املحيط ي التفسري»، و(86 -20/85)« تفسري القرطخي»، و(829

« تفسري القرطخي»، و(38/829)« تفسري الراز »، و(24/388)« تفسري الطرب »: ينظر( 3)

 (. 1/349)« تفسري ابن كثري»، و(20/85)
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الرحم إىل وضعية مناسخة  للتواصل اجلسد ، وعَلمهام ما يكون به اإلنجاب، واهدى

بيئة للطفل، ثم ليدفعه إىل احلياة ويرَس له ودرجة حرارة مالئمة واستعداد ليكون 

 .السخيل

يوانات من الغرائز واهكذا الطيور واحليوانات والوحوش والدواب، وعند احل

وتتعَرف به عىل األعداء، وحتصل به عىل أقواهتا وحتمي به املداهشة ما تتَقي به املااطر 

ها  تعاىل اهو الذ  أهلمها الفطرة، فهي اهلداية، واهلل: الغريزة، أو: صغاراها، سمِّ

 .وغرزاها وفطراها

والفهم واحلوار،  أما اإلنسان فتمَيز بالعقل والنفس وإمكانيَات اهائلة؛ من اللغة

ْعر، والنثر، والخيان واإلعراب، واهذا تق  .دير من اهلل واهدايةوالشِّ

ف عىل سنن اهلل ي  وهبا استطاع الوصول إىل احلقائق وحلِّ املشكالت، والتعرُّ

 .ون، واًلخرتاع واًلكتشافالك

فيرتك ولذا كان من أسوأ ما يفعله اإلنسان لنفسه أن يضيِّع ما قَدر اهلل تعاىل له، 

ی ی ی ی ﴿: توظيف عقله، بسخب التقليد والتعصب واهلوى، كالذين قالوا

، أو يرتك طلب الرزق؛ اتكاًًل عىل ُأعطيات الناس، أو يرتك [22: الزخرف] ﴾جئ

 .تامًدا عىل حسخه ونسخه، وإنام ينجو اإلنسان أو هيلك بعملهالعمل الصالح؛ اع

 :﴾ۓھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴿ *

خلق، وِمن خلقه املرعى، واهو ا سخق، فهذا ربك الذ  إخراج املرعى نموذج مل

الذ  قَدر فهدى، وِمن تقديره واهدايته أنه اهدى احليوانات إىل املرعى اجليد فرتعاه 

 .وتأكله، وإًَِل هللكت

 :(1)أخرج النخات، كام يقول الشاعر: ُيطَلق عىل النخات، أ  ﴾ے﴿و

                                                           

 .(259ص)« ديوان زفر بن احلارث»: ينظر( 1)
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 (1)خقى َحزازاُت النُّفوس كام اِهياتو***  وقد َينْخُُت املرعى عىل ِدَمِن الثََرى

، فرتاه أخرض مجياًل (2)وُيطَلق أيًضا عىل املكان الذ  فيه النخات؛ ألن الغنم ترعاه

 .﴾ۓ﴿ُيؤكل، ثم ينتهي ليصخح 

 .(3)التافه اليابس الذ  تذروه الرياح: والُغثاء

َوة آدم، من األُدمة، واهي السمرة، واحلُ : يميل إىل الَسواد، وُيسَمى: ﴾ڭ﴿و

متيل إىل السواد أو اخلرضة : حواء، أ : مذكر، مؤنثه ﴾ڭ﴿، و(4)قريب منها

 .(5)الشديدة

 :﴾ۇڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿ *

انتقل السياق إىل موضوع خمتلف، كأن ذلك إشارة إىل الفرق اهلائل بني اإلنسان 

ب ويتمتع، أما واحليوان، فلذلك أخرج املرعى للحيوان؛ ألنه إنام هيمه أن يأكل ويرش

اإلنسان اصطفاه اهلل، فيعخد، ويسخِّح، ويقرأ، ويتعَلم، ويؤمن ويتذَكر، فهي إشادة 

بإنسانية املؤمن الذ  ًل يستغرقه األكل والرشب، واجلامل ي الصورة، والغنى 

 .والشهرة والسلطان، عن التسخيح هلل واًلقتخاس من نوره

                                                           

من( 1) نظهر الصلح وقلوبنا ختفي غريه، كام ينخت : واملرادما تلخِّده اإلبل والغنم بأبواهلا وأبعاراها، : الدِّ

 .النخات النرض وخيفي حتته ما ختلفه اإلبل

 .«ر ع  »( 31/863)« تاج العروس»، و(324 -84/326)« لسان العرب»: ينظر( 2)

، (886 -85/885)« لسان العرب»، و«غ ث ا»( 602ص)« املفردات ي غريب القرآن»: ينظر( 3)

 .«غ ث و»( 39/848)« تاج العروس»و

 .«ح و و»( 34/495)« تاج العروس»، و(248ص)« املفردات ي غريب القرآن»: ينظر( 4)

تفسري »، و(5/385)للزجاج « معاين القرآن»، و(383 -24/382)« تفسري الطرب »: ينظر( 5)

« تفسري القرطخي»، و(5/469)« املحرر الوجيز»، و(5/248)« الخغو تفسري »، و(6/201)« السمعاين

 (.1/349)« تفسري ابن كثري»، و(81 -20/86)
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والفاء تدل عىل  ،﴾ۓ﴿: ه اهنا قالوفيه املقارنة بني الدنيا واآلخرة؛ ألن

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ﴿: التعقيب؛ إشارة إىل رسعة زوال الدنيا، كام قال

: الكهف] ﴾حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىتيت جث مث ىث يث حج مج

45](
1). 

ورضب املثل للدنيا باملرعى الذ  صار ُغثاًء َأْحوى، باالف اآلخرة التي فيها 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴿: سورةاخللود األبد  بال زوال، كام قال ي آخر ال

 .﴾ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿: ، وقال﴾ۈئىئ ىئ ىئ ی ی 

 !فخني أول السورة وآخراها ترابط واضح

بنعمة، وكان العرب يروهنا واهم إن ذكر املرعى، وإن كان عىل سخيل اإلشادة 

يتنَقلون بني املراعي، ويعرفون الفرق بني املرعى الَوفرِي الذ  فيه خري وخرضة 

ا املرعى التي اهي ُغثاء َأْحوى؛ إًل أن املقصود أبعد من ذلك، وخصوبة، وبني بقاي

ى، خلق اهلل فسوَ واهو املعنى الَلطيف ي التفريق بني اإلنسان واحليوان؛ وكلهم ممن 

 .وقَدر فهدى

والناس متفاوتون ي اهدايتهم؛ للتفاوت ي عقوهلم، ومن الناس َمن اُهِدَ  إىل 

ع من اهلداية، ومنهم َمن اُهِدَ  إىل طريق الدنيا طريق الدنيا فقط، فهذا حصل عىل نو

 .واآلخرة، واهذا اهو الكامل

مة، فهي ، واهذه السورة صىل اهلل عليه وسلموعد وبشارة للنخي : ﴾ڭ﴿ متقدِّ

بأن ُيْقِرئه  صىل اهلل عليه وسلم، وقد وعد اهلل سخحانه النخَي (2)ثامن سورة ي النزول

د عليه السور؛ حتى حيفظها  المعليه السحتى ًل ينسى، فكان جربيل  صىل ُيْقِرئه ويردِّ

                                                           

 (.30/249)« التحرير والتنوير»: ينظر( 1)

 .«توقيت النزول»: ينظر ما تقدم أول السورة( 2)
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، وكان يستعجل، فيقرأ مع جربيل؛ خشية النسيان، فأنزل اهلل تعاىل اهلل عليه وسلم

 .(1)﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی﴿: لهقو

صىل اهلل وقد حتَقق اهذا الوعد، عىل رغم تشابه بعض اآليات، ومع أن النخي 

نه، وأقرأه ، إًَِل أنه حفظ القرآن، وأتقكان أميًّا، ًل يقرأ وًل يكتب عليه وسلم

 .أصحابه

 ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿: وقد تكَفل اهلل تعاىل بحفظ القرآن، كام قال

، فُضخَِط برواية الثقات العدول الذين يرو  بعضهم عن بعض إىل النخي [9: احلجر]

 -اب، إىل جربيل، إىل ربِّ العزة جل وعال، فتوافر ي اهذا الكتصىل اهلل عليه وسلم

الضخط واحلفظ ما اهو من آيات  من -عىل رغم عدم وجود إمكانَيات ي ذلك الوقت

 .اهلل املعجزة ي حفظ اهذا الدين، وحتقيق موعود اهلل تخارك وتعاىل إىل اليوم املعلوم

وذكر اإلقراء، وأنه فعل اهلل سخحانه؛ إشادة إضافية بالقراءة، وتأكيد عىل أمهيتها، 

ق له زكاة العقل والنفس، أن يطَ وأهنا من أعظم ما ينف لع ويتعَلم ما ع اإلنسان، وحيقِّ

ت خصومة بني شاصني ي  ينفعه، واليوم جتد كثريين يقرؤون ما ًل ينفعهم، فإذا ُنرِشَ

ما حيصل  صحيفة، أو مناظرة ي قناة، وجدَت الناس يتابعوهنا، كام يتجمهرون عند

قون ي مخاراة رياضية، دون أن يكلِّفوا أنفسهم  صدام ي الشارع بني سيارتني أو يصفِّ

 .ال عام ينتفعون به من ذلكعناء السؤ

ح عقوهلم، أو ينفعهم ي  إن الذ  ينتفعون به اهو ما يقوِّ  إيامهنم، أو يصحِّ

فهم بمصاحلهم الدنيوية؛ وربام ًل يعريه بعضهم  فهم برهبم، أو يعرِّ دينهم، أو يعرِّ

 .والعلم واًلطالع ااهتامًما كااهتاممهم بفضول املعرفة

                                                           

 .ريض اهلل عنهاممن حديث ابن عخاس  (441)، ومسلم (5)أخرجه الخاار  ( 1)
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؛ صىل اهلل عليه وسلمَب عدم النسيان إىل النخي وَنَسَب اإلقراء إىل اهلل، وَنَس 

، ومن َثَم فأثراها سخحانه وتعاىلإشارة إىل أن الصفات املوجودة فيه اهي من فضل اهلل 

ينخغي أن يكون ي طاعته، فقوة الذاكرة نعمة ينخغي أن ُتَوَظف ي اخلري لإلنسان أو 

 .ني جنسهلخ

ح أن املقصود  ، والقرآن مقصود (1)قراءة القرآن: بالقراءة اهناوكتب التفسري ُترجِّ

صىل يقينًا، لكن ًل مانع من أن يكون املراد بالقراءة أوسع من ذلك، فإن علم النخي 

َأاَل إين ُأوتيت »: ليس مقصوًرا عىل قراءة القرآن، بل جاء ي احلديث اهلل عليه وسلم

ُأويت من العلوم العظيمة الكثرية ما  صىل اهلل عليه وسلمفالنخيُّ . (2)«َله معهالقرآَن ومث

 .(3)جاء بعضه ي السنة النخوية، وتلَقته عنه أصحابه

سنقرئك حتى ًل تنسى، فال ختف أن : اهذا خرب وليس هنيًا، أ : ﴾ڭ ۇ﴿

 .تنسى شيئًا من القرآن، واهذا قول مجهور املفرسين

نحن سنقرئك، وعليك َأًَل : هني، أ  ﴾ڭ ۇ﴿إن قوله : وقال بعضهم

عن أن ينسى، وبقيت األلف اهنا مع اجلزم  صىل اهلل عليه وسلمتنسى، فهو هني للنخي 

 .(4)واملعنى األول هو املختار. من أجل اإلطالق ي آخر اآلية

 :حيتمل أموًرااهذا استثناء، : ﴾ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ﴿

                                                           

« تفسري املاورد »، و(80/503)« تفسري املاتريد »، و(24/385)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

، (20/81)« تفسري القرطخي»، و(38/830)« تفسري الراز »، و(4/432)« زاد املسري»، و(6/253)

 (.30/210)« والتنويرالتحرير »و

، واآلجر  ي (244)« السنة»، واملروز  ي (4604)بو داود ، وأ(84844)أخرجه أمحد ( 2)

 .ريض اهلل عنه من حديث املقدام بن معد يكرب( 94)« الرشيعة»

 . ، واملصادر السابقة(30/249)« التحرير والتنوير»، و(1/349)« تفسري ابن كثري»: ينظر( 3)

« تفسري القرطخي»، و(5/469)« املحرر الوجيز»، و(386 -24/384)« ري الطرب تفس»: ينظر( 4)

 .، واملصادر السابقة(30/218)« التحرير والتنوير»، و(9/454)« تفسري القاسمي»، و(20/89)
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ما ُنِسَخ من القرآن،  ليه وسلمهلل عصىل اأن يكون املقصود أن ينسى النخيُّ : منها

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿: فإن اهلل َينَْسخ ما شاء، قال تعاىل

فتنسى ما شاء اهلل أن تنساه مما أذن اهلل تعاىل أن ُينسخ، : ، أ [806: الخقرة] ﴾ڀڀ

 .(1)واهذا ذكره مجهور املفرسين، واهو صحيح

قد  صىل اهلل عليه وسلمت؛ فإن النخي النسيان الطارئ املؤقَ : ومما استثناه اهلل تعاىل

صىل اهلل عليه كان النخي : ريض اهلل عنهاينسى ي وقت معني آيًة، كام ي حديث عائشة 

رمَحُه اهللُ، لقد َأْذَكَرين آيًة كنُت »: يستمع قراءة رجل ي املسجد، فقال وسلم

 .(2)«ُأْنِسيُتها

ا، وإنام نسيها واهو يقرأ، مطلقً  نسيها صىل اهلل عليه وسلمولكن ليس املقصود أنه 

 .ولو قرأ من الغد ألتى هبذه اآلية

ما اهو وراء القرآن، واهو أن ينسى بعض العلم من : اسُتثني ويمكن أن يكون مما

صىل اهلل غري القرآن الكريم، فهذا أيًضا جائز وممكن، وليس مستحياًل، وقد نيس النخي 

، وورد عند مالك (3)ي قصة ذ  اليدين ي صالته، وسَلم من ركعتني، كام عليه وسلم

ى: أو -إين ألَْنَسى»: حديث ضعيف ع للناس وأعلِّمهم، : أ . (4)«أِلَُسنَّ  -ُأَنسَّ ألرشِّ

 .(5)ومثله نسيان تعيني ليلة القدر

                                                           

« املحرر الوجيز»، و(6/209)« تفسري السمعاين»، و(386 -24/385)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

 (.20/89)« القرطخيتفسري »، و(38/838)« تفسري الراز »، و(4/432)« زاد املسري»، و(5/469)

 (.411)، ومسلم (5031)أخرجه الخاار  ( 2)

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة( 543)« صحيح مسلم»، و(412)« صحيح الخاار »: ينظر( 3)

السلسلة »، و(24/345)« التمهيد»، و(2/5)« اًلستذكار»، و(8/800)« املوطأ»: ينظر( 4)

 (.808)« الضعيفة

 (.8864)« صحيح مسلم»، و(2086)« ر صحيح الخاا»: ينظر( 5)
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ك بذكر املشيئة،  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ﴿: أو يكون قوله عىل سخيل التربُّ

جئ حئ مئ ىئ ی ی ی ی ﴿: واإلشارة إىل طالقتها، فيكون كقوله تعاىل

، وأاهل اجلنة ًل [801: اهود] ﴾يئ جب حب خب مب ىب يبجت حت خت مت

 .(1)املقصود أن منهم َمن خيرج، فهكذا اهناخيرجون منها، وليس 

يعلم ما جتهر به من قراءٍة، وما ختافت، ويعلم ما : أ  ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿

، فإنه اهو معلوم لديك وحمفوظ، وما ُأْنِسيتَه من اهذا العلم، وإن مل يكن قد زال باملرة

 .(2)قد يكون موجوًدا، لكنه خاٍف غري ظااهر

وي ذلك إشارة إىل حكمة اهلل تعاىل، وأن إثخات يشء أو نسخ يشء اهو وفق 

هلل تعاىل يعلم كل يشء، فإذا أمر بيشء، أو هنى عن يشء، أو نسخ، حكمته وعلمه، فا

 .أو أحكم؛ فذلك لعلمه وحكمته

سالم والرشيعة، وفيها إشارة رآن واإلاهو الق ﴾ڭ﴿: واملفعول املتعلِّق بقوله *

وقد وقع : ﴾ۈې ې ﴿ذلك كله،  صىل اهلل عليه وسلمإىل أن اهلل تعاىل عَلم نخيَه 

ي أذاهان بعض الناس أن الرشيعة صخغتها الزجر واملنع والنهي والتشديد والتعسري، 

 ويعدونهفتواه، حتى صاروا يظنون أن فقه العامِل اهو ي تشديده، وكثرة التحريم ي 

 .دليل الورع والتقوى، ي حني أن اهذه اآلية الكريمة تدل عىل غري اهذا

والدين، وإن جاء لينقل الناس عن حكم اهلوى والذوق والعادة إىل حكم اهلل 

سخحانه، لكن حكمه سخحانه السامحة والتيسري، ومراعاة ظروف الناس وأحواهلم، 

                                                           

« زاد املسري»، و(5/469)« املحرر الوجيز»، و(386 -24/385)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

« التحرير والتنوير»، و(310 -1/349)« تفسري ابن كثري»، و(38/838)« تفسري الراز »، و(4/432)

(30/210.) 

 .، واملصادر السابقة(4/431)« الكشاف»، و(5/242)« تفسري الخغو »: ينظر (2)
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ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿: ا قالم، وهلذوَتْرك ما يشقُّ عليهم ويعنتهم وحيرجه

، وهلذا يقول سفياُن الثَْور ُّ وَمْعَمُر بُن راشد الصنعاينُّ [41: احلج] ﴾ے ے ۓۓ

 .(1)«فيحسنه كلُّ أحد: الرخصُة من ثقة، فأما التشديدُ : إنام العلُم عندنا»: رمحهام اهلل

ُبعثُت باحلنِيفيَّة »: ومع ورود التيسري ي مواضع، كهذه اآلية، وي حديث

ْمَحةا وا»، و(2)«لسَّ ُ وا، وال ُتَعِّسِّ ُ يَن ُيِّْس  »، و(3)«َيِّسِّ ؛ إًَِل أنه مل يرد (4)«إن هذا الدِّ

مطلًقا وصف الرشيعة بالشدة أو العرس أو بمشتقيهام، أو وجود يشء من ذلك فيها، 

 !غفلة عنه أعجبواهذا عجيب، وال

 

اهو التيسري لتساوت  ملجتهد حق، ولكن لو كاناتخاع الدليل حسب رأ  ا

س  النصوص اآلمرة باتخاع الدليل ي معنااها مع نصوص التيسري، والنصوص تؤسِّ

ز املجتهد إىل اختيار ا لُيرس ملعنى جديد، اهو أن من شأن الرشيعة التيسري، واهذا حيفِّ

إىل غري .. والرتجيح به ي املضايق ومراعاة أحوال الناس ي الفتوى وتغري الظروف

 .ذلك

هني كلام َأْشَكل عليه يشء أخذ باألحوط، وشَق عىل  وبعض القراء واملتفقِّ

 !الناس

                                                           

« اًلستذكار»، و(8461، 8464)« جامع بيان العلم وفضله»، و(6/364)« حلية األولياء»: ينظر( 1)

املقديس لعِّل بن املفَضل « األربعني املرتخة عىل طخقات األربعني»، و(1/844)« التمهيد»، و(1/245)

 (.525ص)

 (.2924)« السلسلة الصحيحة»: ، وينظر اهلل عنهريض من حديث أيب أمامة( 22298)أخرجه أمحد  (2)

 .ريض اهلل عنه من حديث أنس( 8434)، ومسلم (6825، 69)أخرجه الخاار  ( 3)

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب موسى( 8433)، ومسلم (6824، 4348، 3031)وأخرجه الخاار  

 .ريض اهلل عنه يث أيب اهريرةمن حد( 358)، وابن حخان (1/828)، والنسائي (39)أخرجه الخاار   (4)
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وأن تأخذ باألحوط لنفسك، فهذا ًل بأس به؛ لكن أن حتمل الناس عليه، فهذا 

قد احتطت لنفسك بالتضييق عىل الناس، وحتليل احلرام يوقعهم ي احلرج، وتكون 

يكثر : يعني. َمن َقَل فقُهُه َكثَُر َوَرُعه: بعض احلكامء يقول وقد كان! كتحريم احلالل

 .بسخب عدم معرفتهاحتياطه 

وإذا اختلف العلامء ي مسألة؛ فِمن الناس َمن يدعو إىل َتْرك اليشء؛ خروًجا من 

ع فيه؛ ألنك إن وافقت اهذا اخلالف، مع أن بعض اخت الف العلامء مما ًل يمكن التورُّ

وآخر يقول . اهذا واجب: خالفت ذاك وافقت اهذا، فأحداهم يقولخالفت ذاك، وإن 

فال تستطيع أن جتتنب اخلالف واحلالة اهذه؛ ألنك إن . ه حمرمإن: عن اليشء نفسه

ا، ونستحرض وافقت أحدمها خالفت اآلخر، فينخغي أن نراعي الدليل حسب قدرتن

 .أهنا رشيعة اليُرس

ا وقاعدة كلية،  وبعض طلخة العلم يتحَدثون عن ُيرس الرشيعة باعتخاره مخدأ عامًّ

عنى يغيب ي تطخيقاهتم؛ ألنه يغلخهم حينئذ ما ي نفوسهم من امليل إىل احلظر لكن امل

إدخاله ي واحلجر، فيرتَتب عىل ذلك أن كل أمر جديد غري مألوف متيل النفس إىل 

ة، ويرسع دائرة املنع، ويغلب عىل الظن أن ذلك املمنوع املحظور، اهو باب رش وفتن

خياله إىل تصّور الناس كيف سيستادمونه وكيف سيكونون معه، فال يرى إًل 

 .النتائج الوخيمة املردية ي ظنه

ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿: وَثَم حمرمات ظااهرة التحريم بالدليل

، ومنها الكخائر، وما اهو جممع عىل [885: التوبة] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 .حتريمه
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روف اإلنسان ونفسَيته جتهاد، والنظر الذ  يتأَثر بظوَثَم أشياء يقع حتريمها باًل

وثقافته الشاصية وما ترَبى عليه؛ فيرتتب عىل ذلك مشكالت عويصة تتطَلب من 

ًظا ملزاجه اخلاص وتأثريه  .طالب العلم أن يكون متيقِّ

حللُّ اهنا اهو اًلنطالق من غري زمام وًل معرفة، وإنام التوازن واًلعتدال وليس ا

ي النظر، وَأًَل يكون احلكم مخنيًّا عىل عدم اإللف، أو عدم استحسان الذوق،  واهلدوء

دة، واألشياء التي فيها مصالح ب ل ُيَفَرق بني األشياء املحَرمة الرصحية، واألشياء املرتدِّ

واألشياء التي يشقُّ اًلحرتاز عنها؛ لعموم الخلوى هبا، كام يقول للناس أو مفاسد، 

يصعب عىل الناس اخللوص منها، واألشياء التي يسهل جتنُّخها، إىل  األصوليون، مما

ن عنده فقه ي نفسه ومعرفته، بحيث يكون ي دائرة اًلعتدال؛ فال قواعد يعرفها مَ 

طلق، وًل يتوقف عند حال معني؛ ألن ينساق مع التيسري املطلق، وًل مع التشديد امل

مقدوراهم ترك يشء ي وقت ما، ثم أحوال الناس تتغري بحسب األزمنة، وقد يكون ب

نراه من التسهيالت واخلدمات يشيع حتى ًل يستطيعون اًلستغناء عنه ومن ذلك ما 

واألجهزة والكهرباء والطرقات ووسائل النقل ووسائل اًلتصال والتعليم واإلعالم 

 .(1)اهاوغري

 :﴾ۋې ى ى ائ ﴿ *

: ، فظااهره﴾ى ى﴿: بقولهبالتذكري، وعَلق األمر  صىل اهلل عليه وسلمأمر نخيَه 

ر، وقد جعله بعضهم أمًرا بالتذكري مطلًقا، دون اعتخار  إن كانت الذكرى تنفع فذكِّ

لتهدئة للرشط؛ ألنه ًل مفهوم له، وعىل اهذا مجهور املفرسين، وعليه فإيراد الرشط اهو 

ر والناصح والواعظ، حتى ًل يستغرب إعراض الناس وإحجامهم  .نفس املذكِّ

                                                           

 .للمؤلِّف« كيف ناتلف؟»: ينظر (1)
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والسعد  ومجاعة إىل أن اآلية عىل باهبا، وأن  والشنقيطي وذاهب ابن كثري

 .(1)التذكري واجب إن كان ينفع، وإذا مل ينفع فليس واجخًا، واهذا جيد

 .حصول املصلحة واملنفعةوعليه يكون األمر بالتذكري مخنيًّا عىل تقدير 

 واملصلحة قد تكون للشاص نفسه، بأن يكون قاباًل للتوجيه والتذكري فينتفع،

: ، وكام قال اهنا﴾ۋڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿: «سورة عخس»كام ي أول 

 .﴾ېەئ ەئ وئ ﴿

وقد تكون للناصح نفسه، ونفع الناصح اهو براءة الذمة، وهلذا قال اهلل تعاىل 

 .[40: الرعد] ﴾ې ى ى ائ ائ﴿: صىل اهلل عليه وسلملنخيِّه 

نه إذا واهذا حاصل مع اإلخالص والتزام األدب واخلُلق الكريم، ولكن املراد أ

والفعل أوىل من  تساوى جانب املصلحة واملفسدة، فقد يرتَجح الفعل؛ ألنه فعل،

 .الرتك، وألن فيه براءة ذمة، واهلل أعلم

ملا  صىل اهلل عليه وسلموي اآلية معنى إقامة احلجة، ولذلك قال اليهود للرسول 

 صىل اهلل عليه وسلم فكان. يا أبا القاسم -قد أبلغَت : أو -قد بَلغَت : دعااهم إىل اهلل

صىل اهلل اهذا ما أريد الوصول إليه وبيانه، وكان النخي : أ . (2)«ذلك أريُد »: يقول

: قالوا. «وأنتم ُتْسأَلون عني، فام أنتم قائلون؟»: قد قال ي َحَجة الوداع عليه وسلم

 فقال بإصخعه السخابة يرفعها إىل السامء. نشهُد أنك قد بَلغَت وأَديَت ونصحَت 

 .(3)«اللهمَّ اشهْد، اللهمَّ اشهْد اللهمَّ اشهْد، »: وَينُْكتُها إىل الناس

                                                           

« تفسري الراز »، و(5/440)« املحرر الوجيز»، و(24/384)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

تفسري »، و(80/454)« التفسريالخحر املحيط ي »، و(20/20)« تفسري القرطخي»، و(833 -38/832)

 (.920ص)« تفسري السعد »، و(1/305)« أضواء الخيان»، و(1/310)« ابن كثري

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة( 8465)، ومسلم (6944)أخرجه الخاار   (2)

 .ريض اهلل عنه من حديث جابر( 8281)أخرجه مسلم ( 3)
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أما إْن كانت مرَضة التذكرة ترجح عىل مصلحتها، فالواجب تركها، ولو اعتذر 

بعض الدعاة بالرغخة ي إبراء الذمة، فإن إبراء الذمة ًل تكون إًَِل باتخاع الرشيعة، فإذا 

ترك املوعظة ي موضع ما، فرباءة الذمة بَأًَل يفعلها،  كانت قواعد الرشيعة تقتيض

وغريه أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر جتر  فيه األحكام وهلذا ذكر ابن تيمية 

 .(1)اخلمسة، فقد يكون واجخًا، أو مستحخًّا، أو مخاًحا، أو مكرواًها، أو حراًما

 .واهكذا الدعوة، جتر  فيها األحكام اخلمسة

عليه  حاًلت أن الذكرى ًل تنفع، كام قال اهلل سخحانه لنوح اإلنسان يوقد يعلم 

؛ ألهنم قد حَقت [36: اهود] ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی﴿: السالم

ڈ ﴿: عليهم كلمة ربك، فال يؤمنون، واهكذا أبو هلب بعد نزول قول اهلل تعاىل

 .[8: املسد] ﴾ڈ ژ ژ ڑ

ا، لكن الرشيعة قد ُيعلم اهذا بطريق النص أو العقل، وإن كان أمرً  ا ظنيًّا اجتهاديًّ

أن الكالم ي اهذا املكان عالج غلخة الظن، فقد يغلب عىل ظنك  جاءت بإعامل

 .مناسب، ويغلب عىل ظنك أنه ي ذاك املكان عالج غري مناسب

بَد هلا من وصفات عالجية حتفظ الصحة،  وإذا كانت أمراض الناس اجلسدية ًل

بمرض آخر قد يزيده اهذا الدواء، فكذلك العالجات  وُترتك إذا كان املريض مصاًبا

 .إىل مراعاة ظروف الزمان واملكان واإلنسانتاج املعنوية والروحية حت

وقد ُيدرك ذلك باليقني واملعرفة التامة باملشااهدة، أو التجربة، أو اًلعتخار 

 .بتجارب اآلخرين

                                                           

األمر باملعروف »، و(53، 34، 86، 84ص)للاالل « راألمر باملعروف والنهي عن املنك»: ينظر( 1)

 (.83 -82ص)ًلبن تيمية « كروالنهي عن املن
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ا ي ذلك، وقد يستجمع اإلنسان عزيمته لنصح أحد، وحيرج نفسه حرًجا كخريً 

نه لن يثمر؛ ألنه دواء ا غري وارد، وأواهو يعلم ي قرارة نفسه أن جمال قخول النصح اهن

 .ي غري حمله، والظروف تدل عىل أن املصلحة ي ترك ذلك؛ فرتكه أحسن

 :﴾ېەئ ەئ وئ ﴿ *

كرى َمن خيشى اهلل تعاىل: أ   .سينتفع باملوعظة والذِّ

ڤ ڦ ﴿: رىسخحانه ي اآلية األخاملؤمنون، كام قال : حيتمل أن املقصود

 -املؤمن خيشى اهلل، والفقيه، واهذا ظااهر؛ فإن [55: الذاريات] ﴾ڦ ڦ ڦ

 .(1)اهو الذ  خيشى اهلل -كام قال احلسن الخرص  وغريه

أنه سيقخل التذكري َمن كان عنده قابلية وصفاء ي قلخه : وحيتمل أن يكون املعنى

كرى قد نفعته واستعداد للاشية؛ ألن من الكفار َمن ذُ  ر فأسلم، وحينئذ تكون الذِّ كِّ

 .(2)فخالتذكري ترتفع عنه اجلهالة، وترشق أنوار احلق ي قلخهفأدخلته اإلسالم، 

 ريض اهلل عنه اهلل ابِن أم مكتوم فالنص يشمل املؤمن الذ  خيشى اهلل تعاىل، كعخدِ 

)[9 -1: عخس] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿: الذ  نزل فيه
، ويشمل َمن لديه (3

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: خول، كام قال سخحانه ي بعض أاهل الكتاباستعداد فطر  للقَ 

                                                           

« اجلليس الصالح»، و(4084)« رشح مشكل اآلثار»، و(2284)ألمحد « الزاهد»: ينظر( 1)

، (41)ًلبن اجلوز  « تعظيم الفتيا»، و(2/348)« الفقيه واملتفقه»، و(464)« فوائد متام»، و(586ص)

 (.880ص)« لخيس إبليست»و

« الخحر املحيط ي التفسري»، و(38/833)« ري الراز تفس»، و(5/440)« املحرر الوجيز»: ينظر( 2)

« التحرير والتنوير»، و(1/310)« تفسري ابن كثري»، و(20/20)« تفسري القرطخي»، و(80/451)

 .، واملصادر السابقة(30/215)

 .«سورة عخس»ينظر ما تقدم ي ( 3)
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ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

 .[13: املائدة] ﴾ٹ

 :﴾ائۇئ ۇئ ﴿ *

يعرض عنها، : يرتك جانخها، أ : ﴾ۇئ﴿الضمري عائد إىل الذكرى، ومعنى 

ا حوله، والتجنب واًلجتناب ي القرآن ليس أن ترتك اليشء فحسب، بل أن ترتكه وم

: ، فمعناه[90: املائدة] ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿: كام قال تعاىل ي اخلمر وغرياها

َأًَل ترشب اخلمر، وَأًَل جتلس مع قوم يرشبون اخلمر؛ ألن الراعي الذ  يرعى حول 

، فكذلك اهنا، فاألشقى ًل حيب املوعظة وًل يأنس هبا، (1)احِلمى يوشك أن يرتع فيه

 ﴾پ پ پ پ ڀ﴿: ه منها، كام قال تعاىلوًل جيالس أصحاهبا، وينفر قلخ

 .[49: املدثر]

فَمن لديه صفاء فطر  إذا سمع الذكر واخلري مل ينفر منه، ولو مل يكن عنده معرفة 

واهلة، بل يسأل ويخحث حتى يصل إىل احلق، أما املتشخع  وإيامن، وقد ًل يقخله من أول

 .ًل ُبعًداباهلوى فإنه ينفر من الذكر والعلم، وًل يزيده استامعه إ

 ﴾ۈ ٴۇ ۋ﴿: ، كام ي قوله﴾ٴۇ﴿وقد ورد ي آيات أخرى وصف 

األكثر شقاوة؛ ألنه : أ  ﴾ۇئ﴿: ، فسامه شقيًّا، لكن اختار اهنا لفظ[805: اهود]

 .يتكَلم عَمن يتجنب الذكرى فال يستمع

                                                           

، وبينهام إن احل»: مرفوًعا ريض اهلل عنهامكام ي حديث النعامن بن َبِشري ( 1) ، وإن احلراَم َبنيِّ  الَل بنيِّ 

، ال يعلُمُهنَّ كثري  من الناس، فَمِن اتَّقى الشبهات استربَأ لدينه وعرضه، وَمن وقَع يف الشبهات وقَع  مشتبهات 

اعي يرعى حوَل احِلمى، ُيوِش  (. 8599)، ومسلم (52)أخرجه الخاار  . «...ك أن يرَتَع فيهيف احلرام، كالرَّ

 .املحِمي، واهو املحظور عىل غري مالكه: واحِلمى



48 
 

وقد تكون اإلشارة اهنا إىل شاص معني، والعادة عند علامء التفسري أهنم ينزلون 

عىل رجال من كفار قريش، كأمية بن خلف أو أيب جهل أو أيب هلب أو اهذه اآليات 

َمن غلخت عليه الشقاوة، قال  واملعنى أنه يتجنب التذكرة غرياهم؛ لكن اآلية مطلقة،

َوتُنَا﴿: ، وي قراءة[806: املؤمنون] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿: تعاىل ، (1)﴾َشقََٰ

 .(2)فَمن غلخت عليه الشقاوة صار اهو األشقى

 :﴾ۇئۈئ ېئ ۈئ ۆئ ﴿ *

؛ ألن الَصِّْلَ دليل عىل معاناة «يدخل»؛ ألهنا أبلغ وأقوى من ﴾ۈئ﴿: قال

 .(3)العذاب من كل مكان

صفة للنار، إما بالقياس عىل عذاب الدنيا، كام قاله مجاعة من  ﴾ېئ﴿و

ٱ ٻ ﴿: املفرسين، أ  أنه ي الدنيا وجد عذاًبا وناًرا؛ كام قال اهلل سخحانه

)[28: ةالسجد] ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ
4) . 

، فيكون ﴾ۈئ ۈئ ېئ﴿، واهو األكثر شقاوة ﴾ۇئ﴿أو يكون املقصود أن 

)﴾ۇئ﴿وبني وصفه بـ ﴾ۈئ ېئ﴿اهناك تناسب بني 
5). 

                                                           

« احلجة للقراء السخعة»، و(441ص)« السخعة ي القراءات»، و(84/884)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

« معجم القراءات»، و(2/329)« النرش ي القراءات العرش»، و(498ص)« حجة القراءات»، و(5/302)

(6/201- 209.) 

« تفسري القرطخي»، و(38/834)« تفسري الراز »، و(6/280)« تفسري السمعاين»: ينظر( 2)

 (.216 -30/215)« التحرير والتنوير»، و(11، 20/14)

ک ڑ ڑ ﴿: «سورة املطففني»، و﴾یگ گ ڳ ﴿: «سورة اًلنفطار»ينظر ما تقدم ي ( 3)

 .﴾پک 

 (.23/444)للواحد  « التفسري الخسيط»، و(6/254)« تفسري املاورد »: ينظر( 4)

« زاد املسري»، و(5/828)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(24/381)« تفسري الطرب »: ينظر( 5)

 (.85/320)« روح املعاين»، و(20/28)« تفسري القرطخي»، و(4/432)
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والنار َدَركات، كام أن اجلنة درجات، فخني مراتب اجلنة تفاضل، وبني َدَركات 

 ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿النار تفاوت، فكلام نزلت كانت أشد عذاًبا، واملنافقون 

 .[845: النساء]

وليسوا ي مقام واحد، وكلام كان املرء أشد كفًرا كان أشد عذاًبا، كام قال عن 

 .[46: غافر] ﴾ہ ہ ہ ھ ھ﴿: فرعون

هو يف »: ي حال عمه أيب طالب أنه قال صىل اهلل عليه وسلموقد جاء عن النخي 

ْرك األسفل من النار : ث اآلخروي احلدي. (1)«َضْحَضاح من نار، ولوال أنا لكان يف الدَّ

مجرتان، يغيل  (2)إن أهوَن أهل النار عذاًبا يوم القيامة، لرجل  ُتوضع يف َأْْخَِص قدميه»

تفاوت أاهل النار ي دركاهتا  صىل اهلل عليه وسلم، فذكر النخيُّ (3)«منهام دماُغه

 .ومقاساة حراها

 :﴾ۈئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ﴿ *

ي قوله « سورة طه» اهنا، وي -واهو عدم املوت وعدم احلياة -ورد اهذا املعنى

، فذكر أن ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب﴿: سخحانه

 .املجرمني ًل يموتون وًل حييون ي جهنم

املعنى أنه ًل حييا حياة ينعم فيها كام حييا أاهل اجلنة، أو : فمن أاهل التفسري َمن قال

اًم فيها بخعض النَعيم، وًل يموت ًل حييا كام كان   .(4)فيسرتيححييا ي الدنيا متنعِّ

                                                           

 .ريض اهلل عنه بن عخد املَطلبمن حديث العخاس ( 209)، ومسلم (3113)أخرجه الخاار  ( 1)

 .عند امليش اهو خرص باطن القدم الذ  ًل يصيب األرض( 2)

 .ريض اهلل عنهاممن حديث النعامن بن َبِشري ( 283)، ومسلم (6562)أخرجه الخاار  ( 3)

تفسري »، و(506، 80/382)« تفسري املاتريد »، و(4/640)، (3/34)« تفسري مقاتل»: ينظر( 4)

تفسري »، و(38/835)« تفسري الراز »، و(4/440)« الكشاف»، و(6/254)، (3/485)« املاورد 
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يه ز هذا املعنى ويقوِّ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿: قوله سخحانه ي موضع آخر: ومما يعزِّ

 ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

 .[36: فاطر]

ين، واهو أن اآلية عىل ظااهراها،  وَثمَّ معنى آخر ذكره الطرب ، ومجاعة من املفرسِّ

وًل اهم أحياء، ، فال اهم أموات عز وجل وأن أاهل النار اهم بالصفة التي ذكر اهلل

إن َنْفَس أحداهم تصري ي حلقه، فال خترج فتفارقه فيموت، »: لذلك قال الطرب و

شدة العذاب الذ  يعانونه وذلك من . (1)«وًل ترجع إىل موضعها من اجلسم فيحيا

 .واهذا القول وجيه. ويقاسونه

وًل  أن الكافر من أاهل النار ًل يموت فيها صىل اهلل عليه وسلموقد ذكر النخيُّ 

يَْونَ »: حييا، فقال  .(2)«..أما أهُل الناِر الذين هم أهُلها، فإهنم ال يموتوَن فيها وال حَيْ

د اْمتََحُشوا، فيُصبُّ عليهم ماء فيخرجون من النار وق»: وأما املؤمنون فقال

يْل ا حتى يظهرون شيئًا فشيئً : أ . (3)«احلياة، فينبُتُون منه كام تنُبُت احِلبَُّة يف مَحِيل السَّ

 .«اجلََهنَميون»: نة، واهم الذين يقال هلمحييوا ويدخلوا اجل

، فال بأس أن ُتؤخذ اآلية عىل ظااهراها، فيقال ون إن َنْفس أحداهم تك: وعىل كل 

ي حلقه، ًل تصل إىل بدنه فيحيا وًل خترج فيموت ويرتاح؛ وذلك ألن أمور اآلخرة 

 .ًل يصح قياسها عىل أمور الدنيا

                                                                                                                                                    

، (20/214)« اللخاب ي علوم الكتاب»، و(80/451)« الخحر املحيط ي التفسري»، و(20/28)« القرطخي

 (.4/523)، (2/445)للاطيب الرشبيني « الرساج املنري»و

 .واملصادر السابقة، (24/381)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب سعيد( 815)أخرجه مسلم ( 2)

: واْمَتَحُشوا .ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة( 812)، ومسلم (106)الخاار  أخرجه ( 3)

 .احرتقوا
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اهذا إىل اهلل تعاىل، واهذه حال ًل يمكن قياسها عىل أمر احلياة الدنيا،  

واهي حال ذكراها اهلل تعاىل ي كتابه، ومعنى صحيح جاء ي السنة النخوية، وربام ًل 

يعرف الناس ي اهذه الدار إًل صنفني؛ حياة أو موت، أما ي اآلخرة فال يمكن إجراء 

 !ر خمتلفة، ليس لدينا يشء ي الدنيا نقيسها عليهفهي داميس احلياة الدنيا عليها؛ نوا

وبينام أنت تتأَمل حال األشقى تتايَله َمْصليًّا بالنار الكربى، واهو ًل يموت  *

فيها وًل حييا، يفجؤك السياق نقلة إىل مشهد آخر، واهو ي غاية املفارقة واملضادة 

 :﴾ىئی جئ حئ مئ ﴿: للمشهد األول

فها أاهل اللغة بأهنا حرف حتقيق، وفيها معنى التوكيد عىل الفالح،  ﴾ی﴿ يعرِّ

 .ثم عرَب بالفعل املايض؛ ألن الفالح متحَقق ملَن تزَكى

كاء معناها كاة والزَّ ر؛ ألن الزكاة ُتخارك : والتزكِّي والزَّ الزيادة والفضل والتطهُّ

ر القلب من الضغائن  .(1)املال وتطهِّ

؛ ألن زيادة التاء ي الغالب تدل عىل يشء من «زَكى نفسه»: ، أو«زَكى» :ومل يقل

ي عملية حتتاج إىل صرب ودوام جمااهدة، ولكن يأيت العون من  املعاناة واملعاجلة، فالتزكِّ

 .[69: العنكخوت] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿اهلل تعاىل ملَن يريد ذلك 

ورسعان ما تفرت مهته  وبة،والتوكم من إنسان تنازعه الرغخة ي اخلري واًلستقامة 

وتسقط عزيمته وختور قواه وينقطع، وتلوح له اجلواذب والنوازع، فيميل إليها ويرتك 

 .اخلري، أو تقف عقخات الطريق أمامه فيتوقف

                                                           

« كتاب الزكاة من رشح بلوغ املرام»، و«ز ك ا»( 310ص)« املفردات ي غريب القرآن»: ينظر( 1)

 (.85ص) للمؤلِّف
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ي درجات، كام أن الرش دركات، وعىل املؤمن أن يستمسك باحلخل الذ   والتزكِّ

 .اهللن بيوصله إىل اجلنة، واهو حخل الشهادة واإليام

ي ولخَه  ي؛ ألن أصل التزكِّ حتى لو أنه زل أو عثر، فهذا ًل يدل عىل أنه ترك التزكِّ

اهو زكاة القلب بالتوحيد، وَأًَل يكون مرشًكا باهلل، واهذا حاصل لكل مؤمن، ومع 

ي، فلديه عيوب وأخطاء وشهوات تغلخه، فتغلخه عينه  ذلك فقد ًل حيصل له كامل التزكِّ

كلمة، وتغلخه حمخة املال، ويغلخه قعود أو رغخة ي مأكل أو مرشب نه بلسا بنظرة، ويغلخه

 .أو نوم أو أاهل أو ولد، فيقع التقصري

 .عليهم السالممن أعظم مقاصد الخعثة النخوية وبعثة األنخياء  والتزكِّي والتزكية

واهو يكون بصفاء القلب؛ ألن القلب إذا صفا أرشقت عليه املعاين الطيخة، فال 

 الطيب من القول والفعل، فيجب أن يكون من مقاصد التعليم ه إًَِل يصدر عن

ي، فكلام كان اإلنسان أكثر علاًم،  والدعوة تزكية الناس، والعلوم ُيفرح هبا ألهنا تزكِّ

 .وجب أن يكون أكثر تزكية

أما إذا كانت جمرد معلومات خمتزنة ي الذاهن، وليس هلا تأثري ي احلياة 

 .ملفاخرة واملخااهاةل إىل اتتحوَ  والسلوك؛ فقد

يتطابق . (1)«إنام ُبعثُت ألمتَِّم مكارَم األخالق»: صىل اهلل عليه وسلموقول النخي 

مع اآلية الكريمة؛ ألن املقصود من مكارم األخالق أخالق الظااهر باًلبتسام والكرم 

يامن وحسن العالقة مع الناس، وأخالق الخاطن بأن يكون القلب مشتماًل عىل اإل

 .والصدق والصفا والطيخة، متاليًا عن أضداداها السامحةو

                                                           

واحلاكم، وغرياهم من ، «األدب املفرد»أخرجه أمحد، والخاار  ي  .«صالَح األخالق»: وي رواية( 1)

 .﴾ڱ ڱ ڱ ں ں﴿: «سورة القلم»خترجيه ي  وقد تقدم. ريض اهلل عنه حديث أيب اهريرة
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َمن تطَهر من »: ﴾حئ مئ﴿: ريض اهلل عنهامولذلك قال ابن عخاس 

 .(1)«الرشك

يئ جب حب ﴿أنه َمن أخرج زكاة الفطر، و ريض اهلل عنه وذكر أبو سعيد اخلُْدر 

 .(2)ريض اهلل عنه صالة العيد، وُنقل اهذا أيًضا عن ابن مسعود: ﴾خب

، ولكن ًل ينخغي قرص اآلية عليه، ًل سيام أهنا نزلت ي مكة نًى صحواهو مع يح 

قخل أن تفرَض زكاُة الفطر، وقخل أن تفرَض صالُة العيد، فهو داخل ي عموم اآلية، 

 .وليسِت اآليُة خاَصًة به

 .واهو قريب من األول. (3)اَتقى: ﴾مئ﴿: وقيل

 :﴾یيئ جب حب خب ﴿ *

فاء، ثم عطف الصالة عىل الذكر بحرف العطف اآلية عىل ما قخلها بالواو، 

وي اهذا إشعار بقوة اتصال الصالة بالذكر، كام . «وصىَل »: ، ومل يقل﴾خب﴿: فقال

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿: عليه السالمُيشعر بذلك قوُله تعاىل ملوسى 

ها إذا َذَكَرها، ال كفارَة َمن نيس صالًة، »: ، وي احلديث[84: طه] ﴾ٺ ٺ ٺ َفْليَُصلِّ

 .(4)«إاِلَّ ذلكهلا 

 .فالذكر متلخِّس بالصالة؛ والصالة ذكر، بل اهي أعظم الذكر

ام أفضل  ؟الذكُر أم الصالةُ : وأُّيُّ

                                                           

« تفسري املاورد »، و(80/815)« تفسري الثعلخي»، و(24/389)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

« طخيتفسري القر»، و(5/440)« املحرر الوجيز»، و(4/448)للواحد  « التفسري الوسيط»، و(6/255)

 (.85/361)« الدر املنثور»، و(20/28)

 .«توقيت النزول»: ينظر ما تقدم أول السورة( 2)

 .، واملصادر السابقة(892ص)« تفسري التسرت »: ينظر( 3)

 .ريض اهلل عنه من حديث أنس بن مالك( 614)، ومسلم (594)أخرجه الخاار  ( 4)
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 .الصالة أفضل؛ ألهنا مشتملة  عىل الذكر، والقرآن، والتسخيح، واًلستغفار

الناس يظنون أن حقيقة الذكر ًل جتاوُز ذكَر الذكر بالقلب؛ ألن أكثر : واملقصود

 .ِن، واهذا خالف ِدًللة اآليةاللِّسا

وقد بحث العلامء مسألة األجر عىل ذكر اللِّسان دون حضور القلب؛ هل يثبُُت 

 أم ال؟

فذاهب الخعض إىل أنه ُيؤجر، لكن دون أجر الذاكر املستحرض؛ وذلك ألن َمن 

 له أثر الذكر وثمرته، وَمن ذكر اهللَ بقلخه دون أن ذكَر اهللَ تعاىل بقلخه ولسانه حصل

 .(1)قلبيتحرك لساُنه، فهو أفضل ممن َيذكُر باللسان دون ال

والذكر بالقلب إذا مل يصحخه ذكر باللسان، قد يفيض إىل نوع من التيه والتشتت، 

كام حدث لخعض املتصوفة الذين اقترصوا عىل الذكر بالقلب ومل َيصحب ذلك ذكُر 

بعض الَشَطِح، كام وقعوا ان، فلم تنضخط هلم معاين الذكر واحلضور، ووقعوا ي اللس

 .خة وما أشخه ذلكفيام يسمى بالفناء والَغيْ 

وإذا َذكَر رَبه بقلخه، وواطأ اهذا الذكَر باللسان، حصل اًلنضخاط بمعرفة األسامء 

 .ات الرشعاحلسنى، ومعرفة عظمة اهلل وتنزهيه عام ًل يليق به، وأن حيفظ مقام

 :﴾پٱ ٻ ٻ ٻ﴿ *

ياًنا إلنكار املعنى األول، كقوله ن أحيكو واإلرضابلإلرضاب،  ﴾ٱ﴿

 .[40: املؤمنون] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿: سخحانه

 .(1)وأحياًنا يكون لالنتقال إىل معنى آخر جديد، كام ي اهذه اآلية

                                                           

للنوو  « رشح صحيح مسلم»، و(49ص) «األذكار»، و(8/308)« إحياء علوم الدين»: ينظر( 1)

، (2/266)لصدر الدين املناو  « ختريج أحاديث املصابيح»، و(4/234)« تفسري اخلازن»، و(84/85)

 (.88/209)« فتح الخار »و
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نفوسهم وِذْكِر وكأن ذلك بيان للسخب الذ  جعل الناس يعرضون عن تزكية 

 .اهم وًل ينفُعهماهلل سخحانه، وعن الصالة والتسخيح، إىل ما يرضُّ 

وإيثار العاجلة من أعظم أسخاب اًلنحراف ي حياة الناس؛ ألن حقيقة إيثار 

 .الدنيا اهو الزاهد ي اآلخرة وما فيها من نعيم مقيم

 املرشكني وإيثاُر الدنيا عىل اآلخرة من أسخاب الضالل املخني، وقد وصف اهلل

تام املطلق، وإًل ثار الاإلي: واملقصود، [3: إبرااهيم] ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿: بأهنم

ويكون ذلك فإنه قد يقع للمؤمن أن يؤثر احلياة الدنيا عىل اآلخرة ي موقف خاص، 

وذلك كام لو َقرَص ي إخراج الزكاة املفروضة، فهذا إيثار  للدنيا عىل ! ذنخًا ًل كفًرا

: نههلل عريض اإنه كافر  بعدم إخراج الزكاة؛ ملا ي حديث أيب اهريرة : اآلخرة، وًل نقول

ها، إاِلَّ إذا كان يوُم القيامة ُص » َحْت ما من صاحب ذهب وال فضة ال ُيَؤدِّي منها حقَّ فِّ

له صفائُح من نار، َفأُمْحَِي عليها يف نار جهنم، فُيْكَوى هبا جنبُُه وجبينُُه وظهُرُه، كلَّام 

، حتى يُ  ى َبَرَدْت ُأِعْيَدْت له يف يوم  كان مقداُرُه ْخسنَي ألَف سنة  ْقََض بني العباد، َفرُيَ

 .أَنه ًل َيْكُفُر هبذافدَل عىل . (2)«سبيُلُه إما إىل اجلنة، وإما إىل النار

وكذلك الذ  يقع ي املعصية، واهو يدر  أهنا معصية، فإنه يكون قد آثر احلياة 

، ويذكر الدنيا وشهوهتا عىل ما عند اهلل ي اآلخرة، ولكنه مل ُيْؤثِْراها مطلًقا، فهو يصِّلِّ 

                                                                                                                                                    

« املحرر الوجيز»، و(310، 4/331)« الكشاف»، و(3/291)للنحاس « إعراب القرآن»: ينظر( 1)

« اإلتقان»، و(4/251)« الرباهان ي علوم القرآن»، و(3/854)« باللخاب ي علوم الكتا»، و(8/895)

، وما تقدم ي (30/219)« التحرير والتنوير»، و(2/93)« معرتك األقران ي إعجاز القرآن»، و(2/289)

، ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿: «سورة القيامة»، و﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ﴿: «سورة الذاريات»

 .﴾ڄائ ائ ەئەئ﴿: «سورة اإلنشقاق»و

 (.914)، ومسلم (8402)الخاار  أخرجه ( 2)
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 الكافر اهلل ويستغفر؛ ففرق بني املؤمن الذ  آثر احلياة الدنيا ي بعض األحوال، وبني

 .(1)الذ  آثر احلياة الدنيا عىل اآلخرة إيثاًرا مطلًقا

 :﴾ڀپ پ پ﴿ *

 :أخرب عن اآلخرة بوصفني

أحسن، وأحسن بام ًل ُيقاس؛ ألن اجلنة ليس فيها مما ي الدنيا إًل : ، أ أهنا خري

؛ ففيها ما ًل عني رأت وًل أذن سمعت وًل خطر عىل قلب برش، وفيها من (2)سامءُ األ

ر قدره إًل اهلل ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿: النَعيم املقيم ما ًل يقدِّ

 .، لكن اهذا مما ُطو  عن العخاد[84: السجدة] ﴾ھ ھ

ألن أطول منه، والتفضيل لإليضاح، وإًل فال مقارنة بينهام؛ : ، أ وأهنا أبقى

 .(3)الدنيا حمدودة، واآلخرة غري حمدودة

فاجلنة خري من الدنيا، وحتى لو َفرضنا استواَءمها ي املدة، بأن تعيش ي الدنيا 

ة سنة فقط؛ لكانت اآلخرة ي اهذه احلالة مئة سنة ي طاعة اهلل، وتعيش ي اآلخرة مئ

أريد به  ك ماويدخل ي ذل! خرًيا، فكيف إذا انضاف صفة  أخرى واهي أهنا أبقى؟

اآلخرة فإنه أعظم أجًرا، وأبلغ ي حتقيق الرضا النفيس والسعادة ي الدنيا، واألجر 

 .واملثوبة ي اآلخرة

 : ﴾ ٹٺ ٺ ٿ  ٿڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿ *

                                                           

 .﴾ۅ ۉ ۉ ې﴿: «سورة النازعات»ينظر ما تقدم ي ( 1)

ہ ہ ھ ھھ ﴿: «سورة امللك»، وتقدم خترجيه ي ريض اهلل عنهامكام قال ابن عخاس ( 2)

 .﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

تفسري »، و(38/836)« تفسري الراز »، و(4/442)للواحد  « التفسري الخسيط»: ينظر( 3)

 (.20/24)« قرطخيال
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 .(1)املُشار إليه ما سخق ذكره ي السورة الكريمة من املعاين املذكورة

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ﴿: املقصود قوله: وقال بعُضهم

 .(2)، فهو املذكور ي الصحف األوىل﴾ڀٻ ٻ ٻ پ پ پٻ ٱ 

 :﴾ٺ ٺ ٿ ﴿أن املذكور السورة كلها، وأهنا مما تضمنته  واألقرب

ين العام اجلامع، أ  من حمكامت الرشيعة وأصوهلا التي اتفق عليها : واهي من الدِّ

 .عليهم السالماألنخياء؛ ألن الدين اجلامع اهو ما اتفق عليه األنخياء 

اًلعتقاد، وأصوَل األوامر والنوااهي العامة التي أطخق  لك أصوَل فيشمل ذ

ر، والتزكي، وأسامء اهلل تعاىل، وعخادته من ذكر اجلنة والنا: عليها األنخياء، فهذه املعاين

 .موجودة ي صحف إبرااهيم وموسى

وإنام ذكر صحَف إبرااهيم وموسى خاصة؛ ألهنام من أويل العزم من الرسل، 

 .م باقية عند اليهود، وعند العرب ي مكةوألن آثار نخوهت

   

                                                           

 «الطرب  تفسري»و ،(2/364) «الرزاق تفسري عخد»، و(2/452)« تفسري جمااهد»: ينظر( 1)

 «املنثور الدر»و ،(313 -1/312) «كثري ابن تفسري»و ،(6/288) «السمعاين تفسري»و ،(24/346)

(85/346- 349.) 

« تفسري ابن كثري»و، (6/288)« تفسري السمعاين»، و(24/346)« تفسري الطرب »: ينظر( 2)

(1/312- 313.) 
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*  

 .(1)«سورة الغاشية»: اسمها ي املصاحف، وكتب التفسري واحلديث

، «﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿سورة »: ، وبعض التفاسري«صحيح الخاار »وي 

 .(2)«﴾ٿ ٿ﴿سورة »و

صىل كان رسوُل اهلل »: قال ريض اهلل عنه من حديث النعامن «صحيح مسلم»وي 

ٿ ٿ ٹ ﴿، و﴾ں ڻ ڻ ڻ﴿يقرأ ي العيدين، وي اجلمعة بـ اهلل عليه وسلم

)«﴾ٹ
3). 

 .، وذلك عىل سخيل اًلختصار(4)«﴾ٿ ٿ﴿سورة »: وساماها بعضهم

 .(5)ست وعرشون آية باتفاقهم  *

                                                           

 «مذ الرت جامع»و ،(3/420) «الرزاق تفسري عخد»، و(424ص)« تفسري جمااهد»: ينظر( 1)

« زاد املسري»، و(24/326)« ري الطرب تفس»و ،(80/334) «الكربى النسائي سنن»و ،(5/296)

 (.30/293)« التحرير والتنوير»، و(20/25)« تفسري القرطخي»، و(4/434)

« تفسري ابن أيب زمنني»و، (80/366)« تفسري املاتريد »و، (6/861)« صحيح الخاار »: ينظر (2)

 (.30/293)« والتنويرالتحرير »، و(5/823)

 .«سورة األعىل»ي  ، وما تقدم(141)« صحيح مسلم»: ينظر( 3)

 (.30/293)« التحرير والتنوير»: ينظر( 4)

 (.242ص)« الخيان ي عدِّ آ  القرآن»: ينظر( 5)
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السمعاين، وابن اجلوز ، والقرطخي، : باًلتفاق، ذكر ذلك  *

 .(1)شوكاين، وغرياهموال

 :﴾ۀٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ *

قد أتاك حديث : قد، والسؤال تقرير، أ : بمعنى ﴾ٿ﴿أن  األقرب

 .(2)الغاشية

وقد اختلف املفِّسون يف معناها عىل ثالثة صفة ملوصوف مل ُيذكر،  ﴾ٹ﴿و

النار؛ ألهنا تغشى وجوه أصحاهبا، : وقيلأهنا القيامة، : ، أشهراها وأصحهاأقوال

أهنا القيامة؛ ألنه ذكر بعد الغاشية ما يقع فيها، وذكر  والراجحعث، صيحة الخ: وقيل

 .(3)أحوال أاهل اجلنة وأاهل النار، فهي تغشى الناس مجيًعا، وًل خملص ألحد منها

إن تفاصيل يوم القيامة مما ًل يمكن معرفته إًل عن طريق الوحي، واإلنسان قد 

املحسن جزاءه، وُيقتص َل يدرك بالعقل والفطرة حقيقة الخعث والنشور، لينا

 .للمظلوم من الظامل، وتتجىَل احلكمة الربانية من اخللق

                                                           

، (20/25)« تفسري القرطخي»، و(4/434)« زاد املسري»، و(6/282)« تفسري السمعاين»: ينظر (1)

 (.5/520)« فتح القدير»، و(5/512)« تفسري الثعالخي»، و(20/219)« اللخاب ي علوم الكتاب»و

للواحد  « التفسري الخسيط»، و(80/501)« تفسري املاتريد »، و(4/644)« تفسري مقاتل»: ينظر( 2)

﴾،  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿ : «سورة الذاريات»، وما تقدم ي (4/434)« زاد املسري»، و(23/6)

 :«سورة الربوج»، و﴾ىئ ىئ ی ی ی﴿: «سورة النازعات»و

 .﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ﴿

تفسري »، و(324 -24/326)« تفسري الطرب »، و(535ص)ًلبن قتيخة « غريب القرآن»: ينظر( 3)

« تفسري القرطخي»، و(5/442)« املحرر الوجيز»و ،(4/448)« فالكشا»، و(80/814)« الثعلخي

 (.30/294)« التحرير والتنوير»، و(85/324)« روح املعاين»، و(20/25)
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ل ما تؤمن به الِفَطُر السليمة والعقول  د وتوضح وتفصِّ وجاءت الرساًلت لتحدِّ

« حديث الغاشية»املستقيمة، من حقائق الخعث والنشور واجلنة والنار، فجاء 

 .اًل ي القرآن والسنة مفَص « حديث القيامة»و

ۆئ ﴿: واحلديث يطلق عىل الكالم أو اخلرب أو القصة، كام ي قوله تعاىل

 .[888: يوسف] ﴾ۈئ ۈئ ېئ

 :﴾ہٹ ڤ ڤ ﴿ *

؛ ألن الغاشية غالخًا ما ﴾ٹ﴿: ، وبني﴾ٹ﴿: ي السياق مناسخة بني قوله

َيخنُِي أثُراها عىل الوجه، وما ي القلب من اخلوف أو احلياء أو اًلرتخاك يظهر أثُره عىل 

 .، وإن كان املقصود أصحاهبا﴾ٹ﴿وجه، وهلذا ناسب أن يعربِّ بـلا

 .يوم الغاشية، يوم القيامة، فهذه األوصاف هلم ي اآلخرة: يعني ﴾ڤ﴿

 :ويف ذلك ثالثة أقوال

: أن اهذه أوصافهم ي اآلخرة، فوجواههم خاشعة ذليلة، كام ي قوله تعاىل -1

 .[45: الشورى] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ﴿

ي اآلخرة أيًضا، فهم ي املوقف من : يعني ﴾ھڤ ڦ ﴿: ولهه؛ فقوعلي *

ركضهم وذاهاهبم وإياهبم وقلقهم وحركتهم يعملون وينصخون ويعَذبون، ويكلفون 

 .(1)أمحاًًل 

                                                           

« تفسري القرطخي»، و(2/90)للنحاس « إعراب القرآن»، و(24/312)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

 (.85/312)« الدر املنثور»، و(20/24)، (4/65)
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من اخلشوع، واهذا يعني  ﴾ڤ﴿: أهنا أوصاف هلم ي الدنيا، وبناًء عليه قال -2

الراهخان، أو عخادة اخلوارج الذين أهنم كانوا يعخدون اهلل عىل غري اهًدى، كعخادة 

 .ة، ولكنه عىل غري اهدىعنداهم خشوع ي ظااهر األمر من العخاد

من : واهكذا اهم يعملون أعامًًل ي الدنيا، ًل تنفُعهم ي الدار اآلخرة، وينصخون

 .(1)النصب، واهو التعب

تكون صفات مشرتكة، بعضها ي الدنيا وبعضها ي اآلخرة، فاخلشوع ي أن  -3

 .(2)نيا، والعمل والنصب ي اآلخرة، أو العكسالد

أن اهذه الصفات هلم ي الدار اآلخرة، وليست ي الدنيا،  واملختار األول

فوجواههم خاشعة ذليلة من اهول ما ترى، عاملة ناصخة ي املوقف بام يقع هلا من 

 .(3)احلرية والذاهاب واإلياب، كام ورد ي جميئهم إىل األنخياء وتردُّداهم عليهم

: ا، كام قال تعاىلوحينام يصريون إىل النار؛ فإهنم ينصخون ويتعخون تعًخا مراهفً 

 .[84: املدثر] ﴾ىت يت﴿

 :﴾ھڦ ڦ ڄ ﴿ *

اهذه الوجوه وأصحاهبا، وأشد ما َتْصىَل النار من اإلنسان وجهه، وكوهنم : أ 

يتقون النار بوجواههم اهو من أشد ما يكون عليهم؛ ألن احلرق لو كان ي ِرجل 

وجهه من أثر احلر وأمله ن أو ي يده، لكان أاهون بكثري من وجهه، فإنه جيد ي اإلنسا

 .اليشء العظيم

                                                           

 .السابقة واملصادر ،(4/234) «اخلازن تفسري»و ،(2/361) «الرزاق عخدتفسري »: ينظر( 1)

، (4/434)« زاد املسري»، و(1/404)« تفسري الخغو »، و(1/48)« تفسري القشري »: ينظر( 2)

 .واملصادر السابقة

 صحيح»، و(4482)« صحيح الخاار »: ينظر. ي الشفاعة ريض اهلل عنه كام ي حديث أيب اهريرة( 3)

 (.894) «مسلم
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ون ﴾ڦ﴿، وإنام «ُتكوى»: ومل يقل ، فالنار اهي مسكنهم، والعرب يعربِّ

شاة َمصلِية، فإهنم حيفرون حفرة، ويضعون فيها مجًرا شديًدا، : بالَصْلِو، إذا قالوا مثاًل 

يكون،  أو اللحم الذ  يريدون َشيَه أو إنضاجه، واهذا أشد ماثم يضعون فيه الشاة 

 .(1)والكي يكون عابًرا ويزول، باالف الَصِّْل 

إشارة إىل عظمتها واهوهلا، وأهنا وإن كانت تشخه نار الدنيا من « النار»وتنكري 

حيث األصل، إًل أهنا يشء آخُر مما يعلمه اهلل وًل يتصوره الخرش، وكل صورة ختطر ي 

 .لك عن نار اآلخرة فاألمر أشد من ذلكبا

 .مع أن اهذه الصفة ًلزمة، فام من نار إًل واهي حامية ﴾ڄ﴿ووصفها بأهنا 

واهذا إما أن يكون ألهنا ًل َتفرُت وًل تربد، فليست كنار الدنيا، التي تستعر ثم 

 .ختخو، وإنام َتتوَقد وتتلهب أبًدا

 . الكافرينأو ألهنا زيادة عىل حراها وسعرياها، تتغيَظ عىل

، [1: امللك] ﴾ہ ہ ھ ھ﴿: ليه قوله تعاىلواهذا املعنى صحيح، ويدل ع

 .عىل الكافرين (2)تتقطع من شدة غضخها وَحنَِقَها: يعني

إهنا سخب ي احلامية، فالوعيد هبا حيمي اإلنسان من الوقوع ي : وقال بعضهم

 .(3)املعايص؛ ألنه إذا تذَكر النار امتنع عن الذنوب، واهذا بعيد

 :﴾ۓڄ ڄ ڃ ڃ ﴿ *

                                                           

ک ڑ ڑ ﴿: «سورة املطففني»، و﴾یگ گ ڳ ﴿: «سورة اًلنفطار»ينظر ما تقدم ي ( 1)

 .﴾پک 

 .شدة الغيظ: أ ( 2)

« تفسري القرطخي»، و(6/251)« تفسري املاورد »، و(4/182)« تفسري مقاتل»: ينظر( 3)

 (.30/296)« التحرير والتنوير»، و(85/325)« روح املعاين»، و(20/21)
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كأن السامع تصَور اهذا املعَذب واهو ُيصىَل بالنار، فتذَكر املاء الذ  يطفئ النار، 

ويرو  الظمأ؛ لياطئ اهذا الواهم؛ فشأن اآلخرة ليس كشأن الدنيا، فذكر ما 

ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿: شديدة احلرارة، كام ي قوله ﴾ڃ﴿يرشبون، واهي عني من املاء 

: واآلناملاء احلار، : واحَلِميم، [44 -43: نالرمح] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

، وليست كحرارة مياه الدنيا، فهذا رشاهبم إذا استسقوا، (1)الخالغ ي احلرارة منتهاه

: الكهف] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ﴿: «سورة الكهف»وهلذا قال تعاىل ي 

ۓ ﴿! ، فمن شدة حرارته يشو  وجواَههم قخل أن يرشبوه، فكيف إذا رشبوه؟[29

، واإلنسان إذا تقطعت أمعاؤه ي الدنيا يموت، أما [85: حممد] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ

ي اآلخرة، فهم بني املوت واحلياة؛ ألنه لو كان ي اآلخرة موت، ملاتوا بمجرد دخول 

 .النار، ولكن أمر اآلخرة ًل يقاس بنواميس احلياة املعروفة

 :﴾ڭڃ چ چ چ چ ڇ ﴿ *

عىل قول مجهور أاهل اللغة  -يعوالّضَّ انتقل من ذكر الرشاب إىل ذكر الطعام، 

يه العرب: -والتفسري ، تأكله اإلبل، وتسمِّ يٌّ
: نوع من نخات الصحراء َسامٌّ شوكِ

ق رْبِ ي(2)الشِّ يًعا، وقد تأكله اإلبل فال ينفعها وًل يسمنها: ، فإذا يخس سمِّ  .(3)رَضِ

                                                           

« الكشاف»، و(81/213)للواحد  « التفسري الخسيط»، و(22/232)« تفسري الطرب »: ينظر (1)

 (.84/845)« تفسري القرطخي»، و(4/458)

 .«ح م»، «أ ن ا»( 254، 96ص) «املفردات ي غريب القرآن»: وينظر أيًضا

ًلبن « املشتخه حتوضي»، و(530ص)أليب عِّل القايل « الخارع ي اللغة»: ينظر. بفتح الراء: وقيل( 2)

 (.5/241)نارص الدين 

، «ض ر ع»( 506ص) «املفردات ي غريب القرآن»، و(3/552)« تفسري السمرقند »: ينظر( 3)

« اللخاب ي علوم الكتاب»، و(1/451)« الخحر املحيط ي التفسري»، و(8/2608)« تفسري ابن جز »و

 (.5/601)« فتح القدير»، و(20/293)
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 :﴾ۇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ *

والعطش، ويرشبون املاء وي اهذا مزيد عذاب ألصحاب النار، فيعَذبون باجلوع 

 .احلميم، ويأكلون الرَضيع

ڤ ڤ ڦ ﴿: الَزقُّوم، فقال: وقد ذكر تعاىل طعام أاهل النار، فسامه مرةً 

: ، وسامه[46 -43: الدخان] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿: الِغسلني، فقال

 .[34 -35: احلاقة] ﴾ٺ

، أو أهنا حسب مقام احد، واهي أنواع داخلة حتتهفإما أن اهذه أسامء ملسمى و

إن اهذا ي أحوال خمتلفة، واهلل : اإلنسان ي النار، فلكل َدْركٍة نوع من الطعام، أو يقال

 .(1)تعاىل أعلم، واملقصود الوعيد

 :﴾ۈڎ ڈ ڈ ﴿ *

: من النَعيم، كام قال تعاىل ﴾ڈ﴿: يوم الغاشية التي اهي القيامة، وقوله: أ 

 .[24: املطففني] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿

 :﴾ۋژ ڑ ﴿ *

رضيت سعيها ي الدنيا، فلام رأوا املصري محدوا سعيهم واجتهاداهم وصرباهم، 

ى: وكام قيل َ  .(2)عند الصخاح حيمُد القوُم الرسُّ

                                                           

رر ي تفسري اآل  والسور»، و(23/463)للواحد  « الخسيطالتفسري »: ينظر( 1) « َدْرج الدُّ

 .«سورة احلاقة»، وما تقدم ي (80/462)« الخحر املحيط ي التفسري»، و(2/404)

مجهرة »، و(838( )8/844)للدينور  « املجالسة»، و(840ص)أليب عخيد « األمثال»: ينظر( 2)

ى(. 2/32)« األمثال َ  .سري الليل: والِّسُّ
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لنتيجة سعيها وثوابه وجزائه ي الدار اآلخرة، فحصل راضية : أو يكون املعنى

كان النعيم والنعومة ي الوجه، كان منهم كامل الرضا، والرضا معنى قلخي، فلام 

 .(1)الرضا ي القلب

 :﴾ېک ک ک ﴿ *

، بارتفاعها وعظمتها وسعتها، فإن اجلنة ي السامء، والنخي والعلو هنا علو حيس

اءوَن »: قال صىل اهلل عليه وسلم اءوَن أهَل الُغَرف من فوقهم كام َيََّتَ إن أهَل اجلنة ليَََّتَ

يَّ الغابرَ  رِّ يا : قالوا. «يف األُُفق من املرشق أو املغرب؛ لتفاضل ما بينهم الكوكَب الدُّ

ال والذي نفيس بيده، بل »: األنخياء، ًل يخلغها غرياهم؟ قالرسوَل اهلل، تلك منازل 

ُقوا املرسلنيَ  ها اهللُ مئإن يف اجلنة »: وقال. (2)«رجال  آمنوا باهلل وصدَّ َة درجة، أعدَّ

 .(3)«لدرجتني كام بني السامء واألرضللمجاهديَن يف سبيله، ما بني ا

، وعقوبة  وَصِّْل، واهذه جنة عالية، واهو سخحانه فتلك نار حامية، ومجر  وَكيٌّ

يتحخَب إىل عخاده ويصرب عليهم وحيُلم، وًل يعاجلهم، بل يقيم عليهم احلجج، ويظهر 

عراضها، هلم آياته، وربام عىص العخد فأمهله، وربام سَلط عليه بعض مصائب الدنيا وأ

يتطهر من ذنوبه من مرض أو فقر أو جوع أو َدْين أو اهم  أو غم  أو عدو متسلط؛ حتى 

 .قخل أن يلقى ربه

كذلك بارتفاع رتختها، وكوهنم ي ِجوار رهبم تخارك  وعلو اجلنة علوٌّ معنويٌّ 

 .وتعاىل، وما فيها من رفعة املنزلة، ورفعة الشأن

 :﴾ائگ گ گ گ ﴿ *

                                                           

 (248 -81/204)« تفسري القرطخي»: ينظر( 1)

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب سعيد( 2138)، ومسلم (3256)أخرجه الخاار  ( 2)

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة( 2490)أخرجه الخاار  ( 3)
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الكالم الذ  : وأصل اللغو اجلنة لغو، عنو ؛ فال ُيسمع يواهذا من العلو امل

: ، وقال[225: الخقرة] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿: ليس له معنى، كام قال تعاىل

ڻ ۀ ۀ ﴿: ، وقال[55: القصص] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿

) [23: الطور] ﴾ہ ہ ہ
1). 

 الخذ ء أو املحزن، وإنام كالمفمن باب أوىل أنه ليس فيها الكالم الفاحش أو 

، حتى صح أ . (2)«ُيْلَهُموَن التسبيَح والتحميَد، كام ُتْلَهُموَن النََّفَس » هنمأاهلها خري َوبِرٌّ

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿: فكالمهم ذكر وبر وشكر ومحد وثناء، فقد قال تعاىل

 جتر  اهي من غري تكلف؛ ألن اجلنة ليس فيها تكليف أصاًل، بل: ، يعني[24: احلج]

 .به يتلَذذون الذ  النعيم من جزء واهو النََفُس، جير  كام منهم

 :﴾ۇئڳ ڳ ڳ ﴿ *

 .(3)عيون: اسم جنس بمعنى ﴾ڳ﴿بدأ السياق يتحَدث عن مشارهبم، و

وعيون اجلنة جتر  عىل أرضها، وعىل ظااهراها، من غري أن يكون هلا أخاديد 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿: متيش فيها أو َسَواٍق، كام ي قوله تعاىل

، [85: حممد] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

فهذه األشياء جتر  عىل األرض، وجيرهيا املؤمن كيف شاء، ومن غري حاجة إىل أن 

                                                           

التحرير »، و(23/464)للواحد  « التفسري الخسيط»، و(3/544)« تفسري السمرقند »: ينظر( 1)

 (.30/299)« نويروالت

 .ريض اهلل عنهام اهلل من حديث جابر بن عخد( 2135)أخرجه مسلم ( 2)

« تفسري السعد »، و(1/451)« الخحر املحيط ي التفسري»، و(1/42)« تفسري القشري »: ينظر( 3)

 (.928ص)
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يكون للنهر دفتان؛ ألن اهذه قوانني املادة ي الدنيا، ي حني أن اجلنة يشء آخر، فهذه 

 .(1)العني جارية ُمَطِردة ساعية

 :﴾ۈئڱ ڱ ڱ ﴿ *

ير ي الدنيا، توقع وع، وَمن تعَود عىل رسمعروف، ووصفه بأنه مرف الِّسير

ر املرفوعة بحجم ما يعرف من القياسات، لكن اليشء الذ  ي اآلخرة  أن الرسُّ

ًل تستطيع أن تتايله، فرفعته ربام أرفع من قدر األرض، وأرفع من قدر السامء، 

 .ذلكوأرفع مما يعلم الناس؛ ويكفي أن اهلل تعاىل وصفها ب

ية؛ ألهنا ُأعَدت لألطهار األبرار الذ  نَقوا ىل ِرفعتها املعنووي اآلية إملاح إ

 .فروجهم عام ًل حيِل، وطهرواها احتساًبا لذلك اليوم

ر اهن النساء الطااهرات املطَهرات املكتمالت : ومن معاين ذلك ُ أن َمن عىل الرسُّ

 .(2)واخلَْلق واخلُُلقي اهليئة والشكل والظااهر والخاطن 

 :﴾ىئں ڻ ﴿ *

اإلناء أو الكوز الذ  ليس له ِمْقخَض  أو ُعرى، وًل يكون له أيًضا : وبالك

 .َمصبٌّ يصب منه املاء

استُعمل ي القرآن جمموًعا، ومل يأت مفرًدا؛ « الكوب»وذكر الرافعي أن لفظ 

والرقة واًلنكشاف وحسن التناسب ألنه ًل يتهيَأ فيه ما جيعله ي النطق من الظهور 

 .(3)اهو اجلمع الذ « أكواب»كلفظ 

 .(1)قريخة منهم وي متناوهلم: أ  ﴾ڱ﴿ووصفها بأهنا موضوعة ي مقابل 

                                                           

 .األصخهاين، وللضياء املقديسًلبن أيب الدنيا، وأليب نعيم « صفة اجلنة»: ينظر( 1)

 (.1/316)« تفسري ابن كثري»: نظري( 2)

 (.860ص)للرافعي « إعجاز القرآن»: ينظر( 3)
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: أهنا مقَدرة، مصنوعة بمقدار يناسب كل حال، كام ي قوله تعاىل: ومن صفاهتا

، فهي مقَدرة ومناسخة، [86 -85: اإلنسان] ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴿

 .ما ًل خيطر عىل بال وفيها من أسخاب النعيم والرسور والخهجة والرتف

 :﴾یڻ ڻ ﴿ *

الوسائد، فهي : واهي -(2)بضم النون والراء، وفتحهام، وكرسمها -مجع ُنْمُرَقة

 .(3)مصفوفة بعضها إىل جنب بعض، لقعوداهم وُمتََكئِهم

 :﴾پۀ ہ ﴿ *

 .(4)الخُسط: واهي -مثلث الزا  -زربيَة: مجع َزرايب

: أذريب، يعني: مأخوذة من« َزرايب»إن أصل كلمة : ويقول بعض املحققني

إن الذال : َزْربَِية؛ فقد قيل: أذربية، فصاروا يقولون: ا، ومؤنثهاأذربيجان، اختصارً 

ما يقول عن اجلنة أن فيها اهذا اللون، فإن  ، لكن اهلل تعاىل عند(5)ليست ي لغة الفرس

 .هاهذا فقط من باب تقريب املعنى لعقل السامع بذكر ما يعرف نعومته ومجال شكل

 :﴾ڀہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿ *

                                                                                                                                                    

« تفسري القرطخي»، و(24/893)« تفسري الراز »، و(28/648)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

 (.25/255)« التحرير والتنوير»، و(25/91)« روح املعاين»، و(20/26)

 .«ن م ر ق»( 26/431)« تاج العروس»: ينظر( 2)

تفسري »، و(6/284)« تفسري السمعاين»، و(23/448)للواحد  « التفسري الخسيط»: ينظر( 3)

 (.85/321)« روح املعاين»، و(80/463)« الخحر املحيط ي التفسري»، و(20/34)« القرطخي

« تفسري السمعاين»و، (6/268)« تفسري املاورد »، و(3/206)« تفسري ابن فورك»: ينظر( 4)

« املحرر الوجيز»، و(4/444)« الكشاف»، و(349ص)« ردات ي غريب القرآناملف»، و(6/284)

 .، واملصادر السابقة(84/892)« تفسري القرطخي»، و(5/236)

 (.30/303)« التحرير والتنوير»: ينظر( 5)
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مدعاة للتعجب واًلعتخار ي ِخلقته وقوته، وصربه واحتامله للجوع  واإلبل

والعطش، وقدرته عىل محل األثقال، وسهولة انقياده؛ ولذلك اختار اهلل اإلبل اهنا، مع 

أنه يوجد ي احليوانات ما اهو أقوى منه أو أشد، كالفيل أو األسد أو التمساح أو 

خلقها أوًًل، وألُنسَيتِها، وكوهنا قريخة من هلل تعاىل ذكر اإلبل، لَعجِب النمر، لكن ا

 .اإلنسان، مألوفة لناظرْيِه خيالطها ويستادمها

واهذا ًل يمنع وًل يعارض أن يكتشف العلامء من دقائق املعاين ي خلق اإلبل ما 

 .مل يكن يعرفه الناس

 :﴾ٿے ۓ ۓ ڭ ﴿ *

 .إىل اهذه القخة الزرقاء: أ 

 :﴾ٹۇ ۇ ڭ ڭ ﴿ *

فيها من القوة والرسوخ، إضافة إىل ما فيها من حفظ األرض؛ فريى اجلخال وما 

 .فإن اهلل تعاىل جعل اجلخال أوتاًدا حتفظ األرض ويستقر هبا توازهنا

 :﴾ڤۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿ *

فاألرض اُهيِّئَْت ًلستادامات اخلَْلق، من ميش ونوم وعمران وعمل وزراعة، 

لفهم، ونسخوه إىل القرآن، رض، كام ظن بعض َمن أخطأ اوًل ينفي ذلك ُكَرِوَية األ

فُكَروَيتها قطعية عند علامء اإلسالم وعند علامء الفلك، حتى قخل أن يشااهداها العلم، 

 .(1)واهي كرة تدور ي الفضاء العظيم

 :﴾ڄۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿ *

                                                           

سورة »، و[4: ق] ﴾..ک ک ک ک ڑ﴿: «﴾ٱ﴿سورة »ينظر ما تقدم ي ( 1)

 .﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿: «ورة الشمسس»، وما سيأيت ي ﴾گ گ گ گ﴿: «النازعات
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ل ، واهذا معنى عظيم؛ فإن اهلل سخحانه يقو(1)لست بمتغلِّب أو متسلِّط: أ 

ر اهؤًلء بالقرآن: صىل اهلل عليه وسلمملحمد  ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ﴿: ذكِّ

 .[45: ق] ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ

ر فحسب، فلست ذا  ﴾ۅ﴿و للحرص، فحرص رسالته ي التذكري، فأنت مذكِّ

خًا فتأخَذاهم بالقوة، وإنام أنت نخي مخلِّغ، واهذا معنى  سلطاٍن فتَْقَهَراهم، وًل حاكاًم متغلِّ

ليست قهًرا وإلزاًما، وإنام أصلها قائم عىل احلرية ي اختيار عظيم، فالدعوة إىل اهلل 

 .﴾چچ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿: الناس

وقد غفل كثريون عن اهذا املعنى، فتجد األََب يريبِّ أوًلده عىل اخلوف منه أكثر 

مما يربيهم عىل اخلوف من اهلل، وبعض الدعاة يربُّون الناس عىل اخلوف من املجتمع 

لون ي إصالحهم وتربيتهم عىل السلطة التي تقهر الناس عىل وعني الرقيب،  ويعوِّ

يغفلون عن خماطخة قلوب الناس باخلري والتذكري اخلري ومتنعهم من الرش، و

والتاويف بالقرآن حتى حييا وازع احلب ثم اخلوف من اهلل ومراقخته ي قلب العخد، 

ت السلطة وصار من واليوم بعد أن غلخت العوملة وتقدمت وسائل اًلتصال ضعف

 .املهم الرتبية عىل الرقابة الذاتية التي تعني خمافة اهلل وتعظيم حرماته

وًل يعني اهذا إلغاء جانب املسؤولية لألب أو الزوج أو املعلِّم أو احلاكم، وإنام 

املقصود أن يكون اًلعتامد عىل اإليامن الذ  ي القلوب، وإًَل فَمن مل يكن عنده إيامن 

من الرش فلن يفعل اخلري، وبمقدوره أن يصل إىل ما يريد دون علمك، ويظن لو منعته 

بد من  ُبعثوا إًل للجهاد، فصار اجلهاد ي نفسه غاية ومقصًدا ًلبعضهم أن الرسل ما 

                                                           

« الكشاف»، و(23/446)للواحد  « التفسري الخسيط»، و(24/340)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

، (20/34)« تفسري القرطخي»، و(38/846)« تفسري الراز »، و(4/436)« زاد املسري»، و(4/445)

 (.1/311)« تفسري ابن كثري»و
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واهذا خطأ، واجلهاد وسيلة وليس غاية، والرسل ! إقامته وحتقيقه مهام كانت الظروف

قتال أصاًل، والقتال إنام ُيرشع ي ظروف خاصة، ًل ُبِعثوا للهداية، وأكثراهم مل ُيخعث ب

األموال، وإنام إلزالة الظلم ونرصة احلق ومقاومة الخاغني ألجل التوسع وًل ِجخاية 

 .واملعتدين ومحاية احلق

 :﴾ڃى ى ائ ائ﴿ *

 .لكن َمن توىل وكفر فشأنه إىل اهلل تعاىل: ، أ «لكن»استثناء منقطع، بمعنى 

اًلستثناء عىل بابه، واملقصود أن اهلل يسلِّطك : ﴾ى ى ائ ائ﴿: وقال بعُضهم

هبم باجل ٱ ٻ ٻ ﴿: هاد، كام ي قوله تعاىلعليهم بأن تعذِّ

 .[84: التوبة] ﴾ٻ

: واهذا معنى ضعيف؛ ألن املستثنَى اهو املستثنَى منه، واهلل سخحانه ملا قال

: لست عىل الكفار بمسيطر، فكيف يستثني ويقول: يعني ﴾ې ې ې﴿

ى جديد اهذا ًل يستقيم ي الكالم الفصيح، وإنام املقصود من السياق معن .إًل الكفار

 .مستأنف

 :﴾چەئ وئ وئ ۇئ ﴿ *

ر، فالداعية جيب أن يستحرض معنى : يعني أمره إىل اهلل، ليس إليك، وإنام أنت مذكِّ

ًرا، وليس بمتسلِّط عىل الناس وًل متفوق عليهم، وًل يقهراهم وًل يأخذاهم،  كونه مذكِّ

 .اهم إىل اهلل تعاىلوإنام يدعو
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بوا عذاًبا أدنى ي الدنيا، ؛ ألهنم ﴾وئ ۇئ﴿: وسَمى عذابه ي اآلخرة ُعذِّ

 .(1)باملصائب واألمراض والرشور والفتن وغرياها مما يقع عليهم

 :﴾ڍۆئ ۆئ ۈئ ﴿ *

، فأمر الدنيا يسري [824: النحل] ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی﴿فال تعجل عليهم 

 .ملصريومهام طال فهو قصري، وإىل اهلل تعاىل ا

 :﴾ڈېئ ېئ ېئ ىئ﴿ *

، كام قال (2)ليس عليك من حساهبم من يشء: واملعنىفيحاسخهم بام عملوا، 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ﴿: سخحانه

 ﴾ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت

 .[52: األنعام]

وا عن حماسخة الناس، ويتوَرعوا عن احلكم  واهذه دعوة إىل املؤمنني أن يكفُّ

العقل، لك ألاهله، واًلشتغال بإصالح النفس والقلب وبالكفر والنار، وترك ذ

 .والسعي ي اهداية اآلخرين، واإلحسان إليهم، وكف الرش عنهم

  

                                                           

للواحد  « التفسري الخسيط»، و(4/333)«  الثعلخيتفسري»، و(81/632)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

، (84/804)« تفسري القرطخي»، و(3/442)« زاد املسري»، و(4/363)« املحرر الوجيز»، و(81/855)

 (.6/369)« تفسري ابن كثري»و

 .، واملصادر السابقة(20/34)« لقرطخيتفسري ا»، و(24/343)« تفسري الطرب »: ينظر( 2)
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*  

 .(1)«سورة الفجر»: اسمها ي املصاحف، وكتب التفسري، واحلديث

ة من واهو أيًضا ي طائف. «﴾ٱ﴿ سورة»: «صحيحه»وساَماها الخاار  ي 

 .متقاربان، ومها (2)احلديثكتب التفسري، و

 .(3)تسع وعرشون: وقيلثالثون، : وقيلاثنان وثالثون آية، : قيل:  *

 .وأكثر املفرسين عىل ذلك ، *

وُنقل عن عِّل بن أيب طلحة أهنا نزلت باملدينة، ونقل ابن عطية عن أيب عمرو 

 .(4)ول اهو الصحيحالَداين أهنا مدنية، والقول األ

                                                           

 «الرتمذ  جامع»و ،(3/422) «الرزاق تفسري عخد»، و(426ص)« ااهدتفسري جم»: ينظر( 1)

 «القرطخي تفسري»و ،(24/344) «الطرب  تفسري»و ،(80/334) للنسائي «الكربى السنن»و ،(5/394)

 (.30/388) «والتنوير التحرير»و ،(20/31)

« تدركاملس»، و(5/826)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(6/869)« صحيح الخاار »: ينظر( 2)

 (.3/280)« تفسري ابن فورك»، و(2/522)

وئ ۇئ ﴿ ،[86: الفجر] ﴾ڻ ۀ ۀ﴿ ،[85: الفجر] ﴾ڳ ڱ﴿: وقد اختلفوا ي أربع آيات( 3)

مجال القراء »و، (243ص)« الخيان ي عدِّ آ  القرآن»: ينظر. ﴾ڤ ڤ ڦ﴿ ،[23: الفجر] ﴾ۇئ

 (.30/388)« التحرير والتنوير»، و(2/556)« وكامل اإلقراء

املحرر »، و(243ص)« الخيان ي عدِّ آ  القرآن»، و(662)أليب عخيد « فضائل القرآن»: نظري( 4)

« روح املعاين»، و(5/515)« تفسري الثعالخي»، و(4/434)« زاد املسري»، و(5/446)« الوجيز

 (.30/388)« والتنوير التحرير»، و(85/333)
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، والذ  يظهر أهنا نزلت ي وقت شدة عىل النخي  *

 :، وكان فيه حمتاًجا إىل أن ُيَذَكر بمعنينيصىل اهلل عليه وسلم

نعمة اهلل تعاىل عليه بالنخوة وخالفة األنخياء، وأن وعد اهلل تعاىل له بالنرص  -1

 .والتمكني آت ًل حمالة

بني و تعاىلعقاب اهلل -2 الظاملني، وأنه مهام أبطأ فسوف يأيت،  للمعاندين واملكذِّ

بني  .فالنرص لك ولدينك وأاهل ملتك، والعقوبة عىل الظاملني املكذِّ

 :﴾ۀٱ ﴿ *

إن الَقَسم توكيد حقيقة عظيمة، فإذا : اهذا َقَسم، واملفرسون وأاهل اللغة يقولون

 .(1)ثر توكيًدا وإحلاًحاكان املقَسم به اهو اهلل تعاىل، كان األمر أك

واألشياء املقَسم هبا عىل أ  وجه ُفهمت فهي من آيات اهلل، ولذلك ذكر الشيخ 

 .(2)أن املقَسم عليه اهو املقَسم به رمحه اهللالرمحن السعد   عخد

عىل ماذا : أننا ًل نحتاج إىل أن نخحث: واهذا كالم بديع، مل أجده لغريه، يعني

أقسم هبذه األشياء؛ لتوجيه النظر إليها، إن اهلل : أن نقولأقسم اهلل تعاىل؟ بل يكفي 

 .واإلشارة إىل بديع صنعه فيها، وإىل عظيم نعمته عىل عخاده

وَثَم قدر خمتلف فيه، واهو مااهية املقسم به، وحني تستعرض األقوال جتد كثرًيا 

وإنام  منها صحيحة املعنى وجيهة، فاألمر فيها واسع؛ ألنه ًل يتعلق هبا حكم عمِّل،

ن اللطائف واملعاين واألرسار التي يتميز الناس هبا بحسب قوة فهمهم، اهي ألوان م

 .ودقة إدراكهم

                                                           

 .(4/446)« الكشاف»، و(24/344)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

 (.923ص)« تفسري السعد »: ينظر( 2)
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حينام يخُزغ النهار وتزول ُظْلمة الليل، : الفجر الصادق، أ : أقسم بالفجر، واهو

 .(1)واهو وقت صالة الفجر عىل ما اهو متفق عليه عند العلامء

: التكوير] ﴾گ ڳ ڳ﴿: ي قوله تعاىلوأقسم ي موضع آخر بالصخح، كام 

وقت : واملقصود. انفجر املاء: ، واهو اهنا عرَب بالفجر؛ ًلنفجار النهار، كام تقول[81

الصخح؛ إشارة إىل ما يكون ي وقت الفجر من الفضيلة، فهو وقت زوال النوم، 

اليقظة واًلنطالق ي طلب املعاش وخروج الناس من املوتة الصغرى إىل حالة 

 .خادة ومصالح احلياةوالع

واهلل تعاىل ُيقسم باليشء وبنقيضه، وي اهذا إشارة إىل أن كالًّ منهام نعمة؛ فالنوم 

بَقْدر نعمة، واليقظة بَقْدر نعمة، وإذا زاد أحدمها عن الَقْدر املطلوب يصخح حالة 

 .حتتاج عالًجا واستشفاءً 

لرمحة ي خلق م أقسم بضده، وي اهذا بيان احلكمة وا، ث«الفجر»فأقسم بـ

لق الليل والنهار، والنوم واليقظة، والذكر واألنثى، وجعل األضداد؛ فإنه سخحانه خ

 .الزوجية ي سائر خملوقاته

؛ ألن املقصود الفجر املعروف، والوقت الفاضل، الذ  (ال)بـ« الفجر»وعَرف 

ڤ ڦ ڦ ﴿: س، كام قال اهلل تعاىلجعله تعاىل ظرًفا إلحدى الصلوات اخلم

، وكان [41: اإلرساء] ﴾ڃ چ چ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڦ ڦ ڄ

 .(2)يطيل صالة الفجر صىل اهلل عليه وسلمالنخي 

إىل منة اهلل عليه  صىل اهلل عليه وسلموتنخيه للنخي  -واهلل أعلم -وفيه إملاحة

بمناجاته ربه، وقربه منه، وخاصة ي األوقات الفاضلة، كوقت الَسحر الذ  اهو 

                                                           

 (.2/434)ًلبن املنذر « األوسط»: ينظر( 1)

 (.468)« صحيح مسلم»، و(548)« صحيح الخاار »: ينظر( 2)
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، ويتلو كتاب اهلل ي اهذا الوقت سام ا، وأن(1)وقت النزول اإلهلي لرمحة، فيصِّلِّ

 .املشهود

 :﴾ہٻ ٻ ﴿ *

، والتنكري قد يكون «والليايل العرش»: انتقل من التعريف إىل التنكري، فلم يقل

 .للتعظيم

ريض اهلل أهنا ليايل عرش ذ  احِلَجة، وُنقل اهذا عن ابن عخاس : وأقوى ما قيل

 .(2)ه أكثر املفرسينوعكرمة وغريمها، وذاهب إلي عنهام

 .(3)القدرالعرش األواخر من رمضان؛ ألن فيها ليلة : وقيل

 .والقول األول أرجح، (4)العرش األَُول من رمضان: وقيل

 ريض اهلل عنهاموعرش ذ  احلجة ورد فيها فضل عظيم، كام ي حديث ابن عخاس 

أيام : يعني. «ه األيامما من أيام العمُل الصالُح فيها أحبُّ إىل اهلل من هذ»: مرفوًعا

                                                           

 ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة( 451)« صحيح مسلم»، و(8845)« صحيح الخاار »كام ي ( 1)

نا تبارك وتعاىل كلَّ ليلة»: مرفوًعا يِل اآلخر، فيقوُل  ينزُل ربُّ نيا، حني يبقى ثلُث اللَّ َمن يدُعوين : إىل السامء الدُّ

ڦ ﴿: «سورة القدر»وينظر ما سيأيت ي . «فأسَتِجيَب له، وَمن يسأُلني فُأعطَِيه، وَمن يستغفُرين فأغفَر له

 .﴾ۓڦ ڦ ڄ  ڦ

« تفسري الثعلخي»، و(394، 24/396) «الطرب  تفسري»و ،(2/369) «الرزاق تفسري عخد»: ينظر( 2)

 (.400 -85/399)« الدر املنثور»، و(1/390)« تفسري ابن كثري»، و(80/898)

« تفسري القرطخي»، و(6/265)« تفسري املاورد »، و(80/898)« تفسري الثعلخي»: ينظر( 3)

، (85/402)« الدر املنثور»، و(4/240)« تفسري اخلازن»، و(8/416)« تفسري الخيضاو »، و(20/39)

 (.923ص)«  السعد تفسري»و

« الخحر املحيط ي التفسري»، و(1/482)« تفسري الخغو »، و(80/898)« تفسري الثعلخي»: ينظر( 4)

 (.30/820)« روح املعاين»، و(1/398)« تفسري ابن كثري»، و(1/463)
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وال اجلهاُد يف سبيل اهلل، »:  سخيل اهلل؟ قاليا رسوَل اهلل، وًل اجلهاُد ي: قالوا. العرش

 .(1)«إاِلَّ رجل  خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بيشء

ورشع اهلل فيها التسخيح والتهليل والتكخري واحلج واهلَد  واألضحية واألعامل 

 .عليه السالمسك مأثورة عن إبرااهيم الصاحلة، واهذه املنا

إىل حفظ اهلل تعاىل له ورعايته، وإىل  صىل اهلل عليه وسلمواهذا فيه توجيه للنخي 

 منصور، فكام نرص دين األنخياء وراثته ملا كان عليه األنخياء من قخل، وأن دين اهلل تعاىل

 .عىل الوثنية والرشك، فسوف ينرص دينَك، ويقيِّض له َمن يقوم به

أن اهلل رشع له ي أماكن إقامة  صىل اهلل عليه وسلمتطييب خلاطر النخي : وفيه

 .العخادة والنسك والذكر والقرآن وأزمنتها ما َيْقَوى به قلُخه

اإلشارة إىل تغيري اجلااهلية للشهور، :  العرشولعل من مقاصد التنكري ي الليايل

حرمة أحد احتاجوا إىل انتهاك  ، واهو أهنم كانوا إذا﴾ٻ﴿وتخديلهم هلا؛ فيام عرف بـ

من األشهر احلرم جعلوا مكانه غريه، فرتتب عىل ذلك أن اختلطت الشهور، ومل يكن 

 .وقت احلج ي اجلااهلية اهو وقته ي الرشع

حجة الوداع، فصادف  صىل اهلل عليه وسلمحتى كان العام الذ  حَج فيه النخي 

عىل احلقيقة، فكان العام الذ  حَج فيه أن استدار الزمان، وانطخق التاريخ عىل ما اهو 

َحَجة الوداع اهو العام الذ  تطابقت فيه أزمنة احلج  صىل اهلل عليه وسلمالنخي 

 . أنه اهو احلق من يوم خلق الساموات واألرضومناسكه، مع ما يعلم اهلل تعاىل

ون ويقفون وَيخِْيتُون ي غري الوقت املحدَ  د؛ وأما قخل ذلك فكان الناس حُيجُّ

 .ليةبسخب اضطراب التاريخ عنداهم الناتج عن النيَسء الذ  كان يعمله أاهل اجلااه

                                                           

 (.2431)، وأبو داود (969)، والخاار  (8961)أخرجه أمحد ( 1)
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اهلجرة، فالليايل العرش زمن اجلااهلية غري مضخوطة، واهكذا ي أول اإلسالم قخل 

حتى وقت نزول السورة؛ فلذا نَكَراها إشارة إىل أنه سيأيت تعريفها من اهلل تعاىل 

: ، وهلذا قال ي حَجة الوداعصىل اهلل عليه وسلمي ما حَج النخ بالفعل، وذلك عند

 .(1)«...إن الزماَن قد استداَر كهيئته يوم َخَلَق اهللُ الساموات واألرض»

 :﴾ھپ پ ﴿ *

اهو املثنى أو الزوج، « الشفع»املفرد، و: اهو« الوتر»، و«الوتر»ضد « الشفع»

وقد جاء ي الشفع . واحد« الوتر»اثنان و« الشفع»أن : ، يعني(2)وأصلها األعداد

، (3)ن قوًًل، ذكراها الراز  وابن اجلوز  والقرطخي وغرياهموالوتر أكثر من عرشي

إن اهلل ِوْتر  حيبُّ »: خلالق، كام ي احلديثالشفع اهو املالوق، والوتر اهو اهلل ا: قيل

 .أن الشفع والوتر اهو كل شفع ووتر متعلق بالسياق واألقرب. (4)«الوترَ 

ناسك والليايل العرش من ذ  احلجة؛ فإن من عن العخادات واملوما دام احلديث 

اليوم يوم عرفة؛ ألنه اهو : يوم النحر؛ ألنه اهو اليوم العارش، والوتر: معاين الشفع

 .التاسع، واهذا معنًى صحيح

اليومان اللذان يأتيان بعد العيد؛ ألنه َمن تعَجل بعد يوم : ومن معاين الشفع

عليه، فهذا اهو الشفع، وَمن تأخر إىل اليوم الثالث فال إثم عليه العيد ي يومني فال إثم 

ملناسك وأيام ما يصلح أن يكون شفًعا أو وتًرا مما له تعلُّق با ملَن اتقى، واهكذا كل

 .العيد

                                                           

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب بكرة( 8649)، ومسلم (4662)ار  أخرجه الخا( 1)

 (.85/403)« الدر املنثور»، و(80/893)« تفسري الثعلخي»: ينظر( 2)

« زاد املسري»، و(841، 38/844)« تفسري الراز »، و(400 -24/394)« تفسري الطرب »: ينظر( 3)

 (.406 -85/403)« نثورالدر امل»، و(40 -20/31)« تفسري القرطخي»، و(439 -4/431)

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة( 2644)، ومسلم (6480)أخرجه الخاار  ( 4)
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بفتح الواو وكرساها، قراءتان سخعيتان، ولغتان فصيحتان  ﴾پ﴿: وقوله

بالفتح، ولغة كثري من قخائل  صحيحتان، كام ذكر الطرب  وغريه، وقراءة األكثرين

 .(1)العرب، وبالكرس لغة مَتِيم، واملعنى واحد

 :﴾ھپ ڀ ڀ ﴿ *

، ُحذفت الياء للتافيف، ولرعاية فواصل السورة، «يرس »: أصلها ﴾ڀ ﴿

 .(2)قراءة صحيحة أيًضاواهي 

ى اهو اهنا فعل « يرس »إن : السري ي الليل، ومجهور املفرسين يقولون: والرسُّ

عىل أحد  [84: التكوير] ﴾ک گ گ﴿: إذا ُيقخل، مثل قوله تعاىل: أ  الليل نفسه،

 .(3)التفسريين

فحسب، ومرة أقسم « الليل»فمرة أقسم بـ: وقد أقسم اهلل بالليل بوجوه خمتلفة

الليل »آخر الليل، واهنا أقسم بـ: ، يعني«الليل إذ َأْدَبر»، ومرة بـ«الليل إذا َيْغَشى»بـ

هلل تعاىل بالليل عىل صور عديدة إشارة إىل تنوع أحواله؛ فأول ، وي إقسام ا«إذا َيرْس 

ل وقت من الليل ميزة َعربة، ولك: ، وآخره(نوم)سكرة : سهرة، وأوسطه: الليل

 .ليست لغريه

                                                           

احلجة ي القراءات »، و(613ص)« السخعة ي القراءات»، و(24/356)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

، (2/400) «النرش ي القراءات العرش»، و(222ص)« التيسري ي القراءات السخع»، و(369ص)« السخع

 (. 485 -80/484)« لقراءاتمعجم ا»و

احلجة ي »، و(613ص)« السخعة ي القراءات»، و(5/206)للفراء « معاين القرآن»: ينظر( 2)

، 2/888)« النرش ي القراءات العرش»، و(468ص)« حجة القراءات»، و(340ص)« القراءات السخع

 (.484 -80/486)« معجم القراءات»، و(862

 (.1/390)« تفسري ابن كثري»، و(80/894)« تفسري الثعلخي»: ينظر( 3)
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؛ (1)ليلة خاصة، مثل ليلة مزدلفة« الليل إذا َيرْس »نع أن يكون من معاين وًل ما

 .لتعلق األمر باملناسك

 :﴾ۓڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿ *

لذ  : ، يعني﴾ٺ ٿ﴿قد، ففي اهذا الَقَسم َقَسم : بمعنى ﴾ڀ﴿اهذا تقرير، و

أولوا : عقل؛ ألن احِلْجَر اهو الذ  حيُجُر عىل صاحخه ويمنعه، أو يعقله، وكام يقال

 .النُّهى؛ ألنه ينهى صاحخه عام ًل جيوز وما ًل يليق

رة إىل أن واهذا ليس حتديًدا ملهمة العقل أنه حيجر ويمنع فحسب، بل لعله إشا

جدوى منه، أو ما دل العقل  العقل مسَلط عىل كل يشء، إًل ما استثني وُحجر مما ًل

 ضياع العقل وذاهاب منفعته، عىل أنه فاسد، وأن اهذا احلمى ما مل جيتنب يكون سخخًا ي

وإًل فالعقل يكتشف ويرتاد ويخدع وخيرتع وينجز، ودوره ليس مقصوًرا عىل املنع 

 .واحلجر والنهي

طاب اهو لذو  العقول، واهذا تأكيد عىل أن اإلسالم دين خياطب العقل خلوا

 .الخرش ، وحيرتمه ويخني مهمة التكليف عىل وجوده

 .يمة تدًَلن عىل أصول ما جاءت به الرشيعةوالعقول السليمة والفطر املستق

ي ذلك َقَسم لذ  عقل يتأمل ويعقل، ويالحظ ويفهم : فمعنى اآلية

 .(2)اخلطاب

 :﴾ڭٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ﴿ *

                                                           

« تفسري الخغو »، و(6/266)« تفسري املاورد »، و(24/408)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

 (.4/248)« تفسري اخلازن»، و(20/42)« تفسري القرطخي»، و(4/439)« زاد املسري»، و(1/484)

« تفسري القرطخي»، و(24/351)« طرب تفسري ال»، و(424ص)« تفسري جمااهد»: ينظر( 2)

 (.30/384)« التحرير والتنوير»، و(20/43)
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، واهو وإن كان حديثًا عن العقوبات، إًل صىل اهلل عليه وسلمخطاب للرسول 

إن : ، واهو مل ير اهذا الفعل بعينه، ولذلك نقولصىل اهلل عليه وسلمأنه موَجه للنخي 

، عرَب بالرؤية عن العلم؛ ألنه من األمور اليقينية «أمل تعلم»: الرؤية اهنا علمية، واملراد

 .(1)املعلومة بالرضورة، فكان العلم هبا كرؤيتهاالقطعية 

كام نلحظ أن الَقصص الثالث التي ذكراها عن عاد وثمود وفرعون هلا آثار مادية 

 .حمسوسة، ويمكن رؤية آثار العذاب الذ  حاق هبم

أضاف لفظ الربوبية إىل ضمري املااطب، واهو النخي  ﴾ٹ ٹ ٹ﴿: وقوله

 .ألعدائه يته له وخذًلنه؛ إشعاًرا بحامصىل اهلل عليه وسلم

وعاد  -بنو متيم: متيم، أو: كام نقول -حتول إىل اسم قخيلةاسم شاص، : وعاد

 :كانوا ي جنوب جزيرة العرب، ي حرضموت، ولذلك قال اهلل سخحانه

جخال من رمل أو : واألحقاف، [28: األحقاف] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿

، فهي مناطق رملية: تراب، الواحد منها  .(2)ِحْقف 

 :﴾ۇڤ ڤ ڤ ﴿ *

اسم َجدِّ عاد، فهو اسم قخيلة من عاد نفسها، واهو اهنا بدل،  ﴾ڤ﴿أن  األقرب

: النجم] ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ﴿: واهو املقصود بعاد األوىل املذكورة ي قوله تعاىل

                                                           

للزجاج « معاين القرآن»، و(24/368)« تفسري الطرب »، و(4/144)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

« تفسري القرطخي»، و(5/241)« تفسري الخغو »، و(24/328)للواحد  « التفسري الخسيط»، و(5/363)

 (.30/381)« حرير والتنويرالت»، و(20/814)

خمتار »، و(8/558)ًلبن قتيخة « غريب احلديث»، و(2/811)أليب ُعخيد « غريب احلديث»: ينظر( 2)

 (.864ص)« الصحاح



82 
 

، وَثَم قخيلة أخرى من عاد كانت موجودة ي وسط اجلزيرة العربية ومل يصخهم [50

 .(1)إرما من عاد األوىل وًل من اهلالك، واهم من عاد، لكنهم ليسو

 .(2)اسم مدينة، واهذا قول مشهور: ﴾ڤ﴿إن : وقال بعضهم

األبنية : أهنا مدينة هلا أعمدة، وقد يكون املقصود: أ  ﴾ڤ ڤ﴿: وقوله

التي جُيعل هلا أعمدة، وعليه؛ فهي مدينة مطمورة بالرمل، وحياول الكثري من املنقخني 

ارخيية، وينرشون أحياًنا صوًرا يزعم بعضهم أهنا الخحث عن آثار لتلك املدينة الت

 .التُقطت هلا من حتت األنقاض

ڤ ڤ ڦ ﴿: ، كام قال اهلل تعاىل(3)ا ذات القوةأهن: أو يكون املقصود

، فكانوا أقوياء وأشداء ي طوهلم، وي بعض كتب التفسري [69: األعراف] ﴾ڦ

ا ينخغي رده، ولكن ًل شك أهنم مخالغة ي ذكر أطواهلم بام ًل يدل عليه دليل، واهذا مم

گ گ ﴿: كانوا أقوياء، قد استكربوا ي األرض، وبلغ هبم اًلستكخار أن قالوا

 .[85: فصلت] ﴾گ گڳ

 .(4)ة الخناءقوة الخدن، أو قو: فقد ُيراد بالعامد

 :﴾ۈڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿ *

                                                           

تفسري »، و(23/500)للواحد  « التفسري الخسيط»، و(24/363)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

 (.30/381)« التحرير والتنوير»، و(20/45)« القرطخي

تفسري ابن »، و(1/468)« الخحر املحيط ي التفسري»، و(44، 20/46)« قرطخيتفسري ال»: ينظر( 2)

 (.1/395)، (6/854)« كثري

تفسري ابن »، و(1/468)« الخحر املحيط ي التفسري»، و(44، 20/46)« تفسري القرطخي»: ينظر( 3)

 (.1/395)، (6/854)« كثري

 .، واملصادر اآلتية(6/289) «تفسري السمعاين»، و(6/261)«  تفسري املاورد»: ينظر( 4)
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ْ َنَخُلْق ِمثَْلَها): وي قراءة هم وشدهتم، ، واهذا حيتمل الرجوع إىل عاد بالق(1)(مَل

 .(2)مأو إىل بنائهم وأعمدهت

، واهود أخواهم ي النسب، ولذا سامه اهلل عليه السالموقد أرسل اهلل إىل عاد اهوًدا 

 .تعاىل أًخا هلم

 :﴾ۋڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿ *

، وكانوا يسكنون ي شامل عليه السالم، فقد ُأرسل إليهم أخواهم صالح أما َثُمود

احِلْجر، واهي منطقة : واد  الُقرى، أو: ، أومدائن صالح: جزيرة العرب، فيام يسمى

، (3)قطعوا الصار: أ  ﴾ڃ ڃ ڃ چ﴿: وهلذا قال اهلل تعاىلفيها زرع وجخال؛ 

قطعه، وسمي اجليب؛ ألنه : جاب اليشء، يعني: واهذا اهو املعنى الصحيح، كام يقال

صارت املدينة مثل »: ريض اهلل عنه واهكذا اجلوبة، كام ي حديث أنسمشقوق، 

 .حني وصف السحاب. (4)«بةاجلو

املنحدر بني اجلخلني، ثم أصخح يطلق : واد  الُقرى، واهو ي األصل: اهو والواد

 .عىل منطقة ثمود وواد  الُقرى، وًل يزال إىل اليوم يسمى هبذا

: الشعراء] ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿: نحتوا من الصار بيوًتا، كام قال تعاىل: واملعنى

زل عليهم من تكذيخهم، وعقراهم للناقة وما ن، وكان العرب يعرفون قصتهم، و[849

، فهم [46: احلجر] ﴾ڦ ڄ ڄ﴿: العذاب، كام يعرفون قصة قوم لوط، ويمرّون هبا

                                                           

« روح املعاين»، و(80/442)« الخحر املحيط ي التفسري»، و(4/440)« زاد املسري»: ينظر( 1)

 (.428 -80/420)« معجم القراءات»، و(85/331)

 .ابقة، واملصادر الس(85/480)« الدر املنثور»، و(1/390)« تفسري ابن كثري»: ينظر( 2)

« الكشاف»، و(5/322)للزجاج « معاين القرآن»، و(24/361)« تفسري الطرب »: ينظر( 3)

 (. 30/320)« التحرير والتنوير»، و(20/44)« تفسري القرطخي»، و(4/441)

 (.194)، ومسلم (933)أخرجه الخاار  ( 4)
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كانوا بطريق العرب ي أسفاراهم، وكانوا يرون اآلثار عند مروراهم عليها، ويسمعون 

 .أخخاراها

ن احِلْجر، أصحابه آثاراهم حني مروا بمدائرأى اهو و صىل اهلل عليه وسلموالنخي 

ال تدخلوا »: وجهه وأرسع امليش، وقال ألصحابه صىل اهلل عليه وسلموقد غَطى 

 .(1)«مساكَن الذين ظلموا أنفسهم، إاِلَّ أن تكونوا باكنَي؛ أن يصيبكم ما أصاهَبُم

يعلف كام أمر باملاء الذ  استقوه من الخئر أن ُيراق، وأمر بالعجني أن 

 .(2)للدواب

صىل اهلل عليه  أن يكون معترًبا؛ لقوله اهذه األماكن، إًل فيكره الذاهاب إىل

 .(3)معتربين، وأطلق بعضهم التحريم: يعني. «إاِلَّ أن تكونوا باكنيَ »: وسلم

 :﴾ائچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿ *

، واهو حاكم مرص، وقد عليهام السالماهو الذ  ُبعث إليه موسى واهارون  فرعون

 .(4)اهااهنا خمترصة ذكر اهلل قصته كثرًيا ي القرآن، وجاءت

)﴾ڇ﴿ واختلف املفِّسون يف
5): 

                                                           

 .ريض اهلل عنهاممن حديث ابن عمر ( 2910)، ومسلم (3310)أخرجه الخاار  ( 1)

 (.3349)« صحيح الخاار »: ينظر( 2)

رشح رياض »، و(1/3200)« مرقاة املفاتيح»، و(538 -8/530)« فتح الخار »: ينظر( 3)

 (.4/541)ًلبن عثيمني « الصاحلني

 .﴾ڀۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿: «سورة النازعات»ينظر ما تقدم ي ( 4)

« تفسري املاورد »، و(891 -80/894)« تفسري الثعلخي»، و(24/409)« تفسري الطرب »: ينظر( 5)

 (.1/394)« تفسري ابن كثري»، و(38/853)« تفسري الراز »، و(6/269)
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اهي األوتاد التي كان فرعون يعذب هبا َمن ًل يستجيخون لسلطته : فقيل

أن فرعون أوتد »: وطغيانه، وقد عَذب امرأته نفسها، كام جاء ي بعض الروايات

 .(1)«ورجليهاًلمرأته أربعة أوتاد ي يدهيا 

 .ت حتمي قوته ودولته وسلطانهاهي اجليوش واجلنود التي كان: وقيل

اهي أعمدة كان فرعون يضعها من أجل اللعب ي املناسخات واألعياد أيام : وقيل

 .احلفل وغريه

األاهرامات املوجودة إىل اليوم ي مرص، والتي بنااها : ولعل من املقصود هنا

، وقد يكون أقام شيئًا منها، (2)صاحب موسى عمن قخلهالفراعنة، وورثها فرعون 

 :املعنى قريب؛ لعدة اعتبارات ذاوه

، فليس غريخًا أن تسمى [4: النخأ] ﴾ڤ﴿: ألن اهلل تعاىل سمى اجلخال ي القرآن -1

 .كذلك، واألاهرامات تشخه اجلخال

 .لضاامتها وشدة بنائها وقوهتا -2

 .لخقائها عربة يرااها الناس -3

 :ةولقد ذكر اهلل تعاىل ثالث قصص لثالث أمم كلها هلا آثار مشهود

وما بنوه من املدن واألبنية اهلائلة، التي اهي من مقتىض قوهتم « عاد»فهناك 

ې ﴿ :وشدهتم وبنائهم؛ فقد ذكر اهلل تعاىل عن عاد ي القرآن اهذا املعنى ي قوله

 .[821: الشعراء] ﴾ې ې ې ى

 .ينحتون الصاور، ويخنون منها بيوًتا ما زالت قائمة؛ فقد كانوا أما ثمود

                                                           

 ،(6438) «يعىل أيب مسند»و ،(3604) «الرزاق مصنف عخد»، و(20445)« جامع معمر»: ينظر( 1)

 (.5/306) «القدير فتح»و ،(8528) «اإليامن شعب»و ،(24/342) «الطرب  تفسري»و

 «املاورد  تفسري»و ،(80/891) «الثعلخي تفسري»و ،(2/348) «الرزاق تفسري عخد»: ينظر( 2)

 (.85/484) «املنثور الدر»و ،(6/269)
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 .، فمن أعظم آثاراهم األاهراماتوأما الفراعنة

ورضب تعاىل األمثلة بثالث حضارات لثالث أمم كان هلا قوة ي الخناء 

 !كيف فعل هبم؟: والسلطان واجليش واًلقتصاد، ثم انظر

، وًل ألهنم (1)ا الصارمل يكن توبياه وعتابه هلم ألهنم بنوا، وًل ألهنم جابو

 .املذموم، وإنام طغياهنم وغروراهموضعوا األوتاد، فهذا الفعل بمجرده ليس اهو 

، فليست املشكلة ي امتالك القوة واجليوش ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ﴿: ولذا قال

: واًلقتصاد، وامتالك العلم واحلضارة، فهذا بحد ذاته عنرص إجيايب، بل املذموم

 .بالناسالطغيان واًلستافاف 

زدر  والطغيان حالة نفسية يكرب معها اإلنسان ي عني نفسه، ويرى ذاته، وي

 .غريه، ويكُفر بربه، ويغرت بقوته

 :﴾ۇئڌ ڎ ڎ ﴿ *

 .فالطغيان سخب ي كثرة الفساد

 .الفساد األخالقي، بالفجور واخلمر والفواحش واملوبقات :وهذا الفساد، منه

الظلم الذ  يقع عىل العخاد بالخغي ومصادرة احلقوق، واهو أشد من : ومنه

الغالب، أما الفساد األعظم الذ  يكون  األول؛ ألن األول اجلناية فيه عىل صاحخه ي

واستعخاداهم؛ وهلذا به اهالك الدول واألمم فهو الظلم وانتهاك احلقوق وَبْاس الناس 

ڑ ک ک ک ک گ ﴿: جعل اهلل تعاىل العقاب مقروًنا بالظلم، كام قال

ی یی ی ﴿: ، وقال[802: اهود] ﴾گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ

                                                           

 .نحتوا الصار، كام تقدم: أ ( 1)
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صىل اهلل عليه لنخي الخالد، وا: اهي والُقرى. [59: القصص] ﴾جئحئ مئىئ

تْهُ إن اهللَ لَيُْميل للظَّامل، حتى إذا أخذه مل »: يقول وسلم
 .(1)«ُيْفلِ

 :﴾ۈئڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿ *

بُّ  يستادم غالخًا للامء والسوائل، واهذا مقصود اهنا؛ إشارة إىل شدة املخاغتة  الصَّ

نُّ منه والرسعة، فال ينجو منه أحد، واهو مع رسعته سيَال يتالل كل مكان، وًل ُيكِ 

 .[43: اهود] ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿يشء مهام كان 

: الريح، وثمود: واهذا مالحظ ي عقوباته عليهم، فقوم عاد كانت عقوبتهم

 .الغرق، وكانت عقوبات مفاجئة، أتتهم بغتة فأاهلكتهم: الصيحة، وفرعون

 .وربك الذ  تعخده، وتدعو إليه، اهو الذ  عَذهبم، فهو إذن حاميك ونارصك

 .نكرة؛ ألنه قليل مما عند اهلل، ومع ذلك فهو بالنسخة هلم ساحق ماحق ﴾ڑ﴿و

إن عند اهلل أسواًطا كثرية، فأخذاهم بسوط »: ولذلك قال احلسن الخرص 

 .(2)«منها

 :﴾ىئک ک ک ﴿ *

من الرْصد، فإذا كان الناس ي ساحة يلعخون ويرُكضون، وهلا طريق  واملرصاد

اس وجنود ينتظروهنم، فهم الرصد، واهذا اهو واحد للاروج؛ وعىل اهذا الطريق ُحرَ 

 .(3)املرصاد

                                                           

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب موسى( 2513)، ومسلم (4616)أخرجه الخاار  ( 1)

 (.20/50)« تفسري القرطخي»، و(38/854)« تفسري الراز »، و(4/441)« الكشاف»: ينظر( 2)

« تفسري الراز »، و(443، 4/319)« زاد املسري»، و(5/258)« تفسري الخغو »: ينظر( 3)

 (.30/35)« التحرير والتنوير»، و(20/50)« تفسري القرطخي»، و(38/855)
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واآلية تفيد أن اهلل تعاىل باملرصاد لكل طاغية وظامل، فدعهم يعخثوا ويتمتعوا، 

 .من عقابه فسواء طال الزمن أم قرص، فلن يفلتوا

وكثريون يستغرقون ي اللحظة احلارضة من مشااهدة العدوان والقوة، ويظنون 

ألمر توقف، ولو تذكروا اهذه اآلية لعرفوا أهنا سنة اهلل؛ يلعخون التاريخ انتهى، وا

ذا أرادوا اخلروج فاهلل باملرصاد، فهي فرتة إمالء وإمهال، وإذا لعختهم ي امليدان، لكن إ

 .مأخذاهم مل يفلته

أقسم تعاىل ي أول السورة بالفجر والليايل العرش، ومل يذكر اليشء الذ  أقسم 

، واهذا ليس من األمور ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿:  قولهعليه، وإنام انتقل إىل

التي يكثر استادامها عند العرب، ولعلها من مختكرات القرآن العظيم التي هتزُّ 

ا، ولو أن أحداهم أقسم لك  باهلل العظيم القو  العزيز، ثم سكت وانتقل الوجدان اهزًّ

 اهذا القسم عىل ماذا؟: إىل موضوع آخر، لتساءلت

أبدع وأبلغ مما أعطاك جواب الَقَسم املقَسم عليه، واهذا واهنا يخدأ الخحث عن 

 .مخارشة

 .لنهلكَن الظاملني: والظااهر أن الَقَسم اهو عىل ما تضَمنه السياق، أ 

 :﴾یڱ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿ *

كان السياق عن األمم السابقة، وأن اهلل أعطااهم السلطان والعلم والقوة واملال، 

ا عىل أن العربة ليست بملكية األشياء؛ فقد يملك الخرش فكفروا، فأاهلكهم، فدل اهذ

م، وإنام العربة بحسن اًلستادام األشياء ظااهًرا، وي احلقيقة أهنا اهي التي متلكه

 .وحسن الصربوحسن التصور وحسن الشكر 
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الكافر أو العايص، إذا ابتاله ربه بالعطاء واملال والصحة : واملقصود باإلنسان

ما أعطاين اهذه النعم التي ُحِرمها كثريون إًل لرضاه عني : يا، قالوالقوة وملذات الدن

 .(1)هولكرامتي عند

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿: وي اهذا املعنى قوله سخحانه

، [50: فصلت] ﴾ڻ ڻڻ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

، واهذا صنف من الناس، إذا ُأعطي [88: احلج] ﴾ں ں ڻ ڻ ڻڻ﴿: وقوله

 ! يستحقها؛ ألنه جدير هباالدنيا ظنها كرامة عند اهلل

بحذف الياء، وبإثخاهتا مطلًقا، : ثالث قراءات ﴾ہ﴿، و﴾ڱ﴿: وي قوله

 .(2)وبإثخاهتا عند الوصل وحذفها عند الوقف، وكلها قراءات متواترة

 :﴾پں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿ *

ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ﴿: ، كام قال سخحانه(3)ضَيق: أ  ﴾ڻ﴿

شيئًا : أعطاه بقْدر أو بقَدر، يعني:  ، أ[4: الطالق] ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ

 .قلياًل 

 .(1)، واهي باملعنى ذاته﴾فَقَدَّرَ ﴿: وي قراءة بالتشديد

                                                           

« تفسري القرطخي»، و(4/443)« ملسريزاد ا»، و(23/501)للواحد  « التفسري الخسيط»: ينظر( 1)

 .، واملصادر اآلتية(30/331)« التحرير والتنوير»، و(20/58)

، (222ص)« التيسري ي القراءات السخع»، و(615 -614ص)« السخعة ي القراءات»: ينظر( 2)

 (.80/423)« معجم القراءات»، و(2/864)« النرش ي القراءات العرش»و

 «زاد املسري»، و(23/509)للواحد  « التفسري الخسيط»، و(4/340)« يد تفسري املاتر»: ينظر( 3)

 (.20/58)« تفسري القرطخي»، و(3/280)
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، فجعل معيار اإلكرام (2)مل ينزلني املنـزلة التي أستحقها: أ  ﴾ہ ہ ہ﴿

 .واإلاهانة عنده اهو العطاء الدنيو 

،  ُيعطي الدنيا َمنإن اهللَ تعاىل »وي اآليات إبطال املعيار الذ  اعتربوه؛ فـ حيبُّ

، وال ُيعطي الديَن إال ملَن أحبَّ وَمن ال   .(3)«حيبُّ

وعطاء اهلل تعاىل إنام اهو حِلَكم وأرسار يعلم العخاد بعضها، وجيهلون الكثري منها، 

وَمن حاول أن يستقيص، ربام آل به األمر إىل اجلحود والكفر، وبمثل اهذا ضل ابن 

  :(4)الَراَوْند ، فكان يقول

 وجااهٍل جااهٍل تلقاه مـرزوقا***  مذااهـخُـــهكم عاملٍ عاملٍ ضاقْت 

 وصرَي العامِلَ النِّحريـَر ِزْنديـقا***  اهذا الذ  جَعَل األذاهاَن حائرةً 

صىل إن املسلم مأمور بالرضا واإليامن والتسليم، عىل احلال الذ  وصفه النخيُّ 

ُه ل !عجبًا ألمر املؤمن»: ي قوله اهلل عليه وسلم ؛ إن أصابتُْه ءااُء ه خري  إن أمَرُه كلَّ

                                                                                                                                                    

احلجة ي القراءات »، و(24/346)« تفسري الطرب »، و(3/268)للفراء « معاين القرآن»: ينظر( 1)

ري التيسري ي حتخ»، و(5/323)« املحرر الوجيز»، و(468ص)« حجة القراءات»، و(340ص)« السخع

 (.80/424)« معجم القراءات»، و(2/400)« النرش ي القراءات العرش»، و(682ص)« القراءات العرش

« تفسري الخغو »، و(82/1258)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(24/344)« تفسري الطرب »: ينظر (2)

 (.80/444)« الخحر املحيط ي التفسري»، و(4/443)« زاد املسري»، و(5/258)

 .﴾ۈئڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿: «سورة اًلنشقاق»تقدم خترجيه ي ( 3)

طخقات الشافعية »، و(40ص)« غرر اخلصائص الواضحة»، و(4ص)« اآلمل واملأمول»: ينظر( 4)

، وفيها اختالف ي الرواية، وي النسخة بني أيب العالء (8/844)« معااهد التنصيص»، و(4/232)« الكربى

 .الراوند ، وغريمهااملعر ، وابن 



91 
 

صىل اهلل عليه وقال . (1)«شكَر؛ فكان خرًيا له، وإن أصابْتُه رضاُء صرَب؛ فكان خرًيا له

 .(2)«وما ُأعطي أحد  عطاًء خرًيا وأوسَع من الصرب»: وسلم

ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿ *

 :﴾ٿڭ

ملا  وزجر ونفيحرف ردع  ﴾ھ﴿ليس األمر كام زعم اهؤًلء، و :﴾ھ﴿

 .اَدعوه

نفي  ملا ظنوه وتومهوه، من أن احلال التي اهم عليها ثابتة مستقرة، ًل تتغري وًل 

 .(3)تتخدل

من الناس َمن إذا كان ي حالة الفقر ظن أنه لن يغتني، وإن كان ي حالة الِغنى 

لن معاىًف ظن أنه ظن أنه لن يفتقر، وإن كان مريًضا ظن أنه لن يتعاىف، وإن كان 

 !يمرض

؛ ألن اإلنسان ﴾ھ ھ ے ے﴿: ومن اهنا ندرك معنى قوله تعاىل

؛ ألنه يعرف أن «أاهانني.. أكرمني»: الذ  يكرم اليتيم اهو املؤمن الذ  ًل يقول

العطاء واملنع من اهلل، وأنه إن أعطاك اليوم فقد يمنعك غًدا، وإن منعك اليوم فقد 

ا ي عقيعطيك غًدا، ولذلك يعرف أن للن ي سمعه وبرصه له وي لسانه واس حقًّ

 .وقواه وماله

                                                           

ومي( 2999)أخرجه مسلم ( 1)  .ريض اهلل عنه من حديث ُصهيب الرُّ

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب سعيد( 8053)، ومسلم (8469)أخرجه الخاار  ( 2)

، (9/440)« تفسري القاسمي»، و(38/854)« تفسري الراز »، و(4/450)« الكشاف»: ينظر( 3)

 (.80/445)« إعراب القرآن وبيانه»، و(30/325)« اجلدول ي إعراب القرآن»و
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ملاذا ًل : فيه معنى اًلستنكار، أ  :﴾ھھ ھ ھ ے ے﴿

 تكرمون اليتيم، مع أنكم أغنياء ولديكم أموال؟

يستمر اليتم إىل حال استغنائه عن : وقيلَمن فقد أباه قخل الخلوغ، : واليتيم

 .(2)واهذا قول جيد. (1)«ال ُيتَْم بعد احتالم»: الناس، خاصة مع ضعف حديث

ًل حيض : ، أ (3)بغري مد   ﴾تَُحضُّونَ ﴿: ، وي قراءة سخعية﴾ۓ ڭ﴿

 .بعضكم بعًضا؛ ووصف املسكني إذا أطلق يعم املسكني والفقري

إطعام املسكني، فيكون مصدًرا، وحيتمل : حيتمل أن يكون معناه ﴾ڭ ڭ﴿و

ون: أن يكون املقصود الطعام الذ  اهو املطعوم، يعني عىل بذل الطعام  ًل حتاضُّ

 .للمسكني من غداء أو عشاء أو سواه

 :فثبت هلم يف جممل الصفات

 .أهنم ًل يكرمون اليتيم -

ون عىل إكرام اليتيم -  .وًل يتحاضُّ

 .يطعمون املسكنيوًل  -

                                                           

من ( 6/54)، والخيهقي (651)« رشح مشكل اآلثار»ي ، والطحاو  (2143)أخرجه أبو داود ( 1)

 .ريض اهلل عنه حديث عِّل

 .ريض اهلل عنه من حديث جابر( 4/389)، والخيهقي (8146)وأخرجه الطياليس 

« علل الدارقطني»، و(4/421)للعقيِّل « الضعفاء»: ينظر. وُرو  عن غريمها، وي أسانيداها ضعف

، (281 -3/284)« التلايص احلخري»، و(241 -8/245)« افختريج أحاديث الكش»، و(842 -4/848)

 (.3810)« السلسلة الصحيحة»، و(8244)« إرواء الغليل»و

سورة »ي ، وما سيأيت ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿: «سورة اإلنسان»ينظرما تقدم ي ( 2)

 .﴾ہڤ ڤ ڤ ڦ﴿: «سورة املاعون»، و﴾یۇ ۇ ۆ ﴿: «الخلد

احلجة »، و(340ص)« احلجة ي القراءات السخع»، و(615ص)« السخعة ي القراءات»: ينظر( 3)

« النرش ي القراءات العرش»، و(463 -462ص)« حجة القراءات»و ،(6/480)« للقراء السخعة

 (.426 -80/425)« معجم القراءات»، و(2/400)
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ون عىل طعام املسكني -  .وًل يتحاضُّ

ضون وحيثون اآل واخلالصة خرين أهنم ًل يفعلون اهذه األشياء بأنفسهم، وًل حيرِّ

 .عىل فعلها، فنفى عنهم القول والفعل

واألصل ي املجتمع الرتاحم، بأن تكون األعامل اإلغاثية والتطوعية أعامًًل 

يتنافسون فيها، وي اهذه اآليات لفتة إىل أن مراعاة مجاعية، يتحاض الناس عليها و

الة حقوق الناس وحاجاهتم وإصالح حاهلم من القضايا الكخرية التي جاءت هبا رس

اإلسالم، وأن األمر بذلك واحلض عليه جاء ي اآليات املكية وي أوائل ما نزل من 

اهو مخدأ وفضيلة بني الضعفاء فحسب، بل  القرآن، وأنه ليس لقصد التأثري والدعوة

 .بذاته

 :﴾ٹۇ ۆ ۆ ۈ ﴿ *

اث اث اهو: اهو الَّتُّ اًلستيالء عليه بغري : املال املوروث من املوتى، وأكل الرتُّ

 .(1)حق، وحرمان الوارث منه، ًل سيام إذا كان ضعيًفا أو يتياًم وجه 

 .أكل الطعام، واهذا احتامل؛ ألنه من مقاصد التملك: وقد يكون املقصود به

اًلستحواذ واًلنتهاب : أن املقصود -واهو األكثر ي استعامل القرآن -واألقرب

ڌ ڌ ڎ ﴿: نهمن غري وجه حق، فهو من أكل أموال الناس بالخاطل، كقوله سخحا

 .[80: النساء] ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک

 :﴾ڤٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿ *

، واهذا يعني سخيل، أن قلوهبم معَلقة باملال ومتلكه بكل : واحلُب معنًى قلخيٌّ

 .(1)أن يكون املال ي يدك، وليس ي قلخك: وأحسن ما قيل ي الزاهد

                                                           

« تفسري الخغو »، و(80/208)« تفسري الثعلخي»، و(24/318)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

 (.5/410)« املحرر الوجيز»و، (5/252)
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يخال  وقد يملك اإلنسان املال، ولكن ليس عنده احلب الشديد له، ولذلك ًل

 .به، بل ينفقه ويتصَدق منه

، إذا َكُثر ي عني أو بئر، وبدأ املاء يتجمع : الكثري، كام يقال: واجلمُّ  جَم املاء جيمُّ

 .حتخونه حخًّا كثرًيا ينمو ويزيد: واملعنى، (2)فشيئًا ي أسفلهاشيئًا 

 :﴾ڦې  ۉ ۉ ې ې ې﴿ *

عاءاهم أن رهبم أن اد: األوىل إشارة إىل واقعهم ي الدنيا، أ  ﴾ھھ﴿

 .أعطااهم ي الدنيا ليس صحيًحا أكرمهم، أو أاهاهنم، بناًء عىل ما

أن الدنيا ليست : الثانية لتنقَلهم إىل عامل اآلخرة، أ  ﴾ھھ﴿ثم جاءت 

املوت، فامذا ينفعك هناية املطاف، واهب أنك َبِقْيَت ي الدنيا ساملًا غاناًم معاىًف إىل وقت 

 اهذا عند احلساب؟

 ڄ ڃ ڃ ڃ﴿: «سورة احلاقة»ضع أخرى؛ كام ي ورد ي موا« الَدك»و

، وليس املقصود التعدد أو التثنية، بل التوكيد ﴾ې ې﴿: ، واهنا قال﴾ىئڃ چ 

أنني : واهذا معناه. إنني أخذت الكتاب فقرأته حرًفا حرًفا: ، كام أقول(3)أو التفصيل

ضت احلساب عىل فالن عر: استوعخته متاًما، وليس معناه أنني قرأته مرتني، وكام أقول

ني انتقلت معه بالتدريج إىل املسائل كلها، واهلل أن: رقاًم رقاًم وباًبا باًبا، واهذا معناه

 .(4)أعلم

                                                                                                                                                    

 (.8/463)« مدارج السالكني»: ينظر( 1)

 (.20/54)« تفسري القرطخي»، و(24/312)« تفسري الطرب »: ينظر( 2)

 (.30/336)« التحرير والتنوير»: ينظر( 3)

 .«سورة احلاقة»تقدم ي  ينظر ما( 4)
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التي فيها اجلخال والعمران  اهذه األرضدَك ُتخنيِّ النصوص وكثري من 

واملنافضات، والتي أقمنا عليها العامد، وحتركنا فيها، والتي يميش اإلنسان فيها 

متخارًتا متكرًبا بُايَالَء وفاٍر، واهو يظن أنه ًل يموت وًل يزول، وًل ينطو  ملُكه، 

ت، ما بعده، فهذه األرض كلها سوف ُتَدكُّ وتكرَس وتفتَ وينسى َمن قخله، وينسى 

 فكيف بام عليها؟

 :﴾ڄى ائ ائ ەئ ەئ ﴿ *

جيء ي إن اهذا حممول عىل املجاز؛ ألن امل: مشهد مهيب، ومن املتكلمني َمن يقول

 .(1)منَزه عن التجسيمحقيقته انتقال، واًلنتقال ًل يكون إًل لألجساد؛ واهلل تعاىل 

املهيب، وًل يشغل نفسه ي واألوىل بالَلخيب أن يتدَبر اآلية، ويتذكر ذلك املوقف 

 !تأويلها، وكيف يرصفها عام تدل عليه؟

ه، لكان اهذا األجدر ولو أننا أبقينا القرآن عىل مجاله ورونقه، ووضوحه وظااهر

وا النصوص كام جاءت»: يقة السلفباهلداية الربانية، ولذلك كان من طر  .«أِمرُّ

ية ونحواها خيال بعيد ومن مذاهخهم أن كل ما خيطر ي الذاهن عند قراءة اهذه اآل

 .عن الواقع؛ واهلل منزه عنه، فكل ما خطر بخالك فاهلل ليس كذلك

يقعد عليه، فإن اهذا  ُينَْصب، وَملًِكا، وختيلت كرسيًّا ﴾ى ائ﴿: فإذا قرأت

 .اخليال الذ  ي ذاهنك خملوق وجدير باملالوقني، وجيب أن ُينـَزَه اهلل عنه

فإن قصد بالظااهر اهذه الصورة .  مرادإن الظااهر غري: َمن قال: ولذلك نقول

اخليالية التمثيلية التي ارتسمت ي أذاهاننا ونحن نقرأ السورة، فهو صحيح، ولكننا 

ول بخقاء النص عىل ظااهره، واهلل سخحانه جييء من غري تكييف؛ ألننا ًل نعلم كيف نق

واملوقف  وًل يعلم ذلك إًل اهو سخحانه، اهو، فال نعلم كيف أفعاله، وًل كيف صفاته،

                                                           

 (.4/454)« الكشاف»: ينظر( 1)



96 
 

مهيب؛ ألنه إذا كان جميء ملوك الدنيا من املواقف املهابة، فكيف بمجيء الرب 

 !!؟(1)عظمته وجمده، وقدرته وسلطانهالعظيم الكامل ي أسامئه وصفاته، و

واملقصود أن اهلل جييء لفصل القضاء بينهم، ونرص املظلوم من الظامل، وإعادة 

املطيعني املؤمنني الصابرين، وعقاب الكافرين احلق إىل أصحابه، وثواب 

 !!(2)املعاندين

ىل فهذا املشهد مشهد عظيم َمِهيب َتْوَجُل له القلوب، وجالل النص أن يخقى ع

 .طالقته، مع نفي أ  صورة متايَلة يقرتحها الذاهن الخرش  الكليل العاجز

ون صفوًفا بعضهم خلف بعض، وورد أهنم ُيَص  ون سخعة ثم املالئكة ُيَصفُّ فُّ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿: ، وهلذا(3)صفوف، واهم حميطون بالخرش

 !، واهذا من معاين املِرصاد[82 -80: القيامة] ﴾ې ۉ ۉ ې

 :﴾ڃۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئۆئ ۆئ  وئ ۇئ ۇئ﴿ *

ُيْؤَتى »: ريض اهلل عنه من أسامء النار، وقد جاء ي حديث ابن مسعود: جهنَّم

وهنابجهنََّم يومئذ  هلا سبعوَن ألَف   .(4)«زمام، مع كل زمام سبعوَن ألَف َمَلك جيرُّ

واحلديث ورد موقوًفا ومرفوًعا، وكأن املوقوف أشخه، فقد رَجحه غري واحد، 

 .(1)قطني عىل مسلم رفعهواستدرك الدار

                                                           

 .﴾یڭ ڭ ڭ ﴿: «جسورة الربو»ينظر ما تقدم ي ( 1)

 .«سورة اإلخالص»ينظر ما سيأيت ي ( 2)

 (.5/535)« فتح القدير»، و(4/444)« زاد املسري»، و(22/284)« تفسري الطرب »: ينظر( 3)

، والخزار (842)« صفة النار»، وابن أيب الدنيا ي (2543)، والرتمذ  (2142)أخرجه مسلم ( 4)

 (.519)« الخعث والنشور»قي ي ، والخيه(4/595)، واحلاكم (8455، 8454)
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بت : ، يعني[83: التكوير] ﴾ڇ ڍ ڍ﴿: وُيؤتى باجلنة، كام ي قوله سخحانه ُقرِّ

 .جهنَم فقط؛ ألن املقام مقام هتديد ووعيد، وإنام ذكر (2)من أاهلها

 :اهذا اإلنسان الذ  كان يقول: ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿

ذلك ل والدنيا، ي إن ُأعطي املا ﴾ڱ ڱ﴿: إن ُمنع املال والدنيا، ويقول ﴾ہ ہ﴿

لفظ استفهام، معناه اإلنكار أو : ﴾ېئ ېئ ېئ﴿املوقف يستعيد ذكرياته، 

وإًل فهو قد تذَكر فعاًل، ولكنه ًل ! ؟(3)َأَنى له أن ينتفع بالذكرى: يعنياًلستخعاد، 

ْكرى؛ ألن وقت العمل قد ذاهب، وجاء وقت احلساب  .يستفيد من الذِّ

 :﴾چٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ *

ا ِسيان، يعني أن الذ  ُمتِّع ي الدنيا، وُأعطي يقوهلا بقلخه، ومهيقوهلا بلسانه أو 

م حتى أرسف عىل نفسه، واشتغل بملذاهتا عن فعل الفرائض والقيام بحق اهلل،  وُنعِّ

ا عىل التفريط ي جنب اهلل قائاًل بلسانه  ً وشك ي اليوم اآلخر، يأيت يوم القيامة متحرسِّ

پ ڀ ڀ ڀ ﴿آلخرة، ياة احلقة اهي اموقنًا أن احل ﴾ٻ ٻ ٻ﴿: أو بقلخه

 .[64: العنكخوت] ﴾ڀٺ

 :﴾ڈڀ ڀ ٺ ٺ  پ پ پ پ ڀ ڀ﴿ *

                                                                                                                                                    

، (8456 -8454( )5/862)« مسند الخزار»، و(2543( )4/212)« جامع الرتمذ »: ينظر( 1)

، (3/344)للعقيِّل « ضعفاءال»، و(852 -850ص)ًلبن عامر الشهيد « علل أحاديث صحيح مسلم»و

 (.1/399)« تفسري ابن كثري»، و(93)« اإللزامات والتتخع»، و(5/16)« علل الدارقطني»و

 .«سورة التكوير»ينظر ما تقدم ي ( 2)

« تفسري املاورد »، و(3/510)« تفسري السمرقند »، و(80/526)« تفسري املاتريد »: ينظر( 3)

« تفسري الراز »، و(4/452)« الكشاف»، و(23/528)  للواحد« التفسري الخسيط»، و(6/248)

« تفسري ابن كثري»، و(80/445)« املحيط ي التفسريالخحر »، و(20/56)« تفسري القرطخي»، و(38/859)

 (.30/339)« التحرير والتنوير»، و(1/400)
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أن عذاب : ، أ (1)بكرس الثاء، وي قراءة بفتحهام ﴾ڀ﴿بكرس الذال، و ﴾پ﴿

اهلل ي الدار اآلخرة ًل يشخهه عذاب أحد من الناس، وكل ما تعرفونه من ألوان 

 .خمتلفالعذاب فهو 

، [4: حممد] ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿: ، كام ي قوله سخحانه(2)القيد: اهو والَوثاق

ی ﴿: وًل أحد يوثِق مثل وثاق القيد الذ  جيعله اهلل تعاىل للكافرين، كام قال تعاىل

، وَمن [32 -30: احلاقة] ﴾ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب

قرأ اهذه اآليات يتايل سالسل احلديد املوجودة ي الدنيا، ودوائراها الضيقة، ومن َثَم 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿: قع عند اإلنسان يشء من التشخيه، وهلذا قال اهناي

 .، فام عند اهلل من العذاب ومن النعيم ًل خيطر عىل بال، وًل يلحقه خيال﴾ٺ ٺ

ب اهللُ تعاىل : أو املعنى ًل يتحمل أحد : عذاَب اهذا الكافر أحًدا غريه، أ ًل يعذِّ

 .له اهو، وًل يعَذبه أحد غريهعن أحد عذابه وًل وثاقه، فعذاب كل إنسان يتحم

وقد ذكر تعاىل ي اهذه السورة القوة والشدة والوعيد والتهديد والعقوبات 

ذاب الدنيوية لألمم الكافرة، وأما العذاب احلقيقي فهو ي اآلخرة، وًل يقارن ع

 .اآلخرة ونكاهلا بام وقع هلم ي الدنيا

ن وغريه من أهنم كانوا وِذْكر العذاب والَوثاق مناسب مع ما يذكر عن فرعو

 .ن َمن ًل يوافقهميوثِقون ويقيِّدون، ويعذبو

                                                           

راءات احلجة ي الق»، و(615ص)« السخعة ي القراءات»، و(24/398)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

كامل مجال القراء و»، و(4/444)« زاد املسري»، و(6/482)« احلجة للقراء السخعة»، و(348ص)« السخع

معجم »و، (2/400)« النرش ي القراءات العرش»و، (20/56)« تفسري القرطخي»، و(2/569)« اإلقراء

 (.430 -80/429)« القراءات

تاج »، و«و ث ق»( 80/348)« ان العربلس»، و(153ص)« املفردات ي غريب القرآن»: ينظر( 2)

 .«ص ف د»( 1/219)« العروس
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ثم ختم تعاىل السورة هبذا اخلتام الَلطيف الدال عىل رمحته وفضله وكرمه  *

 :﴾کٺ ٿ ٿ ﴿: وعطائه ولطفه

 :والسورة فيها مقامان

 .عىل فضل اهلل عليه ومنَتِه صىل اهلل عليه وسلممقام التنخيه للنخي  -1

 .اإلشارة إىل أعدائه وما سيصنع اهلل هبم اممق -2

ونفسه املطمئنة، واهو خطاب لكل  صىل اهلل عليه وسلمفاخلتام خطاب للنخي 

 .(1)الصاحلني، فالنفس اهنا اهي كلُّ النفوس املطمئنة

 :؛ فإن ذكر اهلل ُطمأنينة للقلب، كام ي قوله تعاىلعز وجل املطمئنة بذكر اهلل

 .[21: الرعد] ﴾ىت يت جث مث ىث﴿

وي آيات ملكوت الساموات واألرض،  يف والفكر العقل وإعامل بالنظر املطمئنة

ٻ ﴿ :عليه السالم إبرااهيم قال كاماملنَزلة،  الرشعيةاهلل الكونية املالوقة، وي آيات اهلل 

: ، يعني[260: الخقرة] ﴾ٿٿ ٺٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ 

عز  اهللرؤية امللكوت، وتكون برؤية أنه كان يريد مزيًدا من الطُّمأنينة، واهي تكون ب

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: ي اآلخرة، وتكون بمحض الفضل من اهلل، كام ي قوله وجل

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 .، فهذه النفس املطمئنة تنال األمن والخشارة[30: فصلت] ﴾ٿ ٿ

غري مرتفعة؛ : اهذه أرض مطمئنة، يعني: املنافضة، كقولنا: ومن معاين املطمئنة

 .متواضعة لعظمة رهبا تخارك وتعاىلالتواضع، فهي : معانيها فمن

                                                           

« تفسري اخلازن»، و(2/412)« تفسري ابن جز »، و(20/51)« تفسري القرطخي»: ينظر( 1)

 (.30/361)« التحرير والتنوير»، و(5/434)« فتح القدير»، و(4/421)



111 
 

استواء املشاعر من حيث التسليم والرضا باملقدور ي كل : ومن معاين املطمئنة

 .(1)حال

نا أكَرَمنا: وسخق أن ذكر َمن كانوا إذا أصاهبم املال والغنى قالوا وإذا أصاهبم . ربُّ

نا أاهانَ : الفقر واجلوع واملرض قالوا  .نفوسهم مل تكن مطمئنةواهذا يدل عىل أن . ناربُّ

گ گ گ ﴿: واهنا نلحظ التوافق والتناسب بني أولئك الذين قال اهلل فيهم

، ﴾پں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہی ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

، واهذا استثناء للنفوس املؤمنة برهبا املطمئنة ﴾ٺ ٿ ٿ﴿: وبني اخلامتة اهنا ي قوله

ومشاعراها ي حال اخلوف واألمن، والشدة واقفها إىل وعده تعاىل، فهي مطمئنة بم

والَرخاء، والَسعة والضيق، والغنى والفقر، واملرض والعافية، والكثرة والقلة، 

والعزة والذلة، واهي راضية بقضاء اهلل، ذاكرة له، ممتلئة من اإليامن والتدبر والتأمل ي 

 .«القرآن»، وي كتابه املنَزل «الكون»كتابه املشهود 

 .النفس املطمئنة -1

 .النفس الَلَوامة -2

 .النفس األَمارة بالسوء -3

واهذه األقسام يشخه أن تكون أحواًًل للنفس؛ فإن اإلنسان يكون ي حال 

م مطمئنًّا، وي حال أخرى ًلئاًم لنفسه، وي حال أخرى تكون نفسه أَمارة بالسوء، ث

 .(2)تستقر النفس ي هناية أمراها عىل واحدة من احلاًلتقد 

                                                           

، (4/444)« زاد املسري»، و(80/202)« تفسري الثعلخي»، و(24/293)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

 (.30/242)« التحرير والتنوير»و

« تفسري الراز »، و(3/4)« إحياء علوم الدين»، و(2/406)« قوت القلوب»: ينظر( 2)

تفسري ابن »، و(21/841)، (9/294)« جمموع الفتاوى»، و(5/265)« تفسري الخيضاو »، و(29/440)
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 :﴾گٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿ *

 :املعنى فيه عىل قولني

ارجعي إىل اهلل تعاىل، واهذا اهو الذ  عليه مجهور : أ  ﴾ٿ ٹ ٹ﴿

 .(1)املفرسين، واهو الصحيح

أما املحسن، »: كيف القدوم عىل اهلل؟ فقال: وعن بعض السلف أنه ُسئل

 .(2)«عىل أاهله مرسوًرا، وأما امليسء، فكاآلبق يقدم عىل موًله حمزوًنا فكالغائب يقدم

َمن أحبَّ »: «الصحيحني»والرجوع اهنا كأنه اختيار  هلا وبطوعها، وقد جاء ي 

 .(3)«لقاَء اهلل أحبَّ اهللُ لقاَءُه، وَمن كره لقاَء اهلل كره اهللُ لقاَءهُ 

الطويل  ريض اهلل عنهامء بن عازب افالكافر ُيساق سوًقا، كام ورد ي حديث الرب

ي قصة النَْزع واًلحتضار، أن نفَس الكافِر وروَحه تتفَرق ي جسده، فتنتزعها 

ود من الصوف املخلول، وأما املؤمن؛ فتارج روحه كام خترج  املالئكة كام تنتزع الَسفُّ

                                                                                                                                                    

للجرجاين « التعريفات»، و(264ص)« الروح»و، (3/290)« تفسري اخلازن»، و(2/432)« جز 

 (.481ص)للَكَفو  « الكليات»، و(2/240)« معرتك األقران ي إعجاز القرآن»، و(243ص)

تفسري »، و(3/518)« تفسري السمرقند »، و(394 -24/319)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

« املحرر الوجيز»، و(4/452)« الكشاف»، و(6/242)« تفسري املاورد »، و(80/203)« الثعلخي

« تفسري ابن كثري»و، (80/444)« الخحر املحيط ي التفسري»، و(20/51)« تفسري القرطخي»، و(5/412)

 (.924ص)« تفسري السعد »، و(1/400)

، (3/234)« حلية األولياء»، و(3456( )1/849)« املجالسة»، و(643)« مسند الدارمي»: ينظر( 2)

تاريخ »، و(2/844)« إحياء علوم الدين»، و(6/864)« ري السمعاينتفس»، و(6/64)« تاريخ بغداد»و

 .(1/33)« املنتظم»، و(22/30)« دمشق

 (.2616 -2613)« صحيح مسلم»، و(6501، 6504)« صحيح الخاار »: ينظر( 3)
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قاء القطرة من يِّ السِّ
املؤمُن يموُت »: ربسهولة ولني، وكام ي احلديث اآلخ: ، يعني(1)

 .(2)«بَعَرق اجَلبني

إىل اجلسد الذ  : صاحخك؛ أ : أ  ﴾ٿ ٹ ٹ﴿: أو أن املقصود بقوله

 .(3)كنت تعمرينه ي الدنيا، واهذا ضعيف

 :﴾ںڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿ *

ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿: فادخِّل ي عخاد  الصاحلني، كام قال تعاىل: أ 

 .(4)ضمن عخاد اهلل الصاحلني: ، أ [9: العنكخوت] ﴾چ چ چ

، فانظر إىل اهذا الفضل العظيم، وإىل اهذا العطاء اجلزيل، واهذا ﴾ڦ ڦ﴿

اخلتام اجلميل؛ الذ  لن يناله َمن داخله ي الدنيا غرور بامل أو سلطان أو جاه، بل َمن 

 .اطمأنت نفسه إىل اهلل، وتواضع لعظمته، واختاره وريض به

  

                                                           

السلسلة »: ، وينظر(4454، 4453)، وأبو داود (81684)، وأمحد (419)أخرجه الطياليس ( 1)

 (.2621)« الصحيحة

، وابن ماجه (912)، والرتمذ  (23044، 23022، 22964)، وأمحد (146)أخرجه الطياليس ( 2)

من حديث ( 8/368)، واحلاكم (3088)، وابن حخان (6، 4/5)، والنسائي (4314)الخزار ، و(8452)

 .ريض اهلل عنه ُبريدة

 .ينظر مصادر القول األول( 3)

« التفسري الخسيط»، و(80/521)« تفسري املاتريد »، و(24/394)« تفسري الطرب »: ينظر( 4)

« التحرير والتنوير»، و(20/59)« طخيتفسري القر»، و(4/452)« الكشاف»، و(23/521)للواحد  

(30/343.) 
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*  

 .(1)«سورة البلد»: املصاحف كتب التفسري واسمها املشهور ي

 .(2)«﴾ڄ ڄ ڄ ڄ﴿سورة »: وي بعض التفاسري

سورة »، واهذا يشتخه مع (3)«﴾ڄ ڄ﴿سورة »: «صحيحه»وساماها الخاار  ي 

 .«﴾ۀژ ژ ڑ ڑ ﴿

؛ (4)«سورة العقبة»: من أسامئها« بصائر ذو  التمييز»وذكر الفريوزآباد  ي 

 .ًلسم يميِّزاها عام سوااها؛ ألن اهذا ا، واهو مناسب﴾ائڻ ۀ ۀ ﴿: لقوله

 .(5)عرشون آية باتفاقهم  *

كالقرطخي، وابن اجلوز ،  -ومل يذكر أكثر املفرسين ، *

 .إًل اهذا -وغريمها

                                                           

« تفسري الثعلخي»، و(24/408)« تفسري الطرب »، و(4/699)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

، (4/446)« زاد املسري»، و(5/413)« املحرر الوجيز»، و(6/225)« تفسري السمعاين»، و(80/206)

 (.30/345)« التحرير والتنوير»، و(20/59)« تفسري القرطخي»و

 «زمنني أيب ابن تفسري»و ،(3/424) «الرزاق تفسري عخد»، و(429ص)« تفسري جمااهد»: ينظر( 2)

(5/833.) 

« فتح الخيان ي مقاصد القرآن»، و(5/531)« القديرفتح »، و(6/869)« صحيح الخاار »: ينظر( 3)

 (.30/345)« التحرير والتنوير»، و(85/235)

 (.8/520)« بصائر ذو  التمييز»: ينظر( 4)

 (.2/556)« مجال القراء وكامل اإلقراء»، و(244ص)« الخيان ي عدِّ آ  القرآن»: ينظر( 5)
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 .واهذا ضعيف. أوهلا مكي: وقيلولكن ذكر ابن عطية والراز  أهنا مدنية، 

 .(1)أهنا مكية، وُحكي إمجاًعا والراجح

 :﴾ۀڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ *

 .أن اهلل مل يقسم: يعترب اهذا مجع من املفرسين نفيًا للَقَسم، أ 

 :أنه َقَسم، واهو كثري التكرار ي القرآن الكريم، كقوله تعاىل والراجح

، [8: القيامة] ﴾ک ژ ژ ڑ ڑ ﴿: ، وقوله[45: الواقعة] ﴾جئ ی ی ی ی ﴿

 .[85: التكوير] ﴾ڑ ژ ژ ڑ ﴿: وقوله

ر أن الَقَسم بلفظ الفعل بصيغة املتكلِّم مل يرد ة العرب، بل يظهواهو جاٍر عىل لغ

؛ ﴾ژ ژ﴿: ، وإنام جتد«ُأقسم»، فال جتد ي القرآن ﴾ژ﴿مقروًنا بـي القرآن إًل 

زائدة، وًل يقصدون : ليست نافية، وإنام اهي حرف صلة، وبعضهم قد يقول ﴾ژ﴿و

 .(2)زيادهتا ي املعنى، وإنام يقصدون زيادهتا ي اإلعراب

، وتأيت لألمهية «أًل»: اهنا يصلح أن تكون حرف استفتاح، مثل ﴾ژ﴿ويخدو أن 

؛ «ُأقسم»؛ فتكون أقوى من (3)أو التوكيد أو التطويل ي الَقَسم ملا يقتيض زيادة الَقَسم

 .ألن فيها القسم، وفيها زيادة اًلستفتاح

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿: واهلل تعاىل أقسم هبذا الخلد، فقال

 .فكيف يقسم اهلل به ثم ينفي القسم؟ اهذا بعيد، [3 -8: نيالت] ﴾ھپ

                                                           

« زاد املسري»، و(5/413)« املحرر الوجيز»، و(244ص)« الخيان ي عدِّ آ  القرآن»: ينظر( 1)

، (5/531)« فتح القدير»، و(20/59)« تفسري القرطخي»، و(38/865)« تفسري الراز »، و(4/446)

 (.30/345)« التحرير والتنوير»، و(85/349)« روح املعاين»و

« تفسري ابن جز »، و(20/59)« تفسري القرطخي»، و(30/819)« تفسري الراز »: ينظر( 2)

 (.4/284)« تفسري اخلازن»، و(2680، 8/2580)

 (.191ص)« تفسري السعد »، و(6/808)« تفسري السمعاين»: ينظر( 3)
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 :، وقوله﴾پ پ پ﴿: اسم إشارة يعود إىل مكة، كقوله« هذا»و

، فاإلشارة فيها تقوية [98: النمل] ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿

 .وتعزيز وإشهار وإظهار

وي اهذا حتديد للمقصود؛ حتى ًل يلتخس، فليس املقصود أ  بلد، وإنام اهذا 

واهو مكة، وفيه تعظيم هلذه الخقعة املخاركة التي اختاراها واصطفااها، خاصة،  الخلد

وجعل من أرضها وتربتها املكان املقَدس يوم خلق الساموات واألرض، والكعخة التي 

وهنا إىل  حَجها الرسل واألنخياء وطافوا هبا، وأَمها املسلمون ي صالهتم، وًل زالوا َيُؤمُّ

 .يوم الدين

إشارة إىل مرحلة جديدة من القوة والظهور هلذا الخلد، بحيث لَقَسم وي اهذا ا

 .يكون مركًزا للعلم والدعوة واإليامن والنرص والفتح، واهذا ما مل يكن موجوًدا آنذاك

وي ذلك إعجاز رباين، وإملاح إىل مرحلة تارخيية خمتلفة ي حياة الخرش، تكون 

ًرا  .ا نورانيًّا للهداية واإليامن، ومرشقً مكة فيها مركًزا عامليًّا ورقاًم مؤثِّ

 :﴾ہڃ ڃ ڃ چ ﴿ *

وأنت يا حممد مقيم هبا، واهذه اآلية : ، أ صىل اهلل عليه وسلمخطاب للرسول 

: يمكن أن تكون مجلة معرتضة، ليست تخًعا للَقَسم، ويمكن أن تكون حالية بمعنى

 .حالًّ به -يا حممد -أقسم هبذا الخلد حني تكون

 :(1)عىل معان   ﴾ڃ﴿ون يف معنى وقد اختلف املفِّس

                                                           

« زاد املسري»، و(4/453)« الكشاف»، و(24/80)للواحد  «  الخسيطالتفسري»: ينظر( 1)

ب ي علوم اللخا»، و(80/410)« الخحر املحيط ي التفسري»، و(38/864)« تفسري الراز »، و(4/446)

 (.30/344)« التحرير والتنوير»، و(20/339)« الكتاب
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أن اهذا الخلد الذ  حَرمه اهلل، وأصخحت فيه الطيور تأمن، والوحوش  -1

، إًل أن قريًشا قد استحلت عرضك ودمك ي اهذا الخلد (1)واهلوام والدواب واحلامم

 .األمني

وإنام ُأحلَّت يل »: صىل اهلل عليه وسلمأو قد أحللنا لك اهذا الخلد، كام قال  -2

 .(3)ي فتح مكة: يعني. (2)«اعًة من هنارس

واهذا يشكل عليه أن اإلحالل كان متأخًرا، والسورة مكية، وليس له وجه ظااهر 

 .ي السياق

 :املعنى، واهو أن (4)واهو مشهور، ذكره ابن كثري وابن القيم ومجاعة -3

 .ساكن: وأنت حالٌّ مقيم هبذا الخلد، أ : يعني ﴾ڃ ڃ ڃ چ﴿

كان ثمة َمن اعرتض عليه، كالشيخ  جود واألمجل، وإنواهذا املعنى اهو األ

، حيث ذكر أنه ًل يعرف ي لغة العرب أهنم «التحرير والتنوير»الطااهر ابن عاشور ي 

 .(5)مقيم أو ساكن: فالن حَل، بمعنى: يقولون

ولغة العرب واسعة، واًلستعامل معروف عنداهم، وإن كان نادًرا؛ كام ي 

أقام : حَل هبذا املقام، يعني: وذكره غري واحد، فإهنم يقولون، «بصائر ذو  التمييز»

                                                           

 (.8355، 8353)« صحيح مسلم»، و(8133، 8514، 8349)« صحيح الخاار »: ينظر( 1)

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة( 8355)، ومسلم (8133)أخرجه الخاار  ( 2)

 .السابقة، واملصادر (24/402)« تفسري الطرب »: ينظر( 3)

، واملصادر (24ص)ًلبن القيم « التخيان ي أقسام القرآن»، و(1/402)« تفسري ابن كثري»: ينظر( 4)

 .السابقة

 (.30/341)« التنويرالتحرير و»: ينظر( 5)
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حل إذا دخل : حمرم، إذا دخل ي احلرم، كذلك يقال :به، فهو حال وحل، وكام يقال

 .(1)أقام به، أو كان ظرًفا له: أ  ي احلل زماًنا أو مكاًنا، ومنه حل به،

سم تعاىل هبذا الخلد أنك مقيم هبذا الخلد، فهذا ترشيف واٍف، حيث يق فاملعنى

وًلحظ كيف أن اهلل تعاىل كَرر ! مقاُمك فيه يا حممد الذ  اهو رشيف، وزاده رشًفا

مرتني ي آيتني، ومع ذلك جتداها من أمجل وأفضل ما يقع ي أذن « اهذا الخلد»كلمة 

 .السامع

 :﴾ھچ چ ڇ ﴿ *

. اهيم وذريتهبراإ: وقيل. وأوًلده عليه السالمآدم : اهو والوالد ،هذا الَقَسم الثاين

 .(2)كل والد وما ولد: وقيل

 عليه السالموإن نظرنا إىل مناسخة الخيت والخلد، فربام يكون اختيار إبرااهيم 

من ولد  صىل اهلل عليه وسلمأنسب؛ لعالقة إبرااهيم بالخيت العتيق؛ وألن حممًدا 

 .مالسالعليه إبرااهيم، واهو الذ  عَمر اهذا الخيت باإليامن، وجَدد ملة إبرااهيم 

وإن نظرنا إىل السياق العام ي السورة، فال مانع أن يكون املقصود كل والد وما 

 .ولد، ويدخل ي ذلك آدم وولده، وإبرااهيم وذريته

 ﴾چ ڇ﴿: تستادم للعاقل، وإنام قال« َمن»، مع أن «وَمن ولد»: ومل يقل

ولد، وتنوعه نزوًعا إىل معنًى خاص، واهو نوع من الوصف ملا ولد، إما لكثرة َمن 

                                                           

« تفسري الراز »، و(24/80)للواحد  « التفسري الخسيط»، و(3/222)« تفسري ابن فورك»: ينظر( 1)

 (.8/690)« بصائر ذو  التمييز»، و(6/244)« ورد تفسري املا»، و(38/863)

 -4/446)« زاد املسري»، و(6/245)« تفسري املاورد »، و(24/432)« تفسري الطرب »: ينظر( 2)

« الخحر املحيط ي التفسري»، و(62 -20/68)« تفسري القرطخي»، و(38/864)« تفسري الراز »، و(444

 .(431 -85/434)« الدر املنثور»، و(1/440)
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انظر إىل صفات َمن ولد، : وامتداده، أو إشارة إىل الفضل والتعظيم، وكأنه يقول

 .(1)وغريمها صىل اهلل عليه وسلمكإبرااهيم وحممد 

 :﴾ھڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ *

أن املقصود كل إنسان، فيشمل املسلم والكافر،  واألقرباهذا جواب الَقَسم، 

 .والذكر واألنثى

 :أمهها عىل أقوال،« الكبد»: سريلامء يف تفواختلف العظرفية،  ﴾ڍ﴿و

ي مشقة وتعب وعناء، واهذا األقرب واألشهر، حتى إنه يتوارد إىل الذاهن  -1

 .ألول واهلة

ڀ ڀ ﴿: ي استقامة وانتصاب، قائاًم عىل قدميه، قو  الخنية، كام ي قوله -2

)[4: التني] ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ
2). 

 ﴾ڌ﴿ن، وأصل كلمة وعاء لإلنسا« الكخد»؛ فقد جعل واألول أقوى

َكَخد فالن، وإذا واجهه ما : مأخوذة من الكخد؛ فاإلنسان إذا أصابه وجع ي َكخِِده يقال

 .اهذا َفَت كخد  وفراه: يؤمله، قال

وعادة يعرَب بالكخد عام يواجهه املرء ويعانيه، ومن اهنا أخذ الكخد واملكابدة، واهو 

)[6: اًلنشقاق] ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿: قريب من قوله
3). 

                                                           

، (38/865)« تفسري الراز »، و(4/454)« الكشاف»، و(24/421)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

 (.20/248)« اللخاب ي علوم الكتاب»و

« تفسري القرطخي»، و(488 -24/401)« تفسري الطرب »، و(899ص)« تفسري التسرت »: ينظر( 2)

 (.1/403)« تفسري ابن كثري»، و(20/62)

، وما (4/322)« بصائر ذو  التمييز»و، «ك ب د»( 695ص) « غريب القرآناملفردات ي»: ينظر( 3)

 .«سورة اًلنشقاق»تقدم ي 
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ذلك جعل اهلل ي احلياة ما يشخه النقيضني، فمع الكخد الرسور والرضا ومع 

 .والنعيم وقرة العني

ومن العجائب أن بالكخد ُتستلذ املتع والراحة وملذات الدنيا، فالذ  حيس 

اجلوع يستلذ الشخع غاية اًلستلذاذ، والذ  حيِس التعب يستلِذُّ الراحة غاية 

ُم باملرء فأنساه ذلك لَذهتا وذاهب بذلك طعُمها الذ  ولت النِّعَ اًلستلذاذ، وربام تطا

 .وجده أول استطعاِمه هلا

زرُت جاًرا يل أصيب بالرسطان ي القولون، وعنده تورم ي بطنه، وكان يعاين 

ن، ومع ذلك يظل يعاين األمل ويتلَوى منه،  من آًلم مربحة، وُيعَطى جرعات من املسكِّ

اهدأ األمل عني أشعر بلذة مل أعِرْفها طول حيايت، ملجرد إذا ! اهلل سخحان: فكان يقول يل

 !إحسايس بالراحة من األمل

: واملرأة جتد كخًدا ي احلمل والوًلدة؛ ولعل اهذا من معاين الربط ي قوله تعاىل

؛ ألن ي الوًلدة مكابدة، وي الولد مكابدة، ُيختىل الوالد بولده، ﴾ھچ چ ڇ ﴿

وكثري من اآلباء يشتكي من ولده، وكثري من األبناء يشتكي من ه؛ وُيختىل الولد بأبي

أبيه، وجتد األب يتلَذذ بولده، من النظر إليه، وشمه، وذكره، واًلبن مثل ذلك يعتز 

بأبيه، فاحلياة ليست لوًنا واحًدا، واهي ًل تستقيم لإلنسان إًل بقدر من املكابدة 

ل  .والتحمُّ

كابدُت قيام الليل عرشين »: السلف يقول بعضوجتد اهنا ي العخادة، كام كان 

 .(1)«سنة، وتنعمُت به عرشين سنة أخرى

                                                           

سري السلف »، و(80/80)، (2/320)« األولياءحلية »، و(8/48)« قوت القلوب»: ينظر( 1)

نَة « الصاحلني « ءسري أعالم النخال»، و(80/344)، (1/56)« تاريخ اإلسالم»، و(484ص)لِقوام السُّ

 (.43ص)« لطائف املعارف»، و(355، 5/224)
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إنام بعثتَُك »: ي احلديث القديس صىل اهلل عليه وسلموقد قال اهلل تعاىل ملحمد 

 .(1)«ألبتلَيَك وأبتيَل بك

بالكفار واملرشكني واملنافقني واملؤذين  صىل اهلل عليه وسلمفقد ابتُِِّل النخيُّ 

َلم َمن يؤمن وَمن يكفر، وابتُِّل به األعداء أيًضا وضعفاء اإليامن، وابتُِّل به الناس؛ ليَعْ 

 .ي النِّكاية هبم

يه عىل معايشة احلياة بأسباب، منها  :وهذا يعطي اإلنسان العربة ويربِّ

 .الطُّمأنينة والرضا والتسليم بقدر اهلل وقضائه

براثن الشقاء؛ فاإلنسان يستطيع أن ومنها التدرب عىل استاراج الَسعادة من 

 .، وهينََأ، إذا ملك التكيف مع املتغريات وتقخل األمور كام اهييسَعدَ 

املتعة .. املتعة باملال.. املتعة باحلياة.. املتعة بالعخادة :ويف احلياة ألوان من املتعة

كن حتتاج املتعة باإلنجاز، ل.. املتعة باكتشاف املعلومات.. املتعة بالولد.. بالزوجة

 .كلها إىل يشء من مكابدة الَشقاء، واستجالب الرسور واألمل

ر ي مسألة استشعار السعادة، فالذ  يقتنع أنه سعيد،  والقناعة الذاتية عامل مؤثِّ

وجيب أن يكون سعيًدا، سيجد السعادة، حتى لو كان ي جو شقاء، والذ  يستشعر 

ر، ولو كان ع نده املال والصحة والفراغ والعافية الشقاء ويقوله ويكثر من التذمُّ

 .والشخاب والقوة، سوف يشعر بالتعاسة واحلرسة

 :﴾ۓڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿ *

ث ولن يقِدَر اهلل عليه؛ فإن اهلل خلقه، وحني اهل يظن اإلنسان أنه لن ُيخع: أ 

ا نيس خلقه، وصار يَدعي أنه لن ُيخعث؟  !أصخح إنساًنا قائاًم قويًّ

 .(1)!ر عليهذ  ظن أنه تعاىل لن يقدعتاب لإلنسان اجلاحد ال

                                                           

 .ريض اهلل عنه من حديث عياض بن محار املجاشعي( 2165)أخرجه مسلم ( 1)



111 
 

 :﴾ڭڑ ک ک ک ﴿ *

َبد  :، وقد وردت الكلمة ي قوله تعاىل(2)الكثري، بعضه فوق بعض: اهو اللُّ

، واهي بضم الالم [89: اجلن] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈڇ ڇ ڍ ﴿

أنا أاهلكت ماًًل كثرًيا ي : وبكرساها، فهذا اإلنسان يتكلم ويَدعي ويفتار ويقول

إشارة إىل أنه مال  ﴾ک﴿: واجلود واإلطعام والعطاء، وعرَب بكلمةاإلنفاق والرب 

 .ضائع اهالك

 :﴾ۇگ گ گ گ ڳ﴿ *

صدق ، فيعلم [84: العلق] ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿: بىل، فإن اهلل سخحانه يراه

دعواه باإلنفاق من كذهبا، ويعلم قصده من اإلنفاق، وأنه أراد به الفار واًلدعاء، 

إنه أنفق وأنفق، أو يعربِّ باإلاهالك؛ ألنه ًل : يقولولذا صار يتخَجح ي املجالس و

 .يرجو ثواب ذلك العمل

 :﴾ېڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿ *

واختياًرا، فال اهو مثل الشيطان الَرجيم، اهذا املالوق الذ  جعل اهلل له حرية 

وًل اهو مثل املََلك الكريم، وإنام اهو قابل هلذا واهذا، واهذا جزء من َكخَِده ي الخحث 

 .جااهدة، والوصول إىل احلق ولزومهوامل

                                                                                                                                                    

« تفسري املاورد »، و(80/533)« تفسري املاتريد »، و(24/482)«  تفسري الطرب»: ينظر( 1)

 (.20/64) «تفسري القرطخي»، و(4/444)« زاد املسري»، و(4/453)« الكشاف»، و(6/246)

تفسري »، و(24/89)للواحد  « التفسري الخسيط»، و(5/321)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 2)

 (.30/355)« التحرير والتنوير»، و(4/444)« زاد املسري»، و(5/255)« الخغو 

« تاج العروس»، و(3/314)« لسان العرب»، و(434ص)« املفردات ي غريب القرآن»: وينظر أيًضا

 . «ل ب د»( 9/830)
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 .(1)قد جعلنا: يعنيواًلستفهام اهنا استفهام تقرير، 

أنه لن ُيخعَث قط، وكيف ًل اإلشارة إىل ما يعتقده اإلنسان من : ومن معانيه

 قال. يخعث واهلل تعاىل زَوده بالسمع والخرص واللغة، واهداه طريق اخلري أو طريق الرش

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿: عز وجل

، فِالقة اإلنسان وجخَلته تدل [39 -36: القيامة] ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 .هذا معنىعىل أنه سيخعث، 

أن اهلل تعاىل يمتن عليه بأن خلق له الوسائل التي تعينه عىل معرفة : املعنى اآلخر

، كام احلق واتخاعه، ومن ذلك العني واللسان والعقل والفهم الذ  به يعرف النجدين

 .[36: اإلرساء] ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی﴿: قال سخحانه

اًنا ينطق أنه إذا كان قد َجعل اهلل له عينني ينظر هبام، ولس: ويف اآلية معنى ثالث

فاهلل أوىل بالكامل؛ ! به، وعقاًل يميِّزه، أفيظن بربه الذ  خلقه أنه ًل يرى وًل يعلم؟

حق الناس فاهلل أوىل به، وكل نقص أن كل كامل ي : وهلذا كان من قواعد الصفات

 .فاهلل تعاىل أوىل بالتنزه عنه

 .(2)َنْجد، واهو الطريق املرتفع: مثنى والنَّْجدان

والنَْجد مناسب للَكَخد، فهو طريق ًل خيلو من املشاق، كِال طريقي اخلري والرش 

 .ًل ينفك عن الصعوبة والَكَخد

س دقيًقا، صحيح أن فيه لَذات وبعضهم يظن أن طريق الرش سهل ممتع، واهذا لي

املعصية التي يريداها اإلنسان ات، لكن فيه صعوبات، حتى الشهوة ووشهوات ومغري

                                                           

، (85/242)« فتح الخيان ي مقاصد القرآن»، و(20/344)« اللخاب ي علوم الكتاب»: ينظر( 1)

 .السابقة، واملصادر (4/206)« أضواء الخيان»و

 .«ن ج د»( 498ص)« القرآن املفردات ي غريب»: ينظر( 2)
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أحياًنا يتعب وًل يظفر هبا، وبعد حصوله جيد األمر حمفوًفا بكثري من املزعجات 

صات املادية واملعنوية، واملااوف الصحية واًلجتامعية، واآلًلم النفسية،  واملنغِّ

َلك قار املتعة بعد احلصول عليها، وقد يشعر أنه توَرط، ويتمنَى اخلالص، ثم يتمواحت

قلخه اهلمُّ والغمُّ والقلق، والذكريات املؤملة والتأنيب، فهذا كله عناء وكخد ومشقة، 

لكن كخد الطاعة ومشقتها حمفوف بُلطف اهلل، وكل عمل يعمله اإلنسان فله ثمن، 

هد واملكابدة، ثم يعقخها الرضا والَروح والرسور، وثمن فثمن الطاعة قخلها من اجل

 .م والغم والقلق واملعاناة النفسية واحلسيةاملعصية بعداها من اهل

 :﴾ائڻ ۀ ۀ ﴿ *

مل يقتحم العقخة، وَثَم تناسق بني اقتحام العقخة وبني الَكخَد، فاًلقتحام أمر : أ 

 .ناسب للنجدينصعب وفيه خماطرة ويتطَلب قوَة قلٍب وصرًبا، واهو م

الخرص  وغريه ي تفسري ، ولذا قال احلسن (1)الطريق الَوْعر ي اجلخل: والعقبة

 .(2)إنه َمثَل  رضبه اهلل تعاىل ملجااهدة النفس: اآلية

وي اآلية إملاح إىل أن أغلب الناس ًل َيْقتَِحمون العقخة، فهم يؤثِرون الرخاوة 

 .ويفشلون ي اًلختخار

 :﴾ۈئھ ھ  ۇئہ ہ ہ ھ ﴿ *

فقد أخربه به،  ﴾ہ ہ﴿: كلُّ يشء ي القرآن»: رمحه اهللقال ُسفيان بن ُعيينة 

 . «فلم خيربه به ﴾ڀ ڀ﴿: وكلُّ يشء

                                                           

لنشوان بن سعيد احلمري  « شمس العلوم»، و(620ص)ًلبن فارس « جممل اللغة»: ينظر( 1)

(4/4641.) 

« تفسري الراز »، و(6/229)« تفسري السمعاين»، و(6/241)« تفسري املاورد »: ينظر( 2)

 (.4/343)« النيسابور تفسري »، و(20/344)« لكتاباللخاب ي علوم ا»، و(38/864)
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 .(1)وقد تقَدم الكالم حول اهذا احلرص

تعريف : ﴾ھ ھ﴿: وقوله! ما اهي؟: واهو سؤاُل تفايم وهتويل، أ 

 .للعقخة واقتحامها

الفرتة حتى واهو ي  -قيق، وكان اإلسالممعروفة، ُتطلق عىل العخد الرَ  والرقبة

يتشَوف إىل عتق األِرَقاء وحتريِراهم، وإعادهتم إىل ما كانوا عليه ي أصل  -املكية

ِخلقتهم، فإن اهلل خلقهم أحراًرا، ومل ينزل مع آدم عخد من السامء، بل كلُّهم بنوه، وإنام 

قُّ عليهم، وجع الكَفارات، وجاء من النصوص ل اهلل تعاىل العتق ي كثري من طرأ الرِّ

إن أفضل أنواع : ، حتى قال بعض أاهل العلم(2)فضل عتق الَرقيق اليشُء الكثريُ ي 

 .أن يعتق اإلنسان رقخَة َرقيق: الصدقة

 :﴾ىئے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿ *

اجلوع الشديد؛ واملقام مقام اقتحام وعقخة وَكخَد؛ فناسب أن يذكر : املسغبة

ها عىل النفس، واهو اليوم الشديد املسغخة، كام قالاإلنفاق ي أشد حاًلته، وأش : قِّ

)[1: اإلنسان] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿
3). 

 :﴾یۇ ۇ ۆ ﴿ *

اهنا مفعول به منصوب معمول املصدر  ﴾ۇ﴿إطعام الطعام ليتيم، و: يعني

 .﴾ۓ﴿

                                                           

 .﴾ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ﴿: «سورة احلاقة»ينظر ما تقدم ي ( 1)

 (.8509)« صحيح مسلم»، و(6485، 2584)« صحيح الخاار »: ينظر( 2)

تفسري »، و(24/29)للواحد  « التفسري الخسيط»، و(24/425)« تفسري الطرب »: ينظر( 3)

 (.30/351)« لتحرير والتنويرا»، و(1/401)« ري ابن كثريتفس»، و(20/69)« القرطخي
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الصغري الذ  فقد أباه قخل بلوغه، وقد يستمر اليتم بعد الخلوغ بسخب : واليتيم

 .(1)واًلقتصادية الظروف اًلجتامعية

 .القرابة، واألقربون أوىل باملعروف: واملقربة

 :﴾پۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿ *

باألرض من ِشَدة إطعام مسكني حمتاج ًل يشء عنده، فهو َلِصيق : أ 

يداه ي الرتاب، والعرب كانت إذا دعت عىل : ، وهلذا يقال عن الفقري(2)املسكنة

عاء عليه، وأحياًنا ًل ُيقصد تربت يداك، أو تربت يمينك، واهذا د: إنسان قالت

 .(3)حقيقته، وإنام اهو دعاء جاٍر عىل األلسنة

اهو ما يتعلق بالتحرر من  -ةالذ  ذكره اهلل تعاىل ي اقتحام العقخ -فاألمر األول

سطوة املال والتعلُّق به، وإنفاقه ي سخيل اهلل، باالف الذين ًل ينفقون، ويقول 

 .م ينفقون الكثرييل، ويَدعون أهن، أو ينفقون القل﴾ڭ ک ک ک﴿: أحُداهم

اِء،  مل يعتمد اإلسالم عىل جانب واحد يف محاية حقوق الفقراء واملساكني واألِرقَّ

الوعظ والرتغيب األخالقي بكافة أشكاله، والوعد الدنيو  بالعوض  -1

ز املؤمنني إىل واخللف، واألخرو  باملثوبة واألجر والرضوان؛  الخذل وإيثار ما مما حيفِّ

 .عند اهلل، والتغلب عىل شح النفس

                                                           

 .﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿: «سورة الفجر»ينظر ما تقدم ي ( 1)

 «املاورد  تفسري»و ،(24/426) «الطرب  تفسري»و ،(3/429) «الرزاق تفسري عخد»: ينظر( 2)

 (.20/40) «القرطخي تفسري»و ،(33 -24/32) للواحد  «الخسيط التفسري»و ،(6/249)

« تفسري غريب ما ي الصحيحني»، و(1/340)« التمهيد»، و(8/295)« اًلستذكار»: ينظر( 3)

 (.4/235)للخغو  « رشح السنة»، و(328ص)للحميد  
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ترشيع األحكام امللزمة لكل املؤمنني بأنواع الكفارات والزكاة والنذور  -2

 .وسوااها، مما يرتتب عليه اإللزام الرشعي بإخراج املال للفقري واملسكني

ق عىل ه وأيتامه، وإجياب اإلنفااإللزام العام للمجتمع بكفالة فقرائه وحماوجي -3

ق  ق ذلك، والدعوة إىل بناء املؤسسات والفرق الطوعية التي حتقِّ املورسين بام حيقِّ

ذلك، فال ترتك حقوق الناس ملجرد التقوى أو اإليامن؛ ألنه يوجد من الناس َمن ًل 

إيامن عنده وًل تقوى، فيفرتض أن توجد جهات ومؤسسات وجلان ومجعيات 

 .ساء واأليتام والفقراء والغرباء وعامة الناسَفُظ حقوَق األطفال والنوأجهزة حَت 

وي العامَل الغريب أصخحت اهذه ثقافة وأعراًفا سارية، وقوانني حمكمة، وهلا 

أصول وقواعد وتنافس، أما ي العامَل اإلسالمي، فإاهدار وإطاحة باحلقوق عىل 

عو، ذ والطالب، والداعي واملدمستوى احلاكم واملحكوم، والزوج والزوجة، واألستا

 .والعامِل واملتعلِّم، وإىل اهلل املشتكى

حثُّ املساكني والفقراء واأليتام عىل العمل والَكْدح والسعي؛ لالستغناء  -4

ألن يأخَذ أحُدكم َحبَْلُه، فيأيت بُحْزمة احلطب عىل »: «الصحيح»عن الناس، كام ي 

الناَس، َأْعطَْوُه أو ه، خري  له من أن يسأَل ظهره، فيبيعها، فَيُكفَّ اهللُ هبا وجهَ 

 .(1)«منُعوه
مجع  صىل اهلل عليه وسلمولذلك جاءت قصة صاحب الفأس الذ  عَلمه النخيُّ 

، وجاءت أحاديث الوعيد ي املسألة من (2)احلطب وأرشف عليه حتى حَقق النجاح

                                                           

بري بن العَوام( 8448)أخرجه الخاار  ( 1)  .ريض اهلل عنه من حديث الزُّ

، (8281)« الرتمذ ع جام»، و(8648)« سنن أيب داود»، و(82834)« مسند أمحد»: ينظر( 2)

سنن »، و(884)للاالل « احلث عىل التجارة»، و(4/259)« سنن النسائي»، و(2891)« سنن ابن ماجه»و

 (.4/22)« نصب الراية»، و(2/333)، (8/335)« الرتغيب والرتاهيب»، و(4/25)« الخيهقي
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ال حتلُّ »: لمعليه وس صىل اهللغري حاجة، خاصة من القو  القادر، كام ي قول النخي 

 َسِويٍّ 
ة  ، وال لِذي ِمرَّ  .(1)«الصدقُة لغنيٍّ

 :﴾ڀۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴿ *

 ي األصل للعطف والرتتيب، واإليامن يكون قخل اإلطعام؟ ﴾ۅ﴿

ر اهلل تعاىل اإليامن هنا ألسباب  :وأخَّ

ها فرع اإلشارة إىل علو الرتخة، فرتخة اإليامن أعىل وأقدم مما قخلها، وما قخل -1

 .عنها

أن صاحب الفطرة السليمة الكريمة الخاذل املعطاء قد يمن عليه باإليامن  -2

أ  رسول اهلل، : ملا قال ريض اهلل عنه الصالح، كام ي قصة َحكِيم بن ِحزاموالعمل 

أرأيَت أموًرا كنُت أحتنُث هبا ي اجلااهلية من صدقة أو َعتاقة أو صلة رحم، أفيها 

 .(2)«أسلمَت عىل ما أسلفَت من خري»: وسلم عليه صىل اهللأجر؟ فقال 

 .(3)الصاحلةملَا آمنَت ُكتخت لك أعاملك : أ 

أن أناًسا قخل اإلسالم كان عنداهم أخالق طيخة، ومل يكن : فمن معاين اآلية

ۉ ې ې ﴿: فأصخحوا من صىل اهلل عليه وسلمعنداهم إيامن، ثم جاء النخي 

اخلري، إيامهنم بسخب ما أسلفوا من ، فُكتخت هلم أجوراهم، وكان ﴾ې ې ى

                                                           

، وابن (652)  ، والرتمذ(8634)، وأبو داود (1901، 6530)، وأمحد (2248)أخرجه الطياليس  (1)

من ( 4/83)، والخيهقي (8/404)، واحلاكم (3290)، وابن حخان (2314)، وابن خزيمة (8139)ماجه 

 .(144)« إرواء الغليل»: ، وينظرريض اهلل عنهام اهريرة وأيب عمرو بن اهلل حديث عخد

 َسِويٍّ »: واملقصود بقوله
ة   .القو  عىل الكسب والعمل: «وال لذي ِمرَّ

 (.823)، ومسلم (8436)اار  لخأخرجه ا( 2)

ًلبن رجب « فتح الخار »، و( (848 -2/840)للنوو  « رشح صحيح مسلم»: ينظر( 3)

(8/859.) 
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كان يعمله قخل اإلسالم من األعامل واإلنسان إذا أسلم وحسن إسالمه يكتب له ما 

 .الصاحلة

، والكخد ﴾ھ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿: متناسب مع قوله ﴾ې ې﴿

نه عىل اإلنسان الصرُب؛ وهلذا قال عمر وجدنا خرَي عيشنا »: ريض اهلل عنه هيوِّ

 .يتحول الكخد إىل لذةيب احلياة، وفخالصرب تط. (1)«بالصرب

واهذا متناسب مع ما قخله؛ ألن الفقراء واجلياع يكابدون َشَظف  ﴾ې ى﴿

العيش، وحيتاجون إىل َمن ُيشفق عليهم؛ واهناك َمن يَدعي أنه بذل وأنفق وأاهلك ماًًل 

ُلخًدا، واهناك َمن ينفقون املال ي فك الرقاب، واإلطعام ي املساغب، بل وَمن ًل 

َمن هيلك : ه غرياهم، واهنا نجد طريقنيتفون بمجرد العطاء والخذل، حتى ُيوصوا بيك

 .املال ُلخًدا، واهو حيسب أن مل يره أحد، وَمن ينفق املال ي فكِّ رقخة، وإطعام ي َمْسغخة

 :﴾ٿائ ائ ەئ ﴿ *

أصحاب اليمني الذين جتر  أموراهم عىل اليرس والتوفيق، واهذا من معاين : أ 

 .أصحاب اجلنة، فهم ُيعطون كتخهم باليمني، واهم اليمني واليُمن

 :﴾ٹوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿ *

: الخقرة] ﴾ں ڻ ڻ﴿: جعل تعاىل الكفر عنواًنا لكل رش، كام قال

، فالكافر جيحد الخعث والنشور، ولذا يخال باملال، واهو يكفر نعمة اهلل عليه، [254

 .ا كان أو بعيًداوًل يصرب إذا أصابته مصيخة، وًل يرحم اليتيم واملسكني، قريخً 

                                                           

، (682)« الزاهد»، وأمحد ي (891)« الزاهد»، ووكيع ي (630)« الزاهد»أخرجه ابن املخارك ي ( 1)

« تغليق التعليق»وابن حجر ي ، (8/50)« حلية األولياء»معلًقا، وأبو نعيم ي ( 1/99)والخاار  

(5/842.) 
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اهم ممن ُيؤتى كتابه بشامله، : الشامل، يعني: من الشؤم، واملقصود هبا ﴾ۆئ﴿و

 .(1)واهم أصحاب الشامل

وقد جرت أعراف الناس ولغاهتم وعاداهتم عىل أن اليمني مما ُيتفاءل به، وأن 

يت ش يت يمنًا تفاؤًًل، والَشام ُسمِّ اًما عنداهم الشامل مما ُيتشاءم به، حتى اليََمن ُسمِّ

اللهمَّ بارك لنا »: صىل اهلل عليه وسلماء اإلسالم لينفي اهذا املعنى، فقال تشاؤًما، فج

 .؛ ليخنيِّ أن اهذا األمر ًل ُيعخأ به(2)«يف شامنا

 .الشؤم عىل أنفسهم، بأعامهلم الفاسدة: فاملشأمة تعني

 :﴾ڤۈئ ېئ ېئ﴿ *

، (3)الخاب: لوصيد اهوختم السورة باإلطخاق واإلغالق عليهم، وُقيض األمر، وا

ًل ُتفتح هلم أبًدا، واهم الذين كفروا، فال خيرجون من النار، باالف عصاة املوحدين، 

ب َمن أراد عذابه، ثم خيرجون منها برمحة اهلل، واهلل تعاىل أعلم  .فإن اهلل يعذِّ

  

                                                           

« تفسري الثعلخي»، و(3/298)« تفسري السمرقند »، و(22/216)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

« التحرير والتنوير»، و(20/42)، (84/891)« تفسري القرطخي»، و(5/6)« تفسري الخغو »، و(9/208)

(30/362.) 

 .ريض اهلل عنهامر من حديث ابن عم( 8034)أخرجه الخاار  ( 2)

 (.3/383)أليب عمرو الشيخاين « اجليم»، و(4/845)للاليل « العني»: ينظر( 3)



121 
 

 

*  

التفسري، معظم كتب ، كام ي «﴾ٱ﴿سورة »: ، أو«سورة الشمس»: اسمها

 .(1)واحلديث

ٱ ﴿ سورة»: «جامعه»، والرتمذ  ي «صحيحه»وساماها الخاار  ي 

)«﴾ٻ
، باآلية األوىل منها، واهكذا اهي ي بعض كتب التفسري، واهذا جيد للتفريق (2

 .﴾ٱ ٻ ٻ﴿: بينها وبني سور مخدوءة بالشمس، مثل

 .(3)هممخس عرشة آية، أو ست عرشة، بحسب اختالف  *

 .(4)بإمجاع املفرسين  *

افتتاحها بأحد عرش َقَساًم : وي اهذه السورة َخِصيصة ليست لغرياها، واهي

 .(1)متتاليًا

                                                           

« تفسري الطرب »، و(80/336)« سنن النسائي الكربى»، و(4/409)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

، (4/450)« زاد املسري»، و(5/414)« املحرر الوجيز»، و(6/232)« تفسري السمعاين»، و(24/434)

 (.30/365)« التحرير والتنوير»، و(20/42)« تفسري القرطخي»و

 «الخاار  صحيح»و ،(3/438) «الرزاق تفسري عخد»، و(432ص)« تفسري جمااهد»: ينظر( 2)

 .السابقة واملصادر ،(1/480) «كثري ابن تفسري»و ،(5/294) «الرتمذ  جامع»و ،(6/869)

« الخيان ي عدِّ آ  القرآن»: ينظر[. 84 :الشمس] ﴾ژ ژ﴿: وذلك أهنم اختلفوا ي قوله( 3)

 (.30/365)« التحرير والتنوير»، و(245ص)

، (85/354)« روح املعاين»، و(20/42)« تفسري القرطخي»، و(4/450)« زاد املسري»: ينظر( 4)

 (.30/365)« التحرير والتنوير»و
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وأنت إذا تأملت القرآن، وجدت مجهور معانيه ودًلًلته التي حُيتاج إليها ي 

ىل الشاب ي تقرير اإليامن ورسم مسرية اإلنسان ي الدنيا واآلخرة، مما يسهل فهمه ع

ص، والعامي ي متجره  وحقله، مقتخل عمره، واألعرايب ي الصحراء، وغري املتاصِّ

دون حاجة إىل مراجعة كتب التفسري؛ ألنه خطاب هلم، واهم متعَخدون بتالوته 

 .واإليامن به

وي الوقت نفسه جتد من دقيق املعاين ولطيفها ما ًل يدركه إًل اخلواص؛ ألنه من 

ا كان اختصاصهمالعلم الذ  خي  .اطب اخلاصة دون غرياهم، أيًّ

عجاز املخهر، عىل أنه مل حيشد من املعاين وي القرآن الكريم أنواع عظيمة من اإل

التي مل يكن الناس يعرفوهنا بام يكون ابتالء هلم، وقد يكون سخخًا ي كفراهم، فلو قال 

يكن العلم قد وصل  إن حجم الشمس كذا؛ وُبعداها عن األرض كذا، مما مل: اهلل هلم

 .إليه وًل أملَ به، لكان ي ذلك حمنة هلم

ف تأيت طائرات ي الفضاء، وسيارات، وأجهزة اتصال، سو: ولو قال اهلل هلم

وأجهزة بث فضائي وكمخيوترات دقيقة ومتطورة؛ قخل مشااهدهتم هلا؛ لربام كانوا 

، وًل يعرفون كيف ستقع؛ وهلذا جعل اهلل ت عاىل اإلشارة إىل مثل يستخعدوهنا باحلسِّ

تفاصيل، فأشار إىل اهذه املعاين إشارات عامة، يؤمن هبا كل أحد، دون الدخول ي ال

النجوم ومواقعها وعظمتها، وترك التفاصيل ألاهل اًلختصاص الذين يطلعهم اهلل 

 .ي كل وقت عىل ما مل يكن معروًفا عند أاهل العلم من قخلهم

مل تأت هم عىل الكون باكتشافه وتساريه، ووقد منح اهلل الناس العقول وسَلط

ن الناس تفصيالت الع ز عقوهلم ومداركهم عىل الكتب الساموية لتلقِّ لوم، بل لتحفِّ

 .الخحث عنها واستقصائها وجتريخها

                                                                                                                                                    

 (.86/8512)« التفسري القرآين للقرآن»: ينظر( 1)
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 :﴾ۀٱ ٻ ﴿ *

الَقَسم يدل عىل عظم خلق الشمس وأمهيتها ي احلياة؛ ولذا أقسم اهلل تعاىل هبا 

)يًاأوًًل، وأقسم بضحااها ثان
1). 

ِجْرم أقسم بالشمس، سواًء أكانت طالعة أم غائخة، مرئية أم غري مرئية؛ ألهنا 

اهائل، واهي كتلة من الَلهب جعل اهلل من شأهنا أن َتِفيض عىل اهذا الوجود طاقًة 

 .عجيخة

ة ألف مرة، ويا مئوالشمس كتلة من الَلهب بحجم كتلة األرض مليون وثالث

عل اهلل سخحانه تخقى اهذه الكتلة معَلقة ي الفضاء، ثم جي للحكمة والقدرة الربانية أن

بينها وبني األرض ُبعًدا كخرًيا، بحيث ًل تصل أشعتها إىل األرض إًل وقد بردت، 

وأمكن أن يستفاد منها، ولذلك يذكر العلامء أن متوسط حجم املسافة بني الشمس 

 .مخسون مليون كيلو مرًتاة ومئواألرض 

ي الساموات،  سخحانه وتعاىلالتي نثراها وكخًا من الكواكب والشمس ليست إًل ك

إىل جوار جمَرات وأفالك وعوامل، لو أن اإلنسان قرأ وتأمل فيها ًلستشعر معنى جدية 

اخللق، وجدية الكون، وجدية اإليامن، لكن كثرًيا من الناس ًل يمنحون عقوهلم 

 .إليامن واًلنتفاع واًلعتخاروقلوهبم ا

ب عىل الناس اإليامن به، ومل ُيمتَحنوا به، لكَن لكالم الذ  جيواهذا ليس من ا

أاهل اًلختصاص وأاهل الذكر ي اهذا اجلانب بنوا ذلك عىل حقائق ومعلومات 

 .واستنتاجات علمية صحيحة

حرارهتا عند سطحها وما إن حرارة الشمس تتفاوت كثرًيا ما بني : ويقول العلامء

ة درجة مئعند السطح تصل إىل مخسة آًلف ومخسبني حرارهتا ي مركزاها، فحرارهتا 

                                                           

 (.380 -309ص)« علوم القرآن الواضح ي»: ينظر( 1)
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مئوية، لكن حرارهتا عند املركز تصل إىل عرشة ماليني درجة مئوية، وانظر الفارق 

 !(1)اهلائل

ق بينها واهي جتر  من بعيد ي  واإلنسان يرى الشمس قرًصا مدَوًرا، فال يفرِّ

 !!فق، وبني املصابيح الكاشفة التي صنعها الخرشاأل

ن اإلنسان الغفلة واإِللف حينام يطرق سمعك بالَقَسم ىل يكشف عفاهلل تعا

 .بالشمس، والَقَسم بضحااها

حى  يشمل نور الشمس الذ  ييضء اهذه األكوان، فترشق بعد ظالم، والضُّ

إًل اثنني من بليون، أما ، وًل يصل إىل األرض من حرارة الشمس (2)ويشمل احلرارة

خلقه اهلل وأبدعه، واهذا القدر اليسري كم فيه من  الخقية فتضيع ي الفضاء اهلائل الذ 

 !!ري والنامء واحلياةالربكة واخل

وكم فيه من احلرارة التي تصهر اإلنسان حني يكون ي واهج الظهرية وي قلب 

 .الصحراء وليس َثَم ما ُيكِنُّه من اهلجري

، اىله وتعسخحانَسم من شأنه لْفُت نظر اإلنسان إىل بديع خملوقات اهلل فهذا القَ 

 .ومن َثَم يستَِدلُّ باملالوق عىل اخلالق

 :﴾ہٻ ٻ پ ﴿ *

القمر بالنسخة لألرض مولود صغري؛ فهو أقل من جزء من مخسني جزًءا من 

 .حجم األرض، واهو ذرة صغرية بالنسخة للشمس

واهو تابع من توابع األرض يدور حوهلا، وكذلك اهو تاٍل للشمس، وي الكون 

اىل َذَكَر القمر لنفعه ي األرض، وإذا كانت الشمس آية النهار، أقامر كثرية، لكنه تع

                                                           

 .«القرآن وعلوم األرض»، و«القرآن وإعجازه العلمي»: ينظر( 1)

 .«سورة الضحى»ينظر ما سيأيت ي ( 2)
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ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ﴿: حانه يقولفالقمر آية الليل، واهلل سخ

 .[82: اإلرساء] ﴾ڑ ڑ ک ک

 .(1)ضوء بذاته، وإنام نوره انعكاس الشمس عليهأنه ليس فيه : ومعنى حمو القمر

، (2)تخعها: وغريه، أن املعنىكام ذكر الفَراء  ﴾ٻ ٻ پ﴿: فهذا من معاين قوله

 .فالقمر ضوؤه من ضوء الشمس، ونوره من نوراها

أن  -، وغريهريض اهلل عنهاموُنقل عن ابن عخاس  -واملشهور عند أكثر املفرسين

وذلك أنه إذا أظلمت الدنيا وذاهخت الشمس . (3)بعد الشمسأن القمر جييء : املعنى

أيام الخِيض حينام يكون القمر بدًرا، حل القمر حملها، وبااصة ي أول الشهر وي 

 .فكأنه خيلف الشمس ي إنارة األرض وإرشاقها

وهلذا كان الَقَسم بالشمس أقوى؛ ألنه أقسم بِجرمها، ثم بضحااها، أما بالنسخة 

الشمس، : أ  ﴾ٻ پ﴿: القمر وحده، وذكر حالة خاصة له، واهيللقمر فأقسم ب

 !وي ذكر القمر أشار إىل نسخته إىل الشمس

 :﴾ھپ پ ڀ ﴿ *

                                                           

للواحد  « التفسري الخسيط»، و(84/586)« تفسري الطرب »، و(2/524)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

 (.3/83)« زاد املسري»، و(30/91)

« تفسري الراز »، و(24/435)« تفسري الطرب »، و(5/283)للفراء « رآنمعاين الق»: ينظر( 2)

 (.5/636)« فتح القدير»، و(20/355)« اللخاب ي علوم الكتاب»، و(38/842)

« تفسري الطرب »، و(441)أليب داود « الزاهد»، و(821)أليب عخيد « فضائل القرآن»: ينظر( 3)

، (38/842)« تفسري الراز »، و(6/218)« اورد تفسري امل»، و(2/524)« املستدرك»، و(24/452)

، (8/544)« الدر املنثور»، و(1/480)، (8/403)« تفسري ابن كثري»، و(2/95)« تفسري القرطخي»و

(85/455.) 
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كشفها : ﴾ڀ﴿النهار يتناسب مع الشمس؛ ألنه أثر من ضوئها، ومعنى 

 .(1)وأظهراها

 .النهارأهنا تتجىَل وُترى ي : وحيتمل أن يكون مرجع الضمري إىل الشمس، يعني

األرض، وإن مل تكن ي السياق، : جىَل الخسيطة، أ : وحيتمل أن يكون املعنى

من أساليب القرآن الخديعة ي األشياء الواضحة  ولكن اهذا معروف، واهو أسلوب

ضمري عىل مذكور، ألن كل التي يفهمها كل أحد، وًل حيتاج األمر فيها إىل عود ال

 .(2)وجيِّلِّ األرضسامع يدر  أن النهار اهو الذ  يكشف 

 .يغطِّي األرض فتظلم: أ  ﴾ھڀ ڀ ٺ ﴿ *

 .(3)ئها عند غياهبايغشى الليل الشمس، فيذاهب بضو: وحيتمل أن يكون املعنى

أقسم تعاىل بالشمس وبالنهار، وأقسم بالقمر وبالليل، وكل ذلك فيه اإلشارة 

وحتى الليل، وإن إىل النور؛ فالشمس نور، وضحااها نور، والقمر نور، والنهار نور، 

كان ظالًما َيْغَشى، إًل أن اهلل جعل فيه نور القمر، وي ذلك إشارة إىل غلخة النور 

لته وعمقه، ومن اهذا املعنى أخذ بعض املفرسين أن اهذه اآلية فيها إيامء وكثرته وأصا

 .وإشارة إىل قوة الدين وغلخته وظهوره وعزته

 :﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿ *

                                                           

 (.80/494)« إعراب القرآن وبيانه»، و(5/845)للنحاس « إعراب القرآن»: ينظر( 1)

« تفسري املاورد »، و(3/562)« السمرقند تفسري »، و(24/436)« تفسري الطرب »: ينظر( 2)

« الخحر املحيط ي التفسري»، و(20/44)« تفسري القرطخي»، و(4/450)« زاد املسري»، و(6/212)

 (.85/351)« روح املعاين»، و(20/356)« اللخاب ي علوم الكتاب»، و(1/443)

« تفسري القرطخي»، و(3/515)« قند تفسري السمر»، و(24/434)« تفسري الطرب »: ينظر( 3)

اللخاب ي علوم »، و(80/416)« الخحر املحيط ي التفسري»، و(5/385)« تفسري الخيضاو »، و(20/44)

 (.5/546)« فتح القدير»، و(20/359)« الكتاب
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هباتني اآليتني كل ما حول اإلنسان، بحيث إذا نظرت يمينًا أو استكمل تعاىل 

ن اهذه األقسام التي أقسم شامًًل أو إىل فوق أو حتت أو أمام أو وراء؛ فال خمرج لك م

 .اهلل هبا

: حيتمل أن تكون اساًم موصوًًل، يعني ﴾ٺ﴿: واهنا ذكر بناء السامء، فقوله

ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿: قوله ، واهذا مثل(1)والذ  بنااها، واهو اهلل سخحانه

 .[22: النساء] ﴾ڄ ڄ ڃ

والسامء وبنائها، فيكون إشارة إىل صفة بناء : وحيتمل أن تكون مصدرية، يعني

 .[44: الذاريات] ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿: ، كام قال تعاىل(2)ءالسام

وحينام تتأمل ملكوت الساموات واألرض، أو تشااهد صوراها ي املواقع 

صة أو الربامج  العلمية واألفالم، جتد أمًرا عجخًا، فمن أسخاب قوة اإليامن املتاصِّ

الخحر  رؤية السامء والنجوم واملجَرات والكواكب اهلائلة املذاهلة، وكذا رؤية

 .واألرض، وما خلق اهلل

ويدخل ي بناء السامء املجرات واألفالك والنجوم؛ ألهنا ي السامء؛ فكثريون 

: املالئكة فحسب، ي حني أن الصحيح ي الرشع واللغةيفهمون أهنا السامء التي فيها 

، فيدخل ي ذلك األفالك واملجرات والكواكب (3)أن كل ما عال وارتفع فهو سامء

 .وم والساموات السخع التي ذكراها اهللوالنج

                                                           

 .، واملصادر السابقة(4/432)« تفسري اخلازن»، و(5/834)« تفسري ابن أيب زمنني»: ينظر( 1)

« تفسري املاتريد »، و(5/332)للزجاج « معاين القرآن»، و(24/434)« تفسري الطرب » :ينظر( 2)

« تفسري القرطخي»، و(4/450)« زاد املسري»، و(24/53)للواحد  « التفسري الخسيط»، و(80/548)

 (.85/359)« روح املعاين»، و(1/488)« تفسري ابن كثري»، و(20/44)

ڈ ڈ ژ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿: «﴾ٱ﴿ سورة »ينظر ما تقدم ي ( 3)

 .﴾ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک﴿: «سورة النازعات»، و﴾ژڑ 
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ملا ذكر السامء أعقخها بذكر األرض التي جعلها مهاًدا : ﴾ٿ ٿ ٹ﴿

ڱ ڱ ڱ ﴿: «الدحو»جاء بلفظ « الطحو»وبساًطا، وقَرهبا للناس وسَهلها هلم، و

 :وله عدة معان  ، والدال والطاء متقاربان ي املارج، [30: النازعات] ﴾ں

املتقدمون واهذا أمر بداهي، وقد ذكره  كام اهو معروف، كون األرض كرة،: منها

من أاهل اإلسالم وغرياهم، وممن ذكر اهذا ابن تيمية، ونقله عن أيب احلسني ابن املناد  

 .(1)من احلنابلة، ونقل إمجاع العلامء عليه

، فمع أن األرض ُكَرِوَية، إًل أهنا مخسوطة (2)بسطها: ﴾ٹ﴿: ومن معاين

 .ويستفيدون منها، وينتفعون هباللناس؛ يمشون عليها، 

أراد اإلنسان أن يخني عليها أو يزرع أو يقيم بناًء، جيد األرض مذَللة لكل ما وإذا 

 .حيتاج

أن جعل ي باطنها من اخلريات واملعادن والربكات ما يكفي : ومن معاين الطَّحو

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿: ، كام قال(3)حلاجة الخرش ويزيد عليها

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ھھ ھ ھ ے

 .[80 -9: فصلت] ﴾ۋ ۋ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

 :﴾ۇٹ ٹ ڤ ﴿ *

                                                           

، وما (3/211)« درء تعارض العقل والنقل»، و(25/895)، (6/566)« جمموع الفتاوى»: ينظر( 1)

 .﴾گ گ گ گ﴿: «سورة النازعات»، و﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿: «سورة نوح»تقدم ي 

، (20/44)« تفسري القرطخي»، و(4/450)« زاد املسري»و، (24/431)« تفسري الطرب »: ينظر( 2)

 .واملصادر السابقة

 (.30/861)« تفسري املراغي»: ينظر( 3)
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اهذه خالصة الَقَسم، ومدار األمر وواسطة عقد النظام ي األقسام، أقسم تعاىل 

َلْت من أجل اإلنسان، كام قال يئ جب حب خب ﴿: بالنفس، فاملالوقات ُخلِقْت وُذلِّ

 .[83: اجلاثية] ﴾مب ىب يب جت حت خت

خار، وًل يمكن أن حيصل عليها حالة من اإليامن واًلعتواهذا يثمر عند اإلنسان 

 .ذا َفَكر وتأَملبسهولة إًل إ

، أو نفس عليه السالمأن الَقَسم ليس بنفس خاصة، كنفس آدم  والصحيح

 .(1)شاص بعينه، وإنام أقسم بكل نفس

، (2)والنفس ُتطلق عىل الروح، وتطلق عىل اإلنسان من حيث اهو بدن وروح

ورشفها؛ ا اكتمل، وإن كان ي ذلك إشارة إىل النفس ىل اإلنسان بعدمواملدار اهنا ع

ألنه ملا أقسم بالنفس مل يقسم باجلسد املجَرد، وإنام أقسم بالنفس التي يصري هبا اهذا 

اجلسد اجلامد كائنًا حيًّا مكَلًفا ُمَكَرًما عزيًزا، ويتلقى اإلهلام، ومنهم األنخياء والرسل، 

، ومنهم َمن يكون له من عز وجل نة ويترَشف بجوار اهللومنهم َمن يدخل اجل

 .قامات ي العلم والعمل القدر الكخريامل

فالَقَسم اهنا بالنفس، وإن كان َقَساًم باإلنسان من حيث اهو جسد وروح، إًل أن 

 : (3)فيه إشارة إىل رشف النفس، وما أحسن ما قيل

 بَح فيام فيه خسـرانُ الر لتطلَب ***  يا خادَم اجلسِم كم َتْشَقى بادمتِــه

                                                           

، (38/846)« تفسري الراز »، و(4/458)« زاد املسري»، و(6/213)« تفسري املاورد »: ينظر( 1)

، (4/46)« ري ابن عرفةتفس»، و(80/411)« الخحر املحيط ي التفسري»، و(20/45)« تفسري القرطخي»و

 (.5/544)« تح القديرف»و

« املحرر الوجيز»، و(2/848)للواحد  « التفسري الخسيط»، و(2/455)« تفسري الشافعي»: ينظر( 2)

 (.4/846)« تفسري املراغي»، و(5/412)

 (.813ص)« ديوان أيب الفتح الُخستي»: ينظر( 3)
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 فأنت بالنَفِس، ًل باجلسِم إنسانُ ***  فاستكمْل فضائَلهاأقخِْل عىل النفِس 

وقد خلق تعاىل جسم اإلنسان مجياًل، إًل أن النفس أمجل؛ فخها ترَقى اإلنسان عن 

 .رتخة احليوان

ذ  يصخح به فإقخال اإلنسان عىل نفسه بتزكيتها باإليامن وبالعخادة وبالعلم، اهو ال

ب الناس يعتنون بأجساداهم وصحتها ما ًل اإلنسان أرشف وأكرم، ي حني أن غال

 .يعتنون بأرواحهم، واهذا من تقديم املفضول عىل الفاضل

 :﴾ۈڤ ڤ ڦ ﴿ *

ليست كثرية اًلستعامل ي اللغة العربية، ومن العرب َمن ًل « اإلهلام»كلمة 

واحدة، صار عند اإلنسان يشء َيْلَهُمه دفعة ، فإذا «الَلْهم»يعرف معنى اإلهلام، إًل 

 : (1)يضعه ي فمه ويختلعه، كام قال ُرْؤبة: أ 

 يصخُح ظمآَن وي الخحر فُمهْ ***  كاحلوِت ًل ُيْرِويه يشء  َيْلَهُمهْ 

 .فهو تعخري عن الرغخة الشديدة فيه

حيتاج اإلهلام معنًى نفيس عزيز راٍق، واهو العلم الرضور  عند اإلنسان الذ  ًل 

تعاىل يوصل إىل اإلنسان معلومات وحقائق دون مقدمات؛ أن اهلل : إىل استدًلل، أ 

 .ألن كثرًيا من العلوم حتتاج إىل مقدمات وأدلة، باالف اإلهلام

 .واهنا ذكر اإلهلام للتقوى والفجور، فيحمل عىل معنى املشاكلة واًلتخاع

 .(2)واهلل أعلملٌّ ميرَس  ملا ُخلق له، أو يكون املعنى أنه يرَساها لذلك، ويرَسه هلا، وك

                                                           

 (.859ص)« ديوان ُرْؤبة بن العَجاج»: ينظر( 1)

، (4/458)« زاد املسري»، و(6/213)« تفسري املاورد »، و(24/440)« تفسري الطرب »: ينظر( 2)

 (.30/369)« التحرير والتنوير»، و(20/45)« تفسري القرطخي»و
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وي التقوى خاصة ُيْلَهُم بعض املؤمنني من اللطائف واألرسار واملعاين ما يأيت 

دون بحث أو تنقيب، ويكون حالًّ ملشكل، أو بياًنا لغامض، أو كالًما عذًبا هيز 

 .الوجدان، أو توقًعا ملستقخل ًل تقوم عليه أدلة

يامن باهلل؛ فإنه فطرة، يعرفها اإل اإلهلام والفطرة، كأصلوأصول األشياء ُتعرف ب

اخلاص والعام، لكن جاءت الرساًلت بأسامء اهلل وبصفاته، وأصول األخالق ُتعرف 

بالفطرة، وكل الناس يدرون أن الكذب مذموم، وأن الصدق فضيلة، وأن الظلم شؤم، 

 .وأن العدل حممدة

وما فيهام  ألفئدة، والساموات واألرض،واهلل سخحانه خلق لنا السمع واألبصار وا

من الشمس والقمر والنهار والليل، ثم سَلط قدراتِنا وَمَلكاتِنا وجوارَحنا وأعضاءنا 

ر ونحلِّل، حتى يصل اإلنسان إىل احلق؛ فهذا من اإلهلام؛  عليها، فنرى ونسمع ونفكِّ

كل ما خلقه اهلل تعاىل  ولذلك كان مناسًخا أن يذكر اهلل تعاىل اهذه اآلية بعد أقسام شملت

 .ا يراه اإلنسان أو حيسهمم

والسمع واألبصار واألفئدة منافذ لرؤية األشياء املحسوسة من حولنا، واكتشاف 

 :فتجد أن احلجة قامت عىل اخللق من وجوهاإليامن والوصول إليه، 

 .اخللق املحسوس الذ  نراه ونسمعه ونلمسه ونشااهده -1

ې ې ﴿: تعاىل هللوالخرص والفؤاد، قال ا القوى الخرشية من السمع -2

 .[41: النحل] ﴾ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ

املََلكة واملقدرة العقلية والنفسية عىل اًلستفادة من اهذه األشياء، : اإلهلام، بمعنى -3

َف احلَب  وأن تتحول إىل َفْهٍم وإدراك وإيامن ومشاعر؛ ولذلك ًل أحد يستطيع أن يعرِّ

رح واحلزن، والرضا والساط، والرسور واهلم والغم؛ ألن اهذه املعاين والخغض، والف

 .خارة عن عامل اهائل يصعب حرصه، لكن كلُّنا حيس بهوالواردات النفسية ع
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: يعني ﴾ڤ ڤ ڦ﴿: فقد جعل اهلل به كامل احلجة عىل اإلنسان؛ وهلذا قال

 له اخلري والرش، واهلدى أن اهلل تعاىل َأهْلم اإلنسان معرفة الفجور ومعرفة التقوى، وبنَي 

أ  الَسخيلني؛ ألنه لو جعله والضالل، ثم أقدره عىل أن يسلك أ  النجدين و

 .باًلضطرار تقيًّا مؤمنًا مل يكن َثَم جمال للتفوق واًلمتحان

 :﴾ۋڦ ڦ ڄ ڄ﴿ *

 .(1)املطلوب من خري الدنيا واآلخرةنيل : الفالح

يت(2)ناَماها: ﴾ڄ﴿و ي املال الزكاة؛: ؛ وهلذا ُسمِّ ألهنا ُتنَمِّ
أن يكون : واملعنى، (3)

 .(4)اإلنسان طيخًا، وأن يكون طااهًرا

ي متكرًبا؛ ألنه   كرَب النفس ًل تكرب كرًبا حسيًّا، وإذا شعر بالكرب ُسمِّ

ا، ي حني أن  صاحخها نفسه، والواقع أهنا صغرية، لكن بالزكاة تكرب النفس كرًبا معنويًّ

 .يرااها صغرية، وليس عن تكرب، ولكن عن نمو صحيح وطهارة وزكاة

وإين أعوُذ باهلل أن أكوَن ي نفيس عظياًم، »: ريض اهلل عنه ولذا قال ُعتخة بن َغْزوان

 .(5)«وعند اهلل صغرًيا

                                                           

ًلبن امللقن « التوضيح لرشح اجلامع الصحيح»، و(2/34)للنوو  « رشح صحيح مسلم»: ينظر( 1)

 .«ف ل ح» (4/26)« تاج العروس»، و(901ص)للَكَفو  « الكليات»، و(3/248)

، (4/458)« زاد املسري»، و(5/260)« تفسري الخغو »، و(24/443)« تفسري الطرب »: ينظر( 2)

« تفسري القاسمي»، و(22/41)« نظم الدرر ي تناسب اآليات والسور»، و(20/44)« تفسري القرطخي»و

(9/412.) 

 (.85ص) «كتاب الزكاة من رشح بلوغ املرام»: ينظر( 3)

« لسان العرب»، و(2/465)« النهاية»، و(8/814)ًلبن قتيخة « احلديثغريب »: ينظر( 4)

 (.8/254)« املصخاح املنري»، و(84/351)

 (.2964)أخرجه مسلم ( 5)
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فالنفس واحدة، لكنها تكرب باإليامن، كام تكرب بالعلم، فاإلنسان الذ  عنده 

ة أحسن من الذ  عنده ألف معلومة، وأوسع نطاًقا منه الذ  عرشة آًلف معلوم

إن اإلنسان ًل يستفيد من عقله إًل بأقل من : نعنده مليار معلومة، مع أهنم يقولو

اهذا ي جمال العلم فقط، واهكذا جمال تزكية  ة ي كل األعامل التي جيرهيا،ئعرشة ي امل

 .النفس وطهارهتا

 :﴾ېڄ ڃ ڃ ڃ ﴿ *

س والتدسي ضيَقها وضيَعها وصَغراها وقَللها، ودائاًم جتد : اإلخفاء، أ : ةالدَّ

 .(1)اخلري واضًحا، والرَش ي الغالب يقصد فيه اًلستافاء واإلخفاء

 :﴾ائچ چ چ﴿ *

ثمود ي اهذه السورة، إًل أن يكون اهذا ألن وًل أعلم سخب ختصيص ذكر قصة 

، فكان من املناسب (2)راهمقصتهم معروفة عند العرب، ودياراهم ليست بعيدة عن ديا

راهم اهلل تعاىل بام يعرفون، وأن يذكر هلم مثاًل مما سخق ي تارخيهم، وكثري من  أن يذكِّ

ن تأثره بام ًل يعرف؛ الناس إذا ذكرت له مثاًًل من تارخيه الذ  يعرفه تأثر به أكثر م

دة ولذلك جتد الفاَلح إذا عرضت له قصة النخات، وكيف خترج الَزاْهرة والور

 .والشجرة يتأثر هبا أكثر مما لو حَدثته عن الفلك

                                                           

« تفسري املاورد »، و(3/516)« تفسري السمرقند »، و(80/544)« تفسري املاتريد »: ينظر( 1)

 (.30/348)« رالتحرير والتنوي»، و(6/315)

 (.453ص)للَكَفو  « الكليات»، و(384، 300ص)« املفردات ي غريب القرآن»: وينظر أيًضا

تقع ي احِلْجر، شامل اجلزيرة العربية، وما زالت آثاراهم موجودة عىل الطريق بني احلجاز  ديار ثمود( 2)

طريقه إىل  صىل اهلل عليه وسلم ي والشام، وكانت قريش يمرون عليها واهم ذااهخون إىل الشام، ومر هبا النخيُّ 

سورة »، وينظر ما تقدم ي (2910)« صحيح مسلم»، و(3310، 3341)« صحيح الخاار »تخوك، كام ي 

 .﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿: «احلاقة
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ٴۇ ۋ ﴿: وقد يكون اهذا أنموذًجا واضًحا إلهلام الفجور والتقوى، كام قال

 .[84: فصلت] ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

أهنم بطغياهنم كَذبوا، وقد : واملعنى، (1)صيغة مخالغةالطغيان، واهي : والطغوى

سورة »اقخهم بجنس عملهم، كام ي جاء ي آية أخرى ما يدل عىل أن اهلل تعاىل ع

بالصيحة الطاغية التي تتناسب مع : يعني ،﴾ۓۋ ۅ ۅ ۉ ﴿: «احلاقة

 .(2)طغياهنم

 :﴾ۇئڇ ڇ ڇ ﴿ *

ُقَدار بن سالف، وكان سيًدا زعياًم كخرًيا، كام ي احلديث أن : أشقى ثمود هو

نِيع  يف رهطه، ِمْثُل أيب اْنبََعَث هلا رجل  َعِزيز  َعاِرم  مَ »: قال صىل اهلل عليه وسلمالنخي 

ومل ينخعث للناقة إًَل بعدما بايعوه كلهم وأقروه؛ ولذلك كان الرايض املقر . (3)«َزْمَعةَ 

 .لللفعل مثل الفاع

واهو أشأم رجل عىل قومه، وكان قد أظهر نيته ي قتل الناقة، وكأهنم حَركوه 

 .(4)الناقةفعقر : أ  ،[29: القمر] ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ﴿: وأغروه، كام قال تعاىل

 :﴾ۈئڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿ *

                                                           

« تفسري الراز »، و(4/460)« الكشاف»، و(24/64)للواحد  « التفسري الخسيط»: ينظر( 1)

« روح املعاين»، و(5/544)« رفتح القدي»، و(80/419)« التفسريالخحر املحيط ي »، و(38/841)

 .«ط غ ى»( 520ص)« املفردات ي غريب القرآن»: ، وينظر أيًضا(85/362)

للواحد  « التفسري الخسيط»، و(6/46)« تفسري املاورد »، و(23/209)« تفسري الطرب »: ينظر( 2)

 (.29/886)« والتنويرالتحرير »، و(1/201)« تفسري ابن كثري»، و(22/824)

 .ريض اهلل عنه زمعة بن اهلل من حديث عخد( 2155)، ومسلم (4942)الخاار  أخرجه ( 3)

« تفسري ابن كثري»، و(22/843)« تفسري الطرب »، و(4/812)« تفسري مقاتل»: ينظر( 4)

(4/449 .) 
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احذروا، : يعني ﴾ڎ ڎ ڈ﴿، عليه السالمصالح : اهو ﴾ڌ ڌ﴿

احذروا ناقة اهلل وسقيااها، وًل : ، أ (1)منصوب عىل التحذير ﴾ڎ﴿: ولفظ

، وذلك أنه كان هلا رِشب [43: األعراف] ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴿تتعَرضوا هلا 

م، وي يوم آخر ترشب وهلم رِشب يوم معلوم، ففي يوم كان املاء لخهائ مهم ودواهبِّ

 .(2)َلخَنالناقة، ثم تدر هلم ما حيتاجونه من ال

 :﴾کژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿ *

كَذبوه بام جاء به، وكفروا بالدين والتوحيد، وخالفوا أمره، فعقروا الناقة، 

قطع رجَِّلِّ الدابة أو َيَدهْيا فتسقط، ثم صار يستعار للقتل: اهو والَعْقر
(3). 

 والعلامء خمتلفون ي معنى: ﴾ک ڑ ڑ ک ک﴿

)﴾ڑ﴿
، لكنك حني تسمع الكلمة جتد ي أذنك صوت الصيحة التي أملَت هبم، (4

؛ لتعريفها وبياهنا، واهو ﴾ڑ﴿حتى إنك ًل جتد كلمة أخرى أجل وأوضح من كلمة 

ېئ ېئ ېئ ﴿صوت الصيحة خترق آذاهنم، ثم تفيض إىل قلوهبم، فيتساقطون 

 .[4: احلاقة] ﴾ىئ

 .ي اجلريمة يًعا ي العقوبة؛ ألهنم تساووااووا مجتس: أ  ﴾ک﴿

                                                           

« تفسري الراز »، و(4/548)« زاد املسري»، و(24/61)للواحد  « التفسري الخسيط»: ينظر( 1)

 (.20/41)« القرطخيتفسري »، و(38/849)

« التحرير والتنوير»، و(24/449)« رب تفسري الط»، و(2/510)لألخفش « معاين القرآن»: ينظر( 2)

(30/344.) 

« تفسري القرطخي»، و(2/835)« زاد املسري»، و(9/282)للواحد  « التفسري الخسيط»: ينظر( 3)

 .«ق ر ع»( 83/802)« تاج العروس»، و(2/258)« فتح القدير»، و(4/240)

 .، واملصادر اآلتية(80/546)« تفسري املاتريد »، و(5/333)للفراء « معاين القرآن»: ينظر( 4)
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 .(1)أن اهلل سَوى األرض هبم، واهذا قريب أيًضا: وقد يكون املعنى

 .عملها: سَوااها فالن، يعني: والعامة تعربِّ هبذا الفعل فتقول

 :﴾یگ گ گ﴿ *

اب، فاهلل ًل خياف شيئًا، واإلنسان إذا اهَم أن يعاقب أحًدا قد ًل يخالغ ي العق

وربام تعاقب فتخالغ فيكون عند الطرف اآلخر ردة فعل . موضًعاَأْبِق للصلح : ويقول

قوية، وقد ينتقم منك وجيد فرصة الرد ولو بعد حني؛ ولذلك ًل يكون عقاهبم بليًغا، 

 !!أما اهلل تعاىل فِماَم خَياف؟ وممَن خَياف؟

ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ﴿: فكان أخذه كام قال

 .، واهلل تعاىل أعلم[802: اهود] ﴾ڳ

  

                                                           

، (4/152)« زاد املسري»، و(6/215)« تفسري املاورد »، و(24/450)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

 .، واملصادر السابقة(30/345)« التحرير والتنوير»، و(20/49)« تفسري القرطخي»و
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*  

)«﴾ڳ﴿سورة »: أو ،«سورة الليل»: الذ  ي كتب التفسري عامة
1). 

ڳ ڳ ﴿ سورة»: «جامعه»، والرتمذ  ي «صحيحه»وساماها الخاار  ي 

)«﴾ڳ
2). 

 .(3)إحدى وعرشون آية  *

ين مل يذكروا إًل اهذا، لكن ُنقل عن املفرسوبعض  ،عند اجلمهور  *

 .بعضهم أهنا مدنية

 ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿: فيها املكي واملدين، ففي آخر السورة: وقيل

، ريض اهلل عنه ، جاء ي بعض الروايات أهنا نزلت ي أيب الَدْحداح األنصار ﴾ٿ

ناوله حيث أنه كان لرجل من األنصار نالة، يسقط من بلحها ي دار جار له، فيت

                                                           

« الطرب تفسري »، و(80/336)« سنن النسائي الكربى»، و(5/48)« جامع الرتمذ »: ينظر (1)

« تفسري الخغو »، و(6/236)« تفسري السمعاين»، و(3/858)« معاين القراءات»، و(24/455)

، (20/10)« تفسري القرطخي»، و(4/453)« زاد املسري»، و(5/490)« املحرر الوجيز»، و(5/268)

 (.30/344)« نويرالتحرير والت»و

 «الخاار  صحيح»و ،(3/433) «الرزاق تفسري عخد»، و(434ص)« تفسري جمااهد»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(2/492)« رج أيب عوانةمستا»و ،(5/291) «الرتمذ  جامع»و ،(6/840)

، (5/490)« املحرر الوجيز»، و(246ص)« الخيان ي عدِّ آ  القرآن»: ينظر. عرشون آية: وقيل( 3)

بصائر »، و(2/554)« وكامل اإلقراءمجال القراء »، و(323ص)« فنون األفنان ي عيون علوم القرآن»و

 .، واملصادر السابقة(85/365)« روح املعاين»، و(8/523)« ذو  التمييز
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: صىل اهلل عليه وسلم، فقال النخي صىل اهلل عليه وسلمصخيانه، فشكا ذلك إىل النخي 

، فنزلت اهذه ريض اهلل عنه فَأَبى، فاشرتااها أبو الَدْحداح. «تبيعها بنخلة يف اجلنة؟»

 .(1)اآلية

بعُض املفرسين، واستدلوا بذلك عىل أن السورة مدنية، أو أن يكون اهكذا ذكر 

 .واملدين فيها املكي

ًل يلزم القطع بكونه سخب نزول اآليات؛  -عىل القول بثخوته -والسخب املذكور

ح ما ذاهب إليه اجلمهور من أن السورة نزلت بمكة، بل اهي من أوائل  ولذا نرجِّ

 .(2)ُتعاَلج ي القرآن املكي واضحة فيها السور نزوًًل هبا، واملوضوعات التي

 :﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿ *

 .﴾ڳ﴿أقسم سخحانه بالليل حني يغطِّي الكون بظالمه، وقرنه بفعل مضارع 

 .، واهو ماضٍ ﴾ڱ﴿: وبالنهار، وجعل مع النهار الفعل

الكون كان ؛ فإن (3)وبدأ تعاىل بالليل قخل النهار؛ ألنه ُخلق أوًًل، واهلل أعلم

خلق  ُظْلمة حتى َخَلق اهلل الشمس والقمر، وَخْلُق الساموات واألرض كان قخل

 .الشمس والنور، واهلل أعلم

 .فاألصل أن الظالم كان موجوًدا، فأرشق بنور ما خلق اهلل سخحانه

                                                           

 .سيأيت قريًخا( 1)

«  القرطخيتفسري»، و(5/490)« املحرر الوجيز»، و(246ص)« الخيان ي عدِّ آ  القرآن»: ينظر( 2)

، (30/344)« التحرير والتنوير»و، (85/365)« روح املعاين»، و(8/52)« اإلتقان»، و(20/10)

 .واملصادر السابقة

 «حاتم أيب ابن تفسري»و ،(86/251) «الطرب  تفسري»و ،(2/314) «الرزاق تفسري عخد»: ينظر( 3)

 (.5/339)« تفسري ابن كثري»، و(8/886)« تفسري الخغو »و ،(1/2484)
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فالخدء بالليل إشارة إىل أنه اهو األول السابق؛ ولذلك يخدأ التاريخ من الليل، 

ليلة اًلثنني، واًلثنني بعداها، فالليل قخل النهار، : يومها، فنقول مثاًل والليلة تسخق 

الرشيعة معترب، إًل ي حالة واحدة، واهي ليلة عرفة؛ فإهنا تكون بعد هنار واهذا ي 

 .عرفة

فعل ماٍض، ذكر ابن القيم أن السخب ي  ﴾ڱ﴿فعل مضارع، و ﴾ڳ﴿و

ًجا، فهو يغشى شيئًا فشي ئًا، باالف النهار فهو خيرج دفعة ذلك أن الليل يأيت متدرِّ

فهذا ءاٌّ من أءاار لُّه نور، ؛ حيث ترشق الشمس، فإذا الكون ك(1)واحدة رسيًعا

 .التعبري

والذ  خلق : حيتمل أن تكون اساًم موصوًًل، يعني« ما»: ﴾ں ں ڻ ڻ﴿

وَخْلِق : الذكر واألنثى، فيكون الَقَسم باهلل سخحانه، وحيتمل أن تكون مصدرية، يعني

 خَلق الليل،: ، واهذا أقرب وأجود؛ ليكون الَقَسم باخللق، أ (2)اهلل الذكر واألنثى

 .وخَلق النهار، وخَلق الذكر واألنثى

ں ں ڻ ﴿: واهلل َخَلق الليل والنهار، وَخَلق الذكر واألنثى، فلامذا قال اهنا

 ؟«وما خلق الليل والنهار»: ومل يقل ي الليل والنهار ﴾ڻ

لعله ألن الليل والنهار خملوقات ليس عليها تكليف، وليست مطالخة باملعرفة، 

يات، أما الذكر واألنثى فجاءت مقرونة بالقها، إشارة إىل وإنام جاء ذكراها اهكذا كآ

ڻ ۀ ﴿: ولذلك قال بعداهاته واإليامن به؛ أهنا متعخّدة بمعرفة خالقها، مكَلفة بطاع

                                                           

 (.55ص)ًلبن القيم « التخيان ي أقسام القرآن»: ينظر( 1)

« تفسري املاورد »، و(80/549)« تفسري املاتريد »، و(24/451)« تفسري الطرب »: ظرين( 2)

« تفسري القرطخي»، و(462 -4/468)« الكشاف»، و(24/46)للواحد  « التفسري الخسيط»، و(6/216)

 (.30/349)« التحرير والتنوير»، و(20/10)
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، واهذا خطاب للذكر واألنثى، ولفت النظر إىل ما ي خلقها من العربة ﴾ۀ

 .واإلبداع، خاصة واهي املااطخة بالكالم

ى مثل الليل والنهار؛ الذكر يشخه لتشابه، فالذكر واألنثواهنا نالحظ التنويع وا

ى تشخه الليل من النهار من جهة الفعل والعمل واحلركة والسعي والظهور، واألنث

جهة اهلدوء واًلستقرار والسكون والروحانية واخلفاء، واحلياة الخرشية ًل تقوم إًل 

پ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿: هبذين الركنني، كام قال اهلل تعاىل

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

، فالكون يصلح بالليل [43 -48: القصص] ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

 .والنهار، واحلياة تصلح بالذكر واألنثى

: قراءة ريض اهلل عنهامرواية عن أيب الدرداء وابن مسعود « الصحيحني»وجاء ي 

َكرِ )  .(1)(ىَواألُْنثَ  َوالذَّ

 .(2)واهذه ليست من القراءات املتواترة الَسخْعية، وًل يصح القراءة هبا

ومحلها بعضهم عىل أن اهذا كان ي أول القرآن ملا ُأذن للناس بيشء من اًلجتهاد 

ي القراءة ولو مل يكن بحرفيتها، ثم مجع اهلل تعاىل الناس عىل القراءة األخرية التي 

صىل اهلل عليه ، وقرأاها النخيُّ صىل اهلل عليه وسلمعىل النخي يه السالملعقرأاها جربيُل 

                                                           

 (.124)« صحيح مسلم»، و(3442)« صحيح الخاار »: ينظر( 1)

« تفسري الخغو »، و(24/455)« تفسري الطرب »، و(3/240)للفراء « معاين القرآن»: ينظر (2)

« معجم القراءات»، و(30/310)« التحرير والتنوير»، و(20/18)« تفسري القرطخي»، و(5/490)

(80/468.) 
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، وصارت اهي القرآن الذ  تعخَد (1)عىل جربيل ي رمضان ي آخر سنة مرتني وسلم

 .اهلل الناس به، واهلل أعلم

 :﴾ھڻ ۀ ۀ ﴿ *

 ؟فهل السعي هو العمل، «عملكم»: اهذا اهو املُْقَسم عليه، ومل يقل

إذا »: صىل اهلل عليه وسلمقوى؛ وهلذا قال النخي لكن السعي أ اهو قريب منه،

َوْأُتوَها متشوَن، وعليكم  -تركضون: يعني -أقيمت الصالُة، فال َتأُْتوها وأنتم َتْسَعونَ 

كينةُ   .(2)«السَّ

فالسعي يدل عىل الرسعة والشدة، وفيه إشارة إىل أن طخيعة احلياة الشدة 

يستطيع الساعي أن حيصل جهًدا عقليًّا وبدنيًّا؛ حتى  واملكابدة، والنجاح فيها يتطلب

 .(3)عىل املطلوب، وأن يتغلب عىل العقخات

َمِريض : َشتِيت، كام يقال: ، واهذا قد يكون مجع(4)خمتلف: «شتَّى»ومعنى 

يل وَقتْىل، وَجِريح وَجْرحى
 .وَمْرىض، وَقتِ

د أن احلساب وا وأنوثة، بل  جلزاء ليس بمتقىض اجلنس؛ ذكورةً واآلية تؤكِّ

 .سعي؛ إيامًنا أو كفًرا، عطاًء أو منًعابمقتىض العمل وال

م  قي والتقدُّ فهذه اآليات األربع اشتملت عىل عنارص النجاح لألمم، وحتقيق الرُّ

 :واحلضارة

                                                           

 (.2450)« صحيح مسلم»، و(3624، 3623)« ار صحيح الخا»: ينظر( 1)

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة( 602)ومسلم  ،(901)أخرجه الخاار  ( 2)

« تفسري النسفي»، و(82/4465)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(80/88)« تفسري املاتريد »: ينظر( 3)

 (.84/831)« فتح الخيان ي مقاصد القرآن»، و(3/412)

« زاد املسري»، و(5/335)للزجاج « معاين القرآن»، و(24/460)« تفسري الطرب »: ظرين( 4)

 (.20/12)« تفسري القرطخي»، و(4/453)
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 .الزمان، واهو الليل والنهار -1

ام دوره وحضوره، فإن اإلنسان اإلنسان، واهو الذكر واألنثى مًعا، ولكل منه -2

 .ثامر، فإذا صلح حَقق اًلنتصارات الكخريةو العنرص األسايس؛ واهو أاهم استاه

 .العمل، واهو السعي -3

اِوُلـهُ   (1)واْستَْصَحَب العزَم إًَِل فاَز بِالَظَفرِ ***  وَقـَل َمـْن َجَد ي َأمـٍر حُيَ

 .املال، واهو عصب احلياة -4

 :﴾ھ ے ے ۓ ۓہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿ *

، «أعطى»: الثة أفعال هبا يفوز اإلنسان وينجوم ذكر اهلل تعاىل ثللتقسيم، ث« أَما»

 .«صَدق باحلُسنى»، و«اَتقى»و

: 

 .قوة الفعل -1

 .قوة الَّتك واالمتناع -2

 .قوة العلم والعقل -3

فهذه اآليات اشتملت عىل القوى الثالث، فَمن أعطى فقد وَظف قوة الفعل، 

بام ي ذلك قوة الخدن ي العطاء واإلحسان، حتى أصخحت جزًءا من شاصيته 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿: َسِجَيًة وطخًعا، واملال أول مذكور، وهلذا جاء قوله تعاىلو

 .﴾ائ ۉ

والشفاعة ي اجلاه، واملشورة، وبذل ثم الكلمة الطيخة صدقة، واًلبتسامة، 

 .نسان بالعطاءالعلم، واهذا يعني تنمية القوة العملية عند اإل

                                                           

« غرر اخلصائص الواضحة»، و(8/894)« الشعر والشعراء»، و(6ص)« اآلمل واملأمول»: ينظر( 1)

 (.21ص)« محاسة القريش»، و(325ص)« ربيع األبرار»، و(893ص)
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كية أو اًلمتناعية؛ ألن التقوى ترك  وَمن اَتقى فقد نجح ي توظيف القوة الرَتْ

ترك معاصيه، بأن يمتنع من الشهوة احلرام، : املعايص واملاالفات، فتقوى اهلل اهي

 .، والنكاح احلرام، وكل ما ًل يريض اهللواملال احلرام

يقومجااهري املفرسين عىل أهنا نزلت ي أيب ب دِّ  .(1)ريض اهلل عنه كر الصِّ

يا ُبني، : ريض اهلل عنهاموقد أخرج احلاكم، وغريه، أن أبا ُقحافة قال ًلبنه أيب بكر 

جلداء يمنعونك إين أراك تعتُق رقاًبا ضعاًفا، فلو أنك إذ فعلَت أعتقَت رجاًًل 

فنزلت . ريدُ يا أبت، إين إنام أريُد ما أ: ريض اهلل عنه فقال أبو بكر. ويُقومون دونك

 .(2)ىل آخر السورةاهذه اآليات فيه، إ

وذكر الواحد ، والثعلخي، والقرطخي، وغرياهم أنه كان لرجل من األنصار 

صىل اهلل ىل النخي نالة يسقط من بلحها ي دار جار له، فيتناوله صخيانه، فشكا ذلك إ

فَأَبى، فارج، . «ة؟تبيعها بنخلة يف اجلن»: صىل اهلل عليه وسلم، فقال النخيُّ عليه وسلم

؛ حائٍط له؟ «ُحْسنَى»اهل لك أن تخيعنيها بـ: ، فقالريض اهلل عنه فلقيه أبو الَدْحداح

يا رسوَل اهلل، : وقال صىل اهلل عليه وسلمفأتى أبو الَدْحداح إىل النخي . اهي لك: فقال

سوَل اهي لك يا ر: فقال. «نعم، والذي نفيس بيده»: قال. اشرتاها مني بنالة ي اجلنة

ڳ ﴿: فنزلت. «خذها»: صار  فقالجاَر األن صىل اهلل عليه وسلمنخيُّ فدعا ال. اهلل

                                                           

« تفسري الطرب »: نظري. الخغو  وابن عطية والراز  وغرياهم: اإلمجاع عىل ذلك ونقل( 1)

« تفسري الخغو »، و(8)للواحد  « أسخاب النزول»، و(6/240)« تفسري السمعاين»، و(24/465)

، 38/810)« تفسري الراز »، و(4/453)« زاد املسري»، و(5/464)« املحرر الوجيز»، و(1/441)

 (.1/422)« تفسري ابن كثري»، و(20/11)« خيتفسري القرط»، و(815

، وعخد اهلل (485)« مكارم األخالق»، وابن أيب الدنيا ي (66)« فضائل الصحابة»د ي أخرجه أمح( 2)

« أسخاب النزول»، والواحد  ي (2/525)، واحلاكم (298)« فضائل الصحابة»بن أمحد ي زوائده عىل 

 (.30/69)، وابن عساكر (8)
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إىل آخر السورة ي بستان أيب الَدْحداح وصاحب النالة، وي سنده  ﴾...ڳ ڳ

 .(1)ضعف شديد

اهذه اآلية متثِّل القوة العلمية والعقلية وكذا القلخية، بأن يكون : ﴾ھ ھ﴿

 .عنده تصديق باحلق

: وقيلاهي اجلنة، : فقال بعضهم، «احُلسنى»فت عبارات املفِّسين يف اختلوقد 

ًل إله إًل اهلل، أو الصالة، وكلها معاٍن صحيحة، لكنها أمثلة : الرشيعة، أو كلمة

 .(2)كل حق جيب التصديق به: فحسب، واملقصود

 .والقوة العلمية تؤدِّ  باإلنسان أحياًنا إىل حصول شخهات وشكوك

السورة قَررت وجود اهذه الوقوع ي الشهوات، فهذه ية تفيض إىل والقوة العمل

القوى عند اإلنسان، ثم شَجعت اإلنسان عىل اًلمتناع من توظيفها فيام ًل حيل وًل 

 .حيسن، وذلك بتحقيق التقوى

وذْكُر اخللق ي السورة دعوة إىل التفكر ي ملكوت الساموات واألرض، وي 

 .عزيز اإليامنخلق الناس لدفع الشخهات وت

ر احلامية املعَدة ملتَخعي الشهوات حييي ي القلب التقوى كام أن التحذير من النا

 .ومراقخة اهلل

ل اهلل أموره ي الدنيا : ﴾ۓ﴿ وأحسن ما قيل يف: ﴾ے ۓ﴿ أن يسهِّ

 .واآلخرة؛ من السعادة واهلناء وقرة العني

                                                           

« تفسري الثعلخي»، و(حتقيق مااهر الفحل -481 -484ص)للواحد  « أسخاب النزول»: ينظر( 1)

، (20/90)« تفسري القرطخي»و ،(4/454)« زاد املسري»، و(4/495)« تفسري الخغو »، و(80/220)

 (. 30/314)« التحرير والتنوير»و

تفسري »، و(80/558)« تفسري املاتريد »، و(464 -24/468)« تفسري الطرب »: ينظر( 2)

 (.313 -30/312)« والتنويرالتحرير »، و(211 -6/214)« املاورد 
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 .رضا اهلل: ومن التيسري لليِّسى

 .التيسري ي احلساب: ومنهعيم القرب،  عند املوت، ونالفرح بلقاء اهلل: ومنه

تسهيل اهلل له دخول اجلنة، فخقدر ما تكون األعامل الصاحلة سهلة عليه : ومنه

حتى ولو كان من  -يسهل عليه دخول اجلنة، وبقدر ما تشق عليه اهذه األعامل

خي ال للنأنه ق ريض اهلل عنه يكون األمر عليه أصعب، وي حديث معاذ -الصاحلني

لقد سألَت »: قال. يا رسوَل اهلل، أخربين بعمل يدخلني اجلنة: صىل اهلل عليه وسلم

ه اهلل عليه  .(1)«عن عظيم، وإنه ليسري  عىل َمن يِّسَّ

ع له لسانه وقلخه، كام قال ومنه ں ں ڻ ﴿: أن ييرسِّ اهلل له الذكر ويطوِّ

)[84: القمر] ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ
2). 

 :﴾ںۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿ *

الخال، وليس املقصود الخال باملال فحسب، وإنام : أوهلا: ذكر ثالثة أعامل

الخال بكل ما ُيمدح اإلنسان بخذله مما اهو مرشوع، كالنصيحة والكلمة الطيخة 

 .والخشاشة، واهي ي مقابل العطاء ي اآليات قخلها

ُمِقرٌّ اًلستغناء، واهو مقابل التقوى؛ ألن املتَِقي عخد خاضع لربه، : وثانيها

واهو َمن رأى نفسه غنيًّا بام  -وليس الَغنِي -اًلفتقار، ويقابله املستغنيبالعخودية و

ا عىل عخاده ً ا بقوته، ناسخًا الفضل لنفسه، معرًضا عن ربه، متكربِّ  .لديه، مغرتًّ

التكذيب باحلسنى، واهو أساس اًلنحراف، وسخب الخال، والشعور : وثالثها

 .باًلستغناء

                                                           

« علل الدارقطني»: ، وينظر(2/483)، واحلاكم (22086)، وأمحد (568)أخرجه الطياليس ( 1)

 (.483)« إرواء الغليل»، و(29( )836 -2/834)« جامع العلوم واحلكم»، و(49 -6/43)

، (4/454)« زاد املسري»، و(6/211)« تفسري املاورد »، و(24/466)« تفسري الطرب »: ينظر( 2)

 (.85/364)« روح املعاين»، و(5/558)« فتح القدير»، و(20/13)« تفسري القرطخي»و
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ن كان هلا إنجازات حضارية، فلدهيا َخَواء  ىل، وإفرت باهلل تعاواألمم التي ك

روحي وخلل إيامين؛ بسخب شعوراها باًلستغناء؛ وكأهنم بسخب العلم واحلضارة 

ون -ظنوا أهنم مل يعودوا بحاجة إىل وصاية اهلل عليهم؛ واستغنوا عن اهلل  -كام يعربِّ

اهم للُعرسى  .تعاىل، وكَذبوا باحلُسنى، فييرسِّ

أطاعوه مع ما عنداهم من احلضارة، لكان ما اهم فيه من أهنم اتقوا اهلل وو ول

التيسري أعظم وأتم، واهم قد ُحِرموا من النعيم اإليامين، واهو أعظم وأتم نعيم ي 

 .الدنيا

أن النخَي « الصحيحني»وعند اهذه اآليات يخحث العلامء موضوع الَقَدر، وي 

ما »: ُكُت به األرَض، فقالَينْ أخذ شيئًا، فجعل كان ي جنازة، ف صىل اهلل عليه وسلم

يا رسوَل اهلل، : قالوا. «منكم من أحد إاِلَّ وقد ُكتَب مقعُدُه من النار، ومقعُدُه من اجلنة

اعمُلوا؛ فكلٌّ ُميَِّسَّ  ملا ُخلَِق له، أما َمن كان »: أفال نتَكُل عىل كتابنا وَنَدُع العمَل؟ قال

 ُ ُ  لعمل أهل من أهل السعادة؛ َفيُيَِّسَّ قاء؛ َفيَُيِّسَّ السعادة، وأما َمن كان من أهل الشَّ

قاوة ہ ہ ہ ھ ﴿»: اهذه اآلية صىل اهلل عليه وسلمثم قرأ النخيُّ . «لعمل أهل الشَّ

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

)«﴾ںۈ ۈ
1). 

و وي اآليتني جعل اهلل الخدء من عند اإلنسان نفسه، فالذ  يرَسه اهلل لليرسى اه

 ، ولذا جاء حرف السني الدال عىل املستقخل، والذ ﴾ہ ھ﴿َمن سخق أن 

ه اهلل للُعرسى، وكأن املعنى أن اهلل  ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿ اهو الذ  سوف ييرسِّ

 .هر أو إلزاممَكنهم وأقدراهم عىل سلوك الطريق الذ  خيتارونه دون ق

                                                           

 .ريض اهلل عنه من حديث عِّل( 2644)، ومسلم (4949)أخرجه الخاار  ( 1)
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تعاىل ي  ثم إن احلساب والعقاب ي اآلخرة، إنام يكون بموِجب ما جعله اهلل

جد قوة تفرض عليه ضد الفطرة من اإلدراك الرضور  أنه يفعل باختياره، وًل يو

 .إرادته

دة ي املسكن أو الزواج أو القرارات األخرى،  وحني يكون لديه خيارات متعدِّ

ر ويخحث ويستشري،   .ثم خيتار بمحض إرادته ويتحمل نتائج خيارهيفكِّ

ة، وأكل ورشب، ونوم ويقظة، وكالم، إن أمور اإلنسان الدنيوية؛ من دراس

وأنت  -وذاهاب وإياب وسفر، ًل حيتج اإلنسان فيها بالقضاء والقدر، أمل يكن لديك

شعور رضور  حتس به حتى ولو كنَت طفاًل صغرًيا أنك تفعل باختيارك،  -إنسان

 !باختيارك؟ وترتك

، واهو الفطرة، [216: الخقرة] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿: واهذا اهو الُوسع

ين عىل طريق ما؛ مل يكن للحياة معنى، وًل لالختيار ن الناس كانوا مقهورولو أ

 .حكمة، ولتساوى الرب والفاجر، والصالح والطالح

واهلل تعاىل خلق اخللق وعلم ما اهم عاملون، فال يظن عاقل أن اهلل يفاَجأ بام 

ٱ ٻ ﴿: تعاىل اهلل عن ذلك، بل علم ما اهم عاملون، واهو مكتوب عنده.. يعملون

، لكن ِعْلم اهلل تعاىل ليس اهو [52: طه] ﴾ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀٻ ٻ 

 .الذ  يمِّل عىل اإلنسان ما يعمل، ويقهره عليه

ل  أن إرادة اهلل اعتخاطية، بحيث إن اهذا اإلنسان يريد اخلري واهلل واهل يظن عاق

إنام إرادته سخحانه اهي فيام يعلم أن اهذا ! واهل يقول أحد هبذا؟! يريد له الرش؟

ان يريده، بمعنى أن اإلنسان اهذا لو ترك وشأنه مل يكن ليفعل إًل ما فعله من اإلنس

 .قخل نفسه من خري أو من رش
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ِفي عن العخاد، والرشع قد ُأْظِهر، وكان القدر ابتالًء ليؤمن به والَقَدر قد ُأْخ 

 .(1)اإلنسان، والرشع ابتالًء ليعمل به اإلنسان، وًل تضاد وًل تناقض

 :﴾ائۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿ *

ما الذ  : ًل يغني عنه ماله، وحيتمل أن تكون استفهامية، أ : نافية، أ : «ما»

 .(2)شاًصا؛ فهي تعم كل َمن ينطخق عليه الوصفيغني عنه ماله؟ ومل َيْذُكْر اهنا 

وإذا كان مدار النهوض عىل املكان والزمان واإلنسان، فهذه اآلية تشري إىل رشط 

قوة؛ ولذلك أبرزه اهلل ي اهذه السورة مع أنه من املال، والذ  يملك املال يملك ال

، واهو واحد من األشياء التي يخال هبا، ﴾ہ ہ ہ ھ﴿: العطاء املذكور ي قوله

 .﴾ڭ ڭ ڭ ڭ﴿: واهي املذكورة ي قوله

وقد يكون ختصيصه إشارة إىل تعلُّق بعض الغافلني به؛ ألن املقام مقام ذم، فهو 

مويشري إىل فئة شغلتها أمواهلا عن ال ر والسُّ ي والتطهُّ  .تزكِّ

َدى رداء الكفن ترَدى ي قربه، أو تر: اهوى ي نار جهنم، أو: ﴾ۉ﴿معنى 

إذا اهلك وسقط، ويدخل ي ذلك اهالكه ي الدنيا، : أن املعنى واألقربالذ  يلخسه، 

واآلخرة؛ ألن املال حيول أحياًنا بني الناس وبني اهلداية والطاعة، ولزوم الطريق 

 .املستقيم

 :﴾ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿ *

                                                           

 (.8144 -8131) للمنذر ، كتاب القدر« خمترص صحيح مسلم»ينظر تعليق املؤلِّف عىل  (1)

، (20/15)« تفسري القرطخي»، و(38/815)« تفسري الراز »، و(4/462)« الكشاف»: ينظر (2)

 (.30/314)« التحرير والتنوير»، و(85/361)« روح املعاين»، و(4/354)« تفسري ابن عرفة»و
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احلق للناس،  اهلُدى، واهو بيان -كرًما منه وفضاًل  -أوجب تعاىل عىل نفسه

جرباهم عىل احلق؛ ألن الواقع أن منهم املهتد  والضال، فهي اهداية : وليس معناه

 .(1)الخيان وإقامة احلجة، وليست اهداية اإلهلام والتوفيق ولزوم الطريق

الثمرة من ااهتداء اإلنسان ة اًلاهتداء، ومهام يكن، فوي اهذا إشارة إىل استطاع

ى ائ ائ ﴿: اهي له، واهلل ًل ينفعه اهداية مهتٍد وًل ضاللة ضال، وهلذا قال بعداها

، فال ينفع الناُس رهَبم إن أطاعوه، وًل يرضونه إن عصوه؛ فله الدنيا وله ﴾ەئ

 .وَمن ضل فإنام يضل عليها اآلخرة، وَمن ااهتدى فإنام هيتد  لنفسه،

َلُكْم وآخَركم »: وقد قال جَل وعال ي احلديث القديس يا عبادي، لو أن أوَّ

وإنَسكم وِجنَّكم كانوا عىل َأْتَقى قلب رجل واحد منكم، ما زاَد ذلك يف ُملكي شيئًا، 

َلُكْم وآخَركم وإنَسكم وِجنَّكم كانوا عىل أفجر قلب رجل و احد، يا عبادي، لو أن أوَّ

 .(2)«...ي شيًئاما نقَص ذلك من ُملك

 :﴾ىئوئ وئ ۇئ﴿ *

 .اهذا من اهلَُدى الذ  وعد اهلل أن ينذر الناس النار

ي  صىل اهلل عليه وسلم، وخطب النخيُّ (3)تتواَهج وتتَقد: ﴾ۇئ﴿ ومعنى

أن حتى لو . «أنذرُتُكُم الناَر، أنذرُتُكُم الناَر، أنذرُتُكُم النارَ »: املسجد، فجعل يقول

 .(1)ىل عاتقه عند رجليهه، حتى وقعت مَخِيصة كانت عرجاًل كان بالسوق َلَسِمعَ 

                                                           

 « تفسري املاورد»و ،(80/552)« تفسري املاتريد »و، (24/445)« تفسري الطرب »: ينظر (1)

 (.20/16)« تفسري القرطخي»و، (38/815)« تفسري الراز »و، (4/455)« املسريزاد »، و(6/219)

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب ذر( 2544)أخرجه مسلم ( 2)

 «تفسري املاورد »، و(5/336)للزجاج  «معاين القرآن»، و(24/446) «تفسري الطرب »: ينظر (3)

 (. 6/239) «تفسري السمعاين»، و(6/219)



149 
 

 :﴾پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿ *

 .(2)َصىَل الشاة، إذا شوااها: من الَصِّْل، يقال :وقيليدخلها، :أ  ﴾ٻ ﴿

 ﴾ۈ ٴۇ ۋ﴿: األكثر شقاوة، وقد ورد أن الَشِقي ي النار: ﴾ٻ﴿و

أو يكون املقصود الشقي، واهنا ًل إشكال، : ﴾ٻ﴿، فإما أن يكون معنى [805: اهود]

ا خاصة، واهي نار الكفار التي ًل خيرجون منها، واهي نار اخللود األبد  اهنا نارً 

مد ، كقوله فيكون األشقى  ،[40: مريم] ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴿: الرَسْ

اهو الكافر، والنار يدخلها الكفار، ويدخلها بعض عصاة املؤمنني ممن شاء اهلل 

 .(3)نهفيها، ثم خيرجهم منها بإذتعذيخهم 

، والتكذيب اهنا  ﴾پ پ پ﴿ فالشقاء اهنا يتعلق بالتكذيب والتويلِّ

 .باللسان، والتويلِّ بالفعل، فهو مجع بني التكذيب بلسانه والتكذيب بفعله

 :﴾ڀ ڀ ڀ﴿ *

املُيَرَس لليرسى، وقد ذكر املفرسون أن : أفعل تفضيل من التقوى، واهو ﴾ڀ﴿

يق دِّ  .، وًل يعني اهذا قرص اآلية عليه(4)اهلل عنه ريض اهذه اآلية نزلت ي أيب بكر الصِّ

                                                                                                                                                    

، (664، 644)، وابن حخان (2154)، والدارمي (81391)، وأمحد (129)اليس أخرجه الطي( 1)

 .ريض اهلل عنهاممن حديث النعامن بن َبِشري ( 8/214)واحلاكم 

« تفسري ابن كثري»، و(5/492)« املحرر الوجيز»، و(24/446)« تفسري الطرب »: ينظر( 2)

 :«سورة اًلنفطار»، و[86: الطور] ﴾...پ پ﴿: «سورة الطور»، وما تقدم ي (1/428)

 .﴾ڳ ڳ گ گ﴿

تفسري »، و(24/16)للواحد  « التفسري الخسيط»، و(6/290)« تفسري املاورد »: ينظر (3)

 (.20/14)« تفسري القرطخي»، و(4/455)« زاد املسري»، و(6/239)« السمعاين

 .﴾ہ ہ ہ ھ ھ﴿: كام تقدم عند قوله( 4)
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وألن املقام مقام وعيد وختويف وإنذار، ناسَب َأًَل يذكر اجلنة ترصحًيا اهنا، مع 

 .فسيدخل اجلنةأن َمن ُزحزح عن النار 

 :﴾ٿ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿ *

يعطي ماله طلخًا لزكاة نفسه من الخال والشح، وطلخًا ملرضاة اهلل تعاىل، : أ 

 .(1)سان إىل عخاد اهلل، فهو مل يفعل ذلك رياًء وًل سمعةوطلخًا لإلح

 :﴾ٹٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ *

اإلنسان الَسو  ، وفيه مرشوعية رد اجلميل؛ ألن (2)ما أعطااهم لريد هلم مجياًل 

حيفظ اجلميل، ومن اللؤم نسيان اجلميل، بل من أسخاب انقطاع الناس عن فعل 

 :(3)م يتنَكر له، كام قال عنرتةاجلميل أن يفعل اإلنساُن املعروَف لشاص، ث

 والُكْفُر خَمخََثة  لنَفِس املُنِْعِم ***  ُنخِّئت َعمًرا غرَي َشاكِر نِْعَمتِي

يق * دِّ مل يكن عطاؤه جمرد رد جُياز  به، بل ابتداء  ريض اهلل عنه فأبو بكر الصِّ

 .﴾ڤٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿: بالفضل واإلحسان، وابتغاء وجه ربه األعىل

 :﴾ڦڦ ڦ ﴿ *

فأحال عىل املستقخل؛ ألن الرضا  ﴾ڦ﴿: واهذا وعد، وانظر قوله عن الرضا

يكتمل له ي الدار اآلخرة بام ُيعطاه من الثواب ي اجلنة، واهو الرضا الذ  ًل يعقخه 

: الخينة] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿: ساط، وأعظمه حينام يتلَقى أاهل اجلنة رضا اهلل عنهم

                                                           

، (4/455)« زاد املسري»، و(6/240)« تفسري السمعاين»، و(24/441)«  الطربتفسري »: ينظر (1)

 (.1/422)« تفسري ابن كثري»، و(20/11)« تفسري القرطخي»و

، (38/811)« تفسري الراز »، و(4/455)« زاد املسري»، و(24/441)« تفسري الطرب »: ينظر (2)

 .، واملصادر السابقة(85/340)« روح املعاين»و

 (.13ص)« وان عنرتة بن شداددي»: ينظر( 3)
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د أعطيتنا وما لنا ال نرىض وق: قولونَ يُتم؟ فيهل َرِض »: ؛ ولذا يسأل تعاىل أاهل اجلنة[1

، وأيُّ : قالوا. أنا أعطيكم أفضَل من ذلك: فيقوُل ! ما مل ُتْعِط أحًدا من خلقك يا ربِّ

ُأِحلُّ عليكم ِرْضواين، فال أسخُط عليكم بعده : يشء أفضُل من ذلك؟ فيقوُل 

 .(1)«أبًدا

حىسورة ال»، أو «سورة الليل» :أواًل أهيام نزلت : وهنا معنًى لطيف  ؟«ضُّ

حى»أن األقرب  حى»نزلت أوًًل؛ ففي « سورة الضُّ أعطى سخحانه « سورة الضُّ

وأبو بكر  ،﴾ۓڌ ڌ ڎ ڎ ﴿: ، ومَهد له كثرًيا، وقالصىل اهلل عليه وسلمالنخَي 

يق دِّ ، فناسب أن يكون له صىل اهلل عليه وسلمأفضل األمة بعد النخي  ريض اهلل عنه الصِّ

، وناسب أن تكون السورتان ﴾ڦ ڦ﴿: الرضا؛ ولذا قال اهنا نصيب من اهذا

، واهذه فيها صىل اهلل عليه وسلممتجاورتني؛ فتلك فيها الخشارة والرضا للنخي 

يق دِّ  ، عىل أن اآلية ليست خاصة بأيب بكرريض اهلل عنه الخشارة والرضا أليب بكر الصِّ

َمن عمل بمثل اهذه األعامل  كان اهو سخب نزوهلا، إًَل أهنا لكل، وإن ريض اهلل عنه

 .الفاضلة، واهلل تعاىل أعلم الصاحلة

  

                                                           

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب سعيد( 813)، ومسلم (6549)أخرجه الخاار  ( 1)
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*  

حى»: اسمها ، «صحيح الخاار »، كام ي «﴾ڄ﴿ سورة»: ، أو«سورة الضُّ

 .(1)التسمية، وكتب السنة والتفسري، ومل ُيذكر اختالف ي «جامع الرتمذ »و

 .(2)آيةإحدى عرشة   *

بإمجاع فهي مكية واهي السورة احلادية عرشة تقريخًا ي ترتيب النزول،  *

املفرسين، كام ذكر القرطخي وابن اجلوز  وابن عطية والقاسمي والطااهر ابن عاشور 

م نزوهلا  .(3)وغرياهم، فقد اتفقوا عىل مكيتها وتقدُّ

صىل اهلل خَي ، وكتب التفسري، واهو أن الن«الصحيحني»ولنزوهلا سخب مرو  ي 

ما : أصابه مرض، فرتك القياَم ليلتني أو ثالًثا، فقال له بعض املرشكني عليه وسلم

 .(4)، فنزلتصىل اهلل عليه وسلمفحزن لذلك . نرى ربك إًل قد َقاَلك، أو جفاك

                                                           

 «الرتمذ  جامع»و ،(6/843) «الخاار  صحيح»و ،(3/435) «الرزاق تفسري عخد»: ينظر( 1)

 ،(4/456) «املسري زاد»و ،(5/493) «الوجيز املحرر»و ،(24/418) «الطرب  تفسري»و ،(5/299)

 (.30/393) «والتنوير التحرير»و ،(85/342) «املعاين روح»و ،(20/98) «القرطخي تفسري»و

 (.244ص)« الخيان ي عدِّ آ  القرآن»: ينظر (2)

، (20/98)« تفسري القرطخي»، و(4/456)« زاد املسري»، و(5/493)« املحرر الوجيز»: ينظر( 3)

« فتح القدير»، و(3/202)« رشاف عىل مقاصد السورمصاعد النظر لإل»و، (5/608)« تفسري الثعالخي»و

 (.30/393)« التحرير والتنوير»، و(85/342)« روح املعاين»، و(5/556)

« تفسري الطرب »، و(8494)« صحيح مسلم»، و(4950، 8825)« صحيح الخاار »: ينظر( 4)

 .صادر السابقة، وامل(20/93)« خيتفسري القرط»، و(454)للواحد  « أسخاب النزول»، و(24/415)
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والُخرشى بالوعد احلق له، مما  ،صىل اهلل عليه وسلموفيها الثناء الخالغ عىل النخي 

َية املرشكني، ملا قالوا د ربه، وقد أذن اهلل أن يكون السخب ي ذلك َأذيظهر منزلته عن

 .إن ربك قد جفاك أو َقاَلك: له

واآلخرة بسخب واهلل تعاىل قد يستارج للعخد املؤمن اخلري والفضل ي الدنيا 

أعدائه وخصومه، ويأذن له من الثناء احلسن والسمعة الطيخة وِرفعة املنزلة، وثقل 

الدار اآلخرة، ما ًل حيصل عليه إًل بفضله تعاىل، ثم بسخب العدو الذ  يريد  امليزان ي

 .املرَضة

فتوره وتأخره، واهذا قال به كثري : وعليه؛ فالسورة نزلت بعد فرتة الوحي، أ 

 .ملفرسين وأاهل السريمن ا

صىل اهلل عليه أن الوحي َفرَت ي النزول عىل النخي  -واهلل أعلم -والذي يظهر

ھ ﴿: ، ثم أنزل تعاىل«﴾چ﴿سورة »ر من مرة، أوهلا بعد نزول كثأ وسلم

صىل ، وبضع سور، ثم حصلت فرتة ظلت أياًما معدودة، فحزن لذلك النخي ﴾ھ

َحى»، ثم نزلت اهلل عليه وسلم  .(1)«سورة الضُّ

حى»ملا هتيَأ لنزول  صىل اهلل عليه وسلمفكأن النخي  ، كانت قد «سورة الضُّ

ي الوحي، وعادة ما يتم الرتويض بعد الثالث، فكان َترَوضت نفُسه، وا ستعدت لتلقِّ

د ربنا   .هبذه الخشارات العظيمة ي اهذه السورة سخحانه وتعاىلبداية ذلك أن يمهِّ

 :﴾ہڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿ *

                                                           

« تفسري الطرب »، و(8/248)« سرية ابن اهشام»، و(5/842)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

، (5/493)« املحرر الوجيز»، و(459 -454ص)للواحد  « أسخاب النزول»، و(414 -24/414)

، وما تقدم (4/429)« التحرير والتنوير»، و(20/93)« تفسري القرطخي»، و(2/218)« الروض األنف»و

 .«سورة املدثر» أول ي
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حىالَقَسم يكون بأمور جليلة عظيمة،  ، وقد يكون ذلك (1)أول النهار: اهو والضُّ

جزء من النهار، واهو بداية حرارة الشمس، قخل وقت ه بأن واألقربَقَساًم بالنهار كله، 

 .(2)الَقيْلولة

ُيقسم تعاىل بخداية النهار وما فيه من احلياة واإلرشاق والعمل، كام ُيقسم بالليل 

 ﴾ڄ ڄ ڄ﴿: غَطى، فالليل لخاس ُيَغطِّي الكون، قال تعاىل: أ  ﴾ڄ ڃ﴿

إذا عَم الكوَن وغَطى : واملعنى ُمَغَطى،: اهذا رجل ُمسَجى، أ : ، وتقول[80: النخأ]

 .(3)بظالمه

الذ  اهدأت عواصفه : الخحر الساجي، أ : ، تقول(4)اهدأ: ﴾ڃ﴿ ومن معاين

إذا سكن الناس، ومل : ائتني اَهْدأة الليل؛ أ : ، تقول(5)آخره: وأمواجه، واَهْدَأة الليل

 .آيبيعد ي الطريق ذااهب وًل 

يتعخَد فيه النخيُّ الوقت الذ  كان قلة الناس، واهو : ومن مقاصد هدوء الليل

 .صىل اهلل عليه وسلم

 .(6)قيام الليل ليلة أو ليلتني، بسخب مرض أصابه صىل اهلل عليه وسلموقد ترك 

                                                           

 .«ض ح و»( 31/455)« تاج العروس»، و(84/445)« لسان العرب»: ينظر (1)

« تفسري الخغو »، و(80/556)« تفسري املاتريد »، و(24/418)« تفسري الطرب »: ينظر (2)

 (.5/554)« فتح القدير»، و(4/454)« زاد املسري»، و(5/266)

« زاد املسري»، و(24/91)للواحد  « التفسري الخسيط»، و(4/438)« تفسري مقاتل»: ينظر (3)

 .، واملصادر السابقة(20/92)« تفسري القرطخي»، و(38/890)« تفسري الراز »، و(4/454)

 للزجاج «القرآن معاين»و ،(24/413) «الطرب  تفسري»و ،(3/453) «الرزاق تفسري عخد»: ينظر (4)

 السابقة واملصادر ،(5/339)

« تاج العروس»، و(399ص)« املفردات ي غريب القرآن»، و(8/13)« الصحاح»: ينظر (5)

 .«اهـ د أ»( 505 -8/504)

 .تقدم قريًخا( 6)
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، فيكون َقَساًم بالليل وطوله، وطوله ظرف لتلذذ (1)طال: ﴾ڃ﴿: ومن معاين

ل، ويتلذذون بقراءة الذين يفرحون بالليل كلام طال؛ ويناجون رهبم ذا اجلالالُعخَاد 

 .كتابه

وأطول ما يكون الليل عىل املحب وعىل احلزين وعىل اخلائف؛ ألهنم ًل ينامون 

بسخب اًلشتياق أو اهلم أو احلزن، وًل يدرون عَم ينجِّل، وكثرًيا ما كان الشعراء 

  :(2)يشتكون طول الليل، قال أحداهم

 طوُل صيخِة فيِه وليُل أخي امل***  َأِرْقُت َفخاَت ليِّل ًل َيُزوُل 

 : (3)وقال اآلخر

 ْ  ما أطوَل الليَل عىل َمن مل َينَمْ ***  لكلِّ ما ُيؤِذ  وإِْن َقَل َأمَل

ي انتظار الوحي، أو معاناته  صىل اهلل عليه وسلموقد تكون إشارة إىل معاناة النخي 

 .من الصعوبات التي تعرتض دعوته

وفيه اجلمع بني ق  باملقَسم عليه، وللَقَسم مناسخة لسخب النزول، وارتخاط  لصي

 :معنيني مهمني

العمل والنشاط، فالضحى أول النهار الذ  اهو أول وقت النشاط، وي  -1

)«اللهمَّ بارك ألمتي يف ُبُكورها»: احلديث
وإذا سجى الليل فذلك وقت العخادة . (4

                                                           

 ، واملصادر السابقة(38/890)« تفسري الراز »، و(4/454)« زاد املسري»: ينظر (1)

« احلامسة املغربية»، و(4/591)« الروض األنف»، و(4/8645)« اًلستيعاب»: ينظر( 2)

 .ريض اهلل عنه املطلب منسوًبا إىل أيب سفيان بن احلارث بن عخد( 6/848)« أسد الغابة»، و(2/416)

منسوًبا إىل أيب العتااهية من ( 2/213)« معااهد التنصيص»، و(85/459)« تاريخ اإلسالم»: ينظر( 3)

 .«ذات األمثال»أرجوزة 

، وأبو داود (2449)، والدارمي (89430، 85443)وأمحد  ،(8342)أخرجه الطياليس ( 4)

 من حديث صار الغامد ( 4454)، وابن حخان (2236)، وابن ماجه (8282)، والرتمذ  (2606)

 .ريض اهلل عنه
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س اإل قخال عىل ووقت العلم والَسهر عىل ما فيه من خري، ومصلحة وإنجاز، فهذا يكرِّ

 .اجلد والعمل

نينة، فإن بعض الناس قد يغلخه اجلد فيتحول إىل اهلدوء واًلستقرار والطمأ -2

 .أزمة ي نفسه، حتى ًل يختسم وًل يضحك وًل يمزح وًل يسرتيح وًل هينأ بعيش

وآخرون عىل النقيض، حياهتم عخث وهلو ولعب، فنهاراهم وليلهم ضائع ي غري 

حد إالَّ أل -العشاء: يعني -ال َسَمَر بعد الصالة»: ديثطائل، ولذلك جاء ي احل

، أو مسافر: رجلني  .(1)«ُمَصلٍّ

صىل مداعخة الرجل أاهله، وحمادثة ضيفه، وقد كان النخي : وُعَد من السهر املحمود

 .(2)يسهر مع أاهله بعد صالة العشاء اهلل عليه وسلم

وما قَدره من قوة وضعف،  ذكر التنوع ي خلق اهلل سخحانه،: ومن معاين الَقَسم

 .[29: الرمحن] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿: ُذل، وغنى وفقر؛ واهو تنوع عظيموعز و

فال يدوم إنسان عىل حال، ودوام احلال من املحال، وما يعانيه يتغري كام يتغري 

 .النهار والليل

                                                                                                                                                    

اللهمَّ بارك ألمتي يف »ًل أعلم ي »: ، وقال أبو حاتمريض اهلل عنهموُرو  عن غري واحد من الصحابة 

، (2300)ًلبن أيب حاتم « العلل»: وينظر. «دثابت بإسناد جي»: لكن قال العقيِّل. «صحيححديث « بكورها

 -8/383)« العلل املتنااهية»، و(884، 4/808)، (3/389)، (236، 8/824)للعقيِّل « الضعفاء»و

 (.6/884)« فتح الخار »، و(326

« الكخري»اين ي ، والطرب(5341)، وأبو يعىل (3603)، وأمحد (363)أخرجه الطياليس ( 1)

السلسلة »: ، وينظرريض اهلل عنه من حديث ابن مسعود( 120)« مسنده»يب ي ، واهليثم بن ُكل(80589)

 (.2435)« الصحيحة

سنن »، و(20548، 463)« صحيح مسلم»، و(4569، 3518، 602)« صحيح الخاار »: ينظر( 2)

، (846، 5/836)للنوو  « لمرشح صحيح مس»، و(8345)« سنن ابن ماجه»، و(8393)« أيب داود

 (.8/504)« إرشاد السار »، و(5/29)« عمدة القار »، و(845 -5/843)ًلبن رجب « فتح الخار »و
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فيه من اهلدوء والسكون للكائنات وكام امتَن اهلل تعاىل عىل الخرشية بالليل وما 

 .ا فيه من احلركة والنشاطالنخاتات، امتَن عليهم بالنهار وم حتى

وكذلك كان الناس ي اجلااهلية ي ظالم وجهل يشخه الليل املظلم، فامتن اهلل 

 .عليهم بالوحي الذ  اهو نور وإرشاق وبصرية

ن الوقوف عند آية ما تقرأ كالم املفرسين حول آية من القرآن، تشعر أ وعند

 .د كثرًيا ي توليد لطائف جديدةواحدة يمكن أن يمت

 :﴾ھڃ ڃ چ چ چ ﴿ *

 صىل اهلل عليه وسلماهذا املُْقَسم عليه، واهذه احلقيقة التي أراد اهلل بشارة النخي 

 .إن ربك تركَك وَقاَلكَ : هبا، بعدما قال املرشكون

عَ »والفرق بني  ، (1)الخغض: اهو والِقىَل الرتك واهلجر، : اهو الَوْدعأن : «َقىَل »و« َودَّ

 .(2)إن اهلل مل يرتك نخيَه ومل يخغضه: فيكون املعنى

 .، واملعنى واحد(3)بالتافيف( َما َوَدَعَك : )وي قراءة

؛ رعاية لفواصل السورة؛ ألهنا ألف مقصورة؛ وألن «وما قالك»: ومل يقل

أن ضمريه ًل  صىل اهلل عليه وسلمخة اهلل لنخيه املقصود نفي الَقىَل، واهو الخغض، فمن حم

 .ىَل، مخالغة ي تأكيد الرد عىل ما اَدعاه الكفار من ذلكتمع مع لفظ القَ جي

                                                           

ق ل »، «ت ر ك»( 39/342)، (24/98)« تاج العروس»، و(85/891)« لسان العرب»: ينظر (1)

 ». 

« التفسري الخسيط»، و(6/292)« تفسري املاورد »، و(24/414)« تفسري الطرب »: ينظر (2)

« تفسري ابن كثري»، و(20/94)« تفسري القرطخي»، و(5/266)« سري الخغو تف»، و(24/805)للواحد  

(1/425.) 

« املحرر الوجيز»، و(662ص)« الكامل ي القراءات»، و(5/848)« تفسري ابن أيب زمنني»: ينظر( 3)

 (.80/449)« معجم القراءات»، و(20/94)« تفسري القرطخي»، و(4/454)« زاد املسري»، و(5/493)
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واهذه اآلية وإن جاءت بصيغة النفي، إًل أن املقصود منها إثخات احلب 

، وأنه رسول اهلل ونخيه  صىل اهلل عليه وسلموالوصل، وبشارة النخي  بأن الوحَي مستَِمرٌّ

 .ومصطفاه، وأن اهلل حيخه ولن يتاىَل عنه

 :﴾ھڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿ *

 .(1)إن الدار اآلخرة خري لك من الدار الدنيا، وكالمها لك خري: أ 

وَثَم معنًى أعمُّ وأشمُل وأعظُم، واهو أن احلال اآلخرة خري لك من احلال 

ذكرته مرة لخعض اإلخوة فاستغربوه، ثم وجدُت نص العلامء عليه، األوىل، وكنُت 

 .(2)الرمحن السعد  عخد وممن نص عليه من املتأخرين الشيخ

ي النخي  وحاصله أن كل حال لك يا حممد فام بعداها خري منها، واهذا يعني ترقِّ

ي مدارج الفضل ومعارج الكامل والعز والرفعة؛ فكل حال  صىل اهلل عليه وسلم

ما مات إًل واهو ي  صىل اهلل عليه وسلمتية فهي أفضل مما قخلها، حتى إن النخي آ

تقوى وإيامًنا، وعلاًم وعماًل، وكذلك الوحي  عليه وسلم اهللصىل أكمل أحواله 

 .الذ  أرسل به

وفيه دعوة للمؤمن إىل الرتقِّي ي مراقي مرضاة اهلل، وَأًَل يكتفي بام اهو عليه، بل 

 .إىل درجة، تطَلع إىل ما اهو خري وأفضل منهاكلام وصل 

                                                           

« خمترص ي شواذ القرآن»، و(، (24/414)« تفسري الطرب »، و(4/432)« تفسري مقاتل» :ينظر (1)

« تفسري املاورد »، و(2/364)« املحتسب ي تخيني وجوه شواذ القراءات»، و(845ص)ًلبن خالويه 

، (20/95)« تفسري القرطخي»، و(4/454)« زاد املسري»، و(5/493)« املحرر الوجيز»، و(6/293)

 (.85/341)« عاينروح امل»و

 (.921ص)« تفسري السعد »: ينظر( 2)
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التي  -لة الثالثةوالوحي مر بثالث مراحل بالنسخة للفتور والتواصل، فاحلا

احلال التي قخلها، ويكفي ما ي اهذه  أكمل وأفضل من -نزلت فيها اهذه السورة

 .السورة من الخشائر والوعود مما مل يكن من قخل

ي املدينة كانت أكمل من حاله بمكة؛ ملا ي  صىل اهلل عليه وسلموحال النخي 

اهذا املعنى أن حاله ي  ذلك من اكتامل الرشيعة ونرصة أصحابه، وقوة الدعوة، ومن

 .اآلخرة خري وأفضل من حاله ي الدنيا

قال ي تفسري  صىل اهلل عليه وسلم، أن النخَي ريض اهلل عنهاموورد عن ابن عخاس 

ين، فأنزل اهللُ تعاىل ُعرَض عيلَّ ما»: اهذه اآلية ڇ ﴿: هو مفتوح  ألمتي بعدي، فِّسَّ

 .فيكون اهذا من معاين اآلية. (1)«﴾...ڇ ڇ ڇ ڍ

 :﴾ۓڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ *

رج نفى اهلل ما زعمه املرشكون من : اهذه اآلية وما قخلها، كلها ي سياق واحد متدِّ

ن الرىض واملحخة من اهلل للنخي   .صىل اهلل عليه وسلمتركه أو َقاَله، واهذا متضمِّ

ثم انتقل إىل بيان أن كل حاٍل له أكمل من التي قخلها، فام ينتقل إليه خري مما انتقل 

 .عنه

د بالالم، وبـثم جاء الوعد بال ، ومل يذكر ماذا «سوف»عطاء السمح، واهو وعد ُأكِّ

يعطيه، فيعم كل عطاء؛ فيعطيه الرسالة، والذكر الطيب، واألصحاب األفاضل، 

والعلم الغزير، واملجد والدولة والسلطان، والشفاعة والَكوثر واجلنة، والوسيلة التي 

، ويعطيه (2)صىل اهلل عليه وسلم اد اهلل، واهو حممداهي درجة ًل تنخغي إًل لعخد من عخ

                                                           

: وينظر(. 310( )82/345)« املاتارة»، والضياء ي (542)« األوسط»أخرجه الطرباين ي ( 1)

 (.2490)« السلسلة الصحيحة»

 .هلل عنهامريض امن حديث عخد اهلل بن عمرو ( 314)« صحيح مسلم»كام ي  (2)
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ما ًل خيطر عىل بال وًل يعلمه أحد وًل حييط به عقل، وًل يدركه خيال، وهلذا مل يذكر 

د العطاء؛ سيعطيك حتى يرضيك«ُيعطِي»املفعول الثاين لـ  !(1)، ومل حيدِّ

حال، كام راٍض بكل  صىل اهلل عليه وسلمإًذا فهو معنيٌّ بإرضائك، وإن كان 

 :(2)ال الشاعرق

 فعلَقُم الَداْهِر إن أرَضاك كالَعْذِب ***  َرِضيُْت ي ُحخَِّك األياَم جائرةً 

يرىض عن اهلل واهو حمروم من املال، أو من األصحاب،  صىل اهلل عليه وسلمفهو 

أو حني ينزل املوت بخعض أحخابه، أو يؤذيه املرشكون، فيحتسب ذلك كله ي ذات اهلل، 

)«إِْن مل َيُكْن بك غضب  عيلَّ فال ُأبايل»: ويقول
3). 

واهنا مجع اهلل له بني األمرين، بأن يمنحه كامل الرضا وكامل العطاء، وَجْعل 

د العطاء ويعلم الرىض، وًل يعني أن للعطاء العط اء منه، والغاية إليه، فهو سخحانه حيدِّ

 !قخلهاأمًدا يتوقف عنده؛ ألن ما بعده خري منه؛ كام قضت اآلية 

                                                           

« تفسري الخغو »، و(6/293)« تفسري املاورد »، و(24/414)« تفسري الطرب »: ينظر (1)

 (.1/425)« تفسري ابن كثري»، و(451 -4/454)« زاد املسري»، و(5/264)

 .للشاعر عصام العطار (2)

، (4/269)، وابن عد  (8036)« الدعاء»، وي (818( )83/43)« الكخري»أخرجه الطرباين ي ( 3)

نَة ي (346ص)« لطرباينجزء فيه ذكر ترمجة ا»وابن منده ي  ، (462)« احلجة ي بيان املحجة»، وِقوام السُّ

« السابق والالحق»، وي (8140، 8139)« اجلامع ألخالق الراو  وآداب السامع»واخلطيب ي 

« سرية ابن اهشام»: وينظر(. 862، 868( )9/849)، والضياء (49/852)، وابن عساكر (288ص)

« تاريخ اإلسالم»، و(664، 80/814)« جمموع الفتاوى»، و(8/554)« تاريخ الطرب »، و(2/261)

« الخداية والنهاية»، و(58ص)« عدة الصابرين»، و(3/21)، (8/96)« زاد املعاد»، و(8/215)

 (.2933)« ةالسلسلة الضعيف»، و(6/35)« جممع الزوائد»، و(4/290)« تفسري ابن كثري»، و(3/836)

« صحيح الخاار »إىل الطائف، وما ًلقاه اهناك ثابت ي وذاهاب النخي صىل اهلل عليه وسلم 

 (.8495)« صحيح مسلم»، و(3238)
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، ومها أمران، فجاء السياق ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿ويالحظ أن الَقَسم كان بـ

عدم الرتك وعدم  ﴾ڃ ڃ چ چ چ﴿ :أواًل ي بقية اآليات مشاهًبا له، فقال 

 .الخغض

اآلخرة واألوىل، وكالمها : ومها أيًضا اثنتان ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿: ثم قال

 .خرىخري، لكن إحدامها خري من األ صىل اهلل عليه وسلمللنخي 

صىل والرضا، واهذا العطاء له  العطاء: ومها اثنتان ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ﴿: ثم قال

 .وألصحابه وألمته ي الدنيا وي اآلخرة اهلل عليه وسلم

 :﴾ڭڈ ژ ژ ڑ ﴿ *

ق الوعد اآليت كام حتَقق ي  انتقل إىل التذكري باملايض عىل سخيل الرباهنة عىل حتقُّ

واهو مَحْل، وكان له إذ ذاك ستة أشهر ي  مصىل اهلل عليه وسلاملايض؛ فقد مات أبوه 

ه أبو  بطن أمه، ثم ماتت أمه ي صغره، ثم كَفَلُه جده، ثم مات جده، فكَفَلُه عمُّ

 .، واهو أن ُيَقيِّض اهلل تعاىل له َمن يعتني به ي طفولتهطالب، فهذا من اإليواء

ذن أوًلد ومثل ذلك ي الرضاعة، ملا كانت املراضع يأتني إىل بيوت قريش ويأخ

يتياًم ًل مال له،  صىل اهلل عليه وسلماألكابر واألثرياء؛ طمًعا فيام عنداهم، وكان 

 .(1)له عز وجل إيواء اهلل فتحتسب َحلِيمة الَسْعدية، وختتاره لرتضعه، واهذا من

 .(2)جعل لك َمن تأو  إليه: «آواك» ومعنىَيْعلمك، : ﴾ژ﴿ ومعنى

                                                           

، (836 -8/838)للخيهقي « دًلئل النخوة»، و(864 -8/860)« سرية ابن اهشام»: ينظر (1)

 (.804 -2/808)« الروض األنف»و

« راز تفسري ال»، و(5/261)« تفسري الخغو »، و(24/419)« الطرب تفسري »: ينظر (2)

 (.85/310)« روح املعاين»، و(5/551)« فتح القدير»، و(20/96)« تفسري القرطخي»، و(38/896)
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قخل الرسالة وي  ريض اهلل عنهاخدجية  يه وسلمصىل اهلل علثم يقيِّض تعاىل للنخي 

أول الرسالة، ثم يقيِّض له أتخاعه الذين يؤمنون به، ثم يقيِّض له أاهل املدينة يؤمنون به 

: ألاهل املدينة صىل اهلل عليه وسلموينرصونه، فهذا كله من اإليواء، وهلذا ملا قال النخيُّ 

اًل، فهداكم اهللُ يب؟» أتيتنا َطريًدا  :َأاَل تقولونَ »: عاد فقال .«أمل أجْدُكم ُضالَّ

 .فهذا من اإليواء. (1)«فآويناك؟

 ! كيف َذَلْت لِيُتِْمَك األقوياُء؟***  يا يتياًم والُيتُْم َدْمع  وَضْعف  

فانظر اليتيم الذ  عنده من اجلََلد والصرب والقوة واملقاومة، وكامل العلم والعمل، 

الفصاحة، ثم خيتاره ربه سخحانه ويصطفيه بالرسالة، وكامل الشاصية، وكامل العقل و

فار لأليتام كلهم، كام أنه فار للعرب أن يكون منهم، وفار  صىل اهلل عليه وسلمفهو 

 .واحًدا منها للنخوة وينزل عليه الوحي لإلنسانية أن خيتار اهلل

 :﴾ۇک ک ک ﴿ *

اللفظ عام كان عليه  اهذا اهو املوضع الوحيد ي القرآن الذ  جاء التعخري فيه هبذا

ولذلك اختلف املفِّسون كثرًيا يف تفسري هذا احلرف عىل ، صىل اهلل عليه وسلمالنخي 

 :نحو من ستة أقوال

، (2)ضاًلًّ عن الوحي وعن الرشيعة واإليامنوجدك : فقال مجهور املفرسين

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿: ومثل قول اهلل تعاىل

 .[52: الشورى] ﴾ٺ

                                                           

 .ريض اهلل عنهاممن حديث أنس وأيب سعيد ( 83655، 88544)أخرجه أمحد ( 1)

 .ريض اهلل عنه عاصم بن زيد بن اهلل يث عخدمن حد( 8068)، ومسلم (4330)وبنحوه عند الخاار  

، (4/451)« زاد املسري»، و(5/261)« تفسري الخغو »، و(80/226)« فسري الثعلخيت»: ينظر( 2)

 .، واملصادر اآلتية(85/318)« روح املعاين»و
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وإن  -قخل الخعثة صىل اهلل عليه وسلمع الخاطل؛ ألن النخي ل اهنا اتخافليس الضال

كان يتمسك بالفطرة السليمة  -مل يكن عنده معرفة بالوحي وًل بالرشيعة وًل باإليامن

وما متنع عنه من الضالًلت، فكان يتعخد ويتحنث عىل امللة احلنيفية، ومل يقع ي 

 .الرشك الذ  وقع فيه من حوله

ېئ ﴿: بيهم، حيث قال إخوُته ألعليه السالمقصة يوسف ما جاء ي ويشخه اهذا 

فهم ًل يقصدون الضالل ي الدين،  ،[95: يوسف] ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی

وأبواهم كان نخيًّا، وإنام مقصوداهم أنك ًل زلت ي غفلتك القديمة، فهكذا كان النخي 

 .ي غفلة عن اإليامن والكتاب صىل اهلل عليه وسلم

أنه كان قخل  صىل اهلل عليه وسلما أخرب اهلل نخيه حممدً « سورة يوسف»حتى ي 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿: وحي القرآن من الغافلني، فقال

 !!﴾ھۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

، والسياق يدل عىل أن الضالل مل يكن سوى عدم معرفة (1)الغفلة: فالضالل هنا

 .ذلكواهدايتهم، ثم اهداه اهلل تعاىل إىل الطريق إىل إنقاذ الناس ودعوهتم 

ک ﴿: ، واهو مستعمل ي القرآن الكريم، كام ي آية الَدْين(2)ناسيًا: معنااها: وقيل

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 .تنسى: اهنا معنااها وتضل، [212: الخقرة] ﴾ڱ ڱ

                                                           

تفسري »، و(24/809)للواحد  « التفسري الخسيط»، و(80/568)« تفسري املاتريد »: ينظر( 1)

 (.5/551)« لقديرفتح ا»، و(20/319)« اللخاب ي علوم الكتاب»، و(20/96)« القرطخي

« تفسري الراز »، و(6/294)« تفسري املاورد »، و(80/221)« تفسري الثعلخي»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(20/94)« تفسري القرطخي»، و(38/891)
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، واهو أنه ملا سافر ي جتارة خدجية : وقال بعضهم تائًها، وفرسواها باملعنى احليسِّ

 .(1)لشيطان نفاه حتى وقع بعيًداإن ا: ، وقالواضاع ي الطريق ريض اهلل عنها

واهذه من الروايات التي ينخغي تنزيه كتاب اهلل عنها، فالشيطان أضعف وأذل 

حتى قخل الخعثة، وإنام تسَلط  صىل اهلل عليه وسلممن أن يفعل اهذا برسول اهلل 

 .الشيطان عىل بني آدم بالوسوسة والكيد وما أشخه ذلك

ه، (2)من مكة ع قريخًاإنه ضا: وقال بعضهم فكان يمسك ، حتى قلق عليه عمُّ

 : (3)بخاب الكعخة ويدعو ربه ويقول

 ُرَدْه إيَِل واصطنِْع ِعنِْد  َيَدا***  ُرَد إيَل َصاِحخي حمَمَدا

 .حتى جاء به أبو هلب أو أبو جهل عىل بعريه، واهذا حمتمل

جدك ي قوم ضالني إن املقصود ضالل الناس من حوله، يعني و: وقال بعضهم

 .(4)واهدااهم بكي مكة، فهداك 

 .واهلل أعلم وأول األقوال أوالها،

 :﴾ۈگ گ گ ﴿ *

 .(1)الفقري، وقد يكون ذا العيال الُكُثر، واملقصود اهنا األول: والعائل

                                                           

« تفسري الراز »، و(1/456)« غو تفسري الخ»، و(80/221)« تفسري الثعلخي»: ينظر( 1)

 (.1/426)« تفسري ابن كثري»، و(4/259)« تفسري اخلازن»، و(38/894)

، (4/451)« زاد املسري»، و(5/261)« تفسري الخغو »، و(80/568)« تفسري املاتريد »: ينظر( 2)

 .لعابد اجلابر « فهم القرآن»، و(1/426)« تفسري ابن كثري»و

لخيهقي ل« دًلئل النخوة»، و(80/226)« تفسري الثعلخي»، و(3/252)« تاريخاملعرفة وال»: ينظر( 3)

 (.8/58)« تاريخ اإلسالم»، و(2/20)، (8/858)

« تفسري السمرقند »، و(80/229)« تفسري الثعلخي»، و(80/568)« تفسري املاتريد »: ينظر( 4)

 (.5/551)« ح القديرفت»، و(4/451)« زاد املسري»، و(3/236)« تفسري ابن فورك»، و(3/592)
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ريض اهلل فقرًيا، فأغناه اهلل تعاىل بامل خدجية  صىل اهلل عليه وسلموقد كان النخي 

صىل اهلل عليه ، وكذلك كان (2)اجر ي الشام وربحمها ميرسة، وتملا ذاهب مع غال عنها

عائاًل فأغناه اهلل تعاىل باألموال الطائلة التي سيقت له بالفتح وغريه، ومع  وسلم

ما اعترب اهذا املال له، وإنام كان ينفقه ي سخيل اهلل  صىل اهلل عليه وسلمذلك؛ فإنه 

ومل  صىل اهلل عليه وسلمسه، حتى إنه مات ويتصدق به، ومل يكن يدخر منه شيئًا لنف

 .يورث ديناًرا وًل درمًها

واهذا دأب األنخياء والصاحلني، فالواحد منهم ولو تيرست له الدنيا فإهنا تكون 

 يستعملها كام يستعمل الِفراش الذ  جيلس عليه ي يده وًل تكون ي قلخه، وإنام

 . يكون عخًدا للدراهم والديناروالدابة التي يركخها، فيستادمها وًل خيدمها، وًل

صىل غنى ألصحابه، فإهنم كانوا عالة فأغنااهم اهلل به  صىل اهلل عليه وسلموغناه 

فقراء بعدما ، وكذلك املهاجرون كانوا (3)كام قال ذلك لألنصار اهلل عليه وسلم

 .ُأِخذت بيوهتم ي مكة، فلام اهاجروا إىل املدينة فتح اهلل تعاىل عليهم خزائن األرض

صىل اهلل أن النخَي  «الصحيح»ِغنًى ألمته، كام ي  صىل اهلل عليه وسلمبل ِغناه 

، ُأتيُت بمفاتيح خزائن األرض، فُوضعت يف يديَّ »: قال عليه وسلم قال . «بينا أنا نائم 

 .(4)وقد ذاهب رسوُل اهلل، وأنتم تنتثِلوهنا: ريض اهلل عنه ريرةأبو اه

                                                                                                                                                    

« تفسري الثعلخي»، و(80/562)«  املاتريد تفسري»، و(24/419)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

، (20/800)« تفسري القرطخي»، و(4/451)« زاد املسري»، و(5/261)« تفسري الخغو »، و(80/229)

 (.5/559)« فتح القدير»، و(1/424)« تفسري ابن كثري»و

قي للخيه« دًلئل النخوة»، و(8/811)« سرية ابن اهشام»، و(18ص)« سحاقسرية ابن إ»: ينظر( 2)

 (.2/858)« الروض األنف»، و(2/66)

 .تقدم قريًخا( 3)

 (.523)، ومسلم (2944)أخرجه الخاار  ( 4)

 .خترجون ما فيها وتتمتعون به: وتنتثلوهنا
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، إًل أن اخلطاب صىل اهلل عليه وسلمهبا النخي  فإنه، وإن كان اهلل تعاىل خياطب

عطاء  صىل اهلل عليه وسلميعم أمته من بعده، ولو تأملنا ما سخق لوجدنا العطاء للنخي 

تي»: ملا دعا كان يقول صىل اهلل عليه وسلمألمته، والنخي  تي ُأمَّ ، ُأمَّ فكان ربه . «ريبِّ

تك، وال»: سخحانه يقول ا سنُْرضيك يف ُأمَّ عنا خري ما جزى فجزاه اهلل . (1)«نُسوُؤكَ  إِنَّ

 .نخيًّا عن أمته، وريض وأنعم

؛ جتد اهذا منطخًقا عىل األمة التي كانت ﴾ڭ ڈ ژ ژ ڑ﴿: ما يقول وعند

 .أمية جااهلة، ليس هلا تاريخ وًل حضارة

ولو تأملت معنى اليتم، لوجدت أن اليتيم اهو َمن انقطع تسلسُله مع َمن قخله، 

اه، واهكذا كانت األُمة يتيمة، وإنام كانت احلضارة عند اليونان فلم جيد َمن يرع

وغرياهم، وكانت حضارات عريقة وراساة، ومع ذلك والرومان واهلنود والصينيني 

مة فيؤوهيا ويصطفيها كام آوى واصطفى نخيها َأَبى اهلل إًل أن خيتار اهذه األمة اليتي

 .صىل اهلل عليه وسلمحممًدا 

َية، ُأمة واهي  اهلل عليها أنزل حتى، علم عنداها وليس، تكتب وًل تقرأ ًل ُأمِّ

احلكمة والكتاب، فأصخحت ُأمة العلم، وصار رجاهلا سادة األمم وقادهتا ُحقخًا 

 .طويلة

تتكلم مصنفات كثرية عربية وغربية عن أثر األُمة وجمداها ي قيادة الخرشية كلها، 

 .يامن والسلوك واآلخرةحتى ي علوم الدنيا، فضاًل عن علوم اهلُدى واإل

غري املستساغ أن نعيش ي ختلفنا ونكتفي واهذا، وإن كان حسنًا، إًل أنه من 

 !باحلديث عن املايض ومضغ الذكريات اجلميلة

                                                           

 .نهامريض اهلل ع العاص بن عمرو بن اهلل من حديث عخد( 202)أخرجه مسلم ( 1)
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والعرب كانوا فقراء ًل جيدون غري املرعى واملطر يرقخوهنام ليعيشوا عليهام، يقتل 

فلم يكن عنداهم إًل واحات  بعضهم بعًضا عىل املرعى، وتارخيهم معروف ي ذلك،

 .لشتاء والصيفصغرية ي جزيرة العرب، ورحلة ا

واها اهي الثروات اهلائلة، وأمهها النفط؛ الذ  يوجد أكثر خمزونه ي بالد 

املسلمني، والثروات األخرى اهلائلة التي منحها اهلل تعاىل اهذه األمة وأغنااهم هبا من 

 !عيلة

 .ع معانيه ودًلًلتهواهذا من إعجاز القرآن وديمومة اتسا

صىل اهلل ول غنى النفس، كام قال النخيُّ وليس املقصود غنى املال فقط، بل يتنا

وقد أعطاه . (1)«ليس الِغنى عن كثرة الَعَرض، ولكنَّ الِغنى ِغنى النفس»: عليه وسلم

 .اهلل تعاىل الغنى ي نفسه والقناعة باليسري

 .والخصرية واخللق اجلميل فضاًل عام أعطاه من العلم والنخوة واحلكمة

 :﴾ې ڱ ڱ ڱ ںۋ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ *

، ﴾ڭڈ ژ ژ ڑ ﴿: واهذا يتناسب مع قوله: ﴾ۋڳ ڳ ڳ ڳ﴿

مهام يكن من أمر، فال  :لكن املعنىللتفصيل والتقسيم، « أما»واهذه الفاء الفصيحة، و

يه علامء الخالغة الَلف والنرش »: تقهر اليتيم، وما بعده متناسب مع ما قخله، وُيسمِّ

 .(2)«رَتبامل

ولكن السياق أبلغ؛ . «ًل تقهر اليتيم»: ومن اخلطاب اجلار  ي اللغة أن يقال

؛ إشارة إىل احلفاوة والعناية؛ ألن تقديم املعمول يشعر بالتنخيه «اليتيم»فإنه قَدم لفظ 

                                                           

 .ريض اهلل عنه رةمن حديث أيب اهري( 8058)، ومسلم (6446)أخرجه الخاار  ( 1)

، (4/829)« هناية األرب ي فنون األدب»، و(425ص)للسكاكي « مفتاح العلوم»: ينظر( 2)

 (.2/815)« اإليضاح ي علوم الخالغة»و
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أما الخيت، فال تدخله مطلًقا، وأما املال؛ فال تأخذ منه شيًئا، : واًلاهتامم، كام لو قال

ا نقاط حمَددة، وقد استجمع كل ا األوًلد، فال تعتِد عليهم؛ فإن املااطب يشعر أهنوأم

 .ذاهنه لالستامع واإلنصات

وفيه التأكيد الرباين عىل حفظ حقوق الناس؛ ألن اليتيم ًل جيد َمن يأخذ حقه 

، فإنه وصية ﴾ې ڱ ڱ ڱ ں﴿: ويدافع عنه، وكذلك قوله تعاىل بعداها

بحق املرأة وبحق  صىل اهلل عليه وسلم رسول اهلل خاصة بالضعفاء، كام وَّص 

 .(1)اليتيم

صىل اهلل عليه حديث النخي : إن مدار الرشيعة عىل حفظ احلقوق، ومجاع ذلك

َِّم مكارَم األخالق»: وسلم  .(2)«إنام ُبعثُت ألمَُت

وكثريون يظنون أن الدين مل يأت باحلقوق ومل حيافظ عليها، بسخب نقص العلم 

اإلطاحة باحلقوق بني األزواج، فمعظم  يق عند املسلمني، ويتمثل ذلك يوسوء التطخ

 .الخيوت قائمة عىل مشكالت وباليا، حتى األوًلد واآلباء

وي بعض املجتمعات تعميق الرصاع بني اآلباء واألوًلد، واألزواج 

 ي... والزوجات، واألبناء والخنات، وبني طخقات املجتمع والقخائل والخلدان، واهكذا

ارهتا اليوم عىل حفظ احلقوق، ولذلك حصل هلم حني أن األمم الغربية قامت حض

 .العز والنرص والتمكني ي الدنيا

وًل يكاد يوجد ي جمتمعات املسلمني مدونات واضحة ضابطة حلفظ احلقوق، 

 !وإن ُوجدت فهي غالخًا حرب عىل ورق

                                                           

عيفنياللهمَّ إين »: مرفوًعا ريض اهلل عنه كام ي حديث أيب اهريرة( 1) ُج حقَّ الضَّ : «اليتيم، واملرأة: ُأحرِّ

السلسلة »: ، وينظر(9805، 9804)« الكربى»، والنسائي ي (3641)وابن ماجه ، (9666)أخرجه أمحد 

 (. 8085)« الصحيحة

 .﴾ڱ ڱ ڱ ں ں﴿: «سورة القلم»، وتقدم خترجيه ي «صالَح األخالق»: وي رواية( 2)



169 
 

، كأخذ املال، ويكون والقهر يكون بالقول، كالَسبِّ والَشتم، ويكون بالفعل

 .مثل اًلزدراء أو التحقري أو اإلعراض أو اإلمهالباإلشارة، 

، ووجه ﴾ۇک ک ک ﴿: واهذا يتناسب مع قوله: ﴾ېڱ ڱ ڱ ں ﴿

التناسب أن السائل اهنا اهو طالب العلم الذ  يسأل عن دينه ويريد اجلواب، واهذا 

 .(1)رسين، واهو قو قول سفيان بن ُعيينة ومجع من السلف، واختاره طائفة من املف

يأتيه الناس يسألونه عام ًل ُيسأل عن مثله  صىل اهلل عليه وسلموقد كان النخي 

جييب بصرب وحلم، واهذا مما أَدب اهلل به نخيه  صىل اهلل عليه وسلماألنخياُء عادة، فكان 

. «ن  أبوَك فال»: يا رسوَل اهلل، َمن أيب؟ قال: ، حتى ملا قال له رجل  صىل اهلل عليه وسلم

صىل اهلل ، فكان النخي (2)ومل يمتنع عن اجلواب، وربام سأله رجل عن ناقته إذا ضَلت

 .ي غاية التواضع للناس عليه وسلم

وي اهذا تربية ألصحاب اخلطاب الدعو  ومحلة العلم واهلدى من بعده، أن 

من الصرب عىل الناس وحتمل محاقاهتم وإزعاجهم وعجلتهم وطيشهم، يكون عنداهم 

 .ًل ينفراهم عنهمما 

كاطخة اجلمعة، وسائر املواعظ، أن ًل يكون الدعاة : وكذلك ي اخلطاب العام

 .أشداء، بل رمحاء

، فنحن أوىل؛ ألن الناس صىل اهلل عليه وسلموإذا ُخوطب وُأدِّب هبذا حممد 

ما غريه فال ينقاد هلم الناس كذلك، وقد يكون لدى اآلخرين من ينقادون له بالنخوة، أ

                                                           

« تفسري الخغو »، و(6/246)« تفسري السمعاين»، و(80/230)« تفسري الثعلخي»: ينظر( 1)

، (1/424)« تفسري ابن كثري»، و(38/899)« تفسري الراز »، و(5/466)« رر الوجيزاملح»، و(1/451)

 (.85/304)« فتح الخيان ي مقاصد القرآن»، و(4/321)« الخحر املديد ي تفسري القرآن املجيد»و

 (.2359)« صحيح مسلم»، و(4295، 4622)« صحيح الخاار »: ينظر( 2)
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يظنون، فلذلك  م أو اخلري أو األخالق مثلام عند الدعاة أو أقل أو أكثر، أو اهكذاالعل

 .ينخغي احلرص عىل رعاية اهذا اجلانب

صىل اهلل عليه الفقري الذ  يطلب املال، وقد امتثل النخيُّ : ﴾ڱ﴿ ومن معاين

ط ة من اإلبل، ومل ُيسأل شيئًا قمئفأعطى رجاًل غناًم بني جخلني، وأعطى آخر  وسلم

 .(1)ًل: فقال

 .أكرم الناس وأجوداهم صىل اهلل عليه وسلمفكان 

 ،﴾ۓڌ ڌ ڎ ڎ ﴿: واهذا متناسب مع قوله: ﴾ائڻ ڻ ڻ ڻ ﴿ *

 !أعطاك فرضيت، فتحدث بنعمة اهلل تعاىل عليك: أ 

پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ﴿: ونَِعُم اهلل تعاىل عىل الناس ًل حتىص

يا املوجودة ، وإنك لو أردت أن حتيص اخلال[34: إبرااهيم] ﴾ٺ ٺ ٺ

طعت؛ ألهنا تفوق العَد واحلرص، ولو انفجرت خلية منها لسخَب ي جسمك، ملا است

، فعندك بقدر اهذه اخلاليا من النعمة بسالمتك من اهذا لك األمراض املستعصية

 !املرض

د األمراض التي سلِمت منها مل نحِصها، وًلنقىض العمر قخل  ولو ذاهخنا نعدِّ

د ! أن َتُعَد مجيع النعم ي الخدن؟ إحصائها، فكيف لو أردَت  فكيف إذا ذاهخَت تعدِّ

 : املال والولد والزوجةفهم والوالدين والنعم املعنوية من اإلسالم والعقل وال

: واهنا قال! ؟[81: النحل] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿

 .ًل تعداها، ولكن حتَدث بالنعمة: ؛ أ ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ﴿

م خيعة، والنعم عىل الناس كلهم سابقهفكيف بالنعم ي الخيئة والكون والط

 وًلحقهم؟

                                                           

 (.2382، 2388، 8062)« صحيح مسلم»، و(6034، 3850)« صحيح الخاار »: ينظر (1)



171 
 

 ﴾ک ک ک گ گ﴿: النخوة، كام قال: وقد يكون من مقاصد النعمة اهنا

ثهم أن اهلل تعاىل أوحى إليك : ، أ [2: القلم] فادع الناس إىل ربك وإىل اإليامن، وحدِّ

 .اهذا القرآن، وحتَدث بام أنعم اهلل تعاىل به عليك

ث نسان عن أعامله الصاحلة من باب ن يتكلم اإلاهل يناسب أ  التحدُّ

 بالنعمة؟

 .ًل يناسب ي األغلب؛ ألن إخفاء العمل خري من إظهاره 

لكن جاءت نقوًلت خاصة عن بعض السلف، كعمرو بن ميمون وغريه، أنه قد 

يتحَدث لخطانته وملَن حيب، إذا كان ي ذلك حتفيز عىل العمل، وأمن من الُعجب 

ياء والرِّ
(1). 

إنام إظهاراها من باب اًلعرتاف هبا، وشكِر اهلل وكثري من النعم ليست خفية، و

 .تعاىل عليها، وحث النفس عىل إدراكها، وحسن توظيفها، واهلل أعلم

  

                                                           

، (3/381)، (229، 8/224)« إحياء علوم الدين»، و(2/841)« قوت القلوب»: ينظر( 1)

 (.94ص)« مقاصد الرعاية»و
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*  

. «﴾ۀ ہ ہ ہ﴿سورة »: غالب كتب التفسري واحلديث عىل تسميتها

 .(1)«﴾ۀ ہ﴿سورة »: ، أو«﴾ۀ ہ ہ﴿ة ورس»: والخعض خيترص

 .(2)، واهو املصدر«سورة الرشح»: ومن أسامئها

 .(3)«سورة االنرشاح»: وبعضهم يسميها

 .(4)ثامن آيات  *

 .(1)باتفاق، قاله كثري من املفرسين  *

                                                           

 «الخاار  صحيح»و ،(3/434) «الرزاق تفسري عخد»، و(436ص)« تفسري جمااهد»: ينظر( 1)

« تفسري السمعاين»، و(80/564)« ملاتريد تفسري ا»، و(5/299) «الرتمذ  جامع»و ،(6/842)

« تفسري ابن كثري»، و(20/804)« تفسري القرطخي»، و(32/205)« تفسري الراز »، و(6/241)

 (.30/404)« التحرير والتنوير»، و(1/429)

، (5/244)« تفسري الخغو »، و(24/492)« تفسري الطرب »، و(4/439)« مقاتلتفسري »: ينظر( 2)

« فتح القدير»، و(4/460)« زاد املسري»، و(5/496)« املحرر الوجيز»، و(4/440)« الكشاف»و

 (.30/404)« التحرير والتنوير»، و(85/315)« روح املعاين»، و(5/562)

فنون األفنان »، و(690ص)« السخعة ي القراءات»و، (532ص)ًلبن قتيخة « غريب القرآن»: ينظر( 3)

« التحرير والتنوير»، و(2/8293)« ن ي إعراب القرآنالتخيا»، و(323ص)« ي عيون علوم القرآن

(30/404.) 

 (.85/315)« روح املعاين»، و(241ص)« الخيان ي عدِّ آ  القرآن»: ينظر( 4)
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 .(2)وخالف ي ذلك بعضهم، كالقاسمي الذ  رَجح أهنا مدنية

خالف قول اجلمهور، ومن مضموهنا، واهو السورة ومعنااها ووقد حيتج بدًللة 

 سورة»، و«الرشح سورة»العزيز، وبعض الصحابة َمن َيُعدُّ  السلف، كعمر بن عخد

حى كالسورة الواحدة، وبعضهم ًل يفصل بينهام بالخسملة، ويقرؤمها ي الركعة؛ « الضُّ

 .(3)ألن مضمون السورتني متقارب

سورة »ونزلت بعد رشة، ترتيب النـزول الثانية ع وربام تكون اهذه السورة ي

حى  .(4)«الضُّ

 :﴾ۀۀ ہ ہ ہ ﴿ *

 .بدأ تعاىل السورة بصيغة السؤال، الذ  قصد به اإلثخات ًل النفي

وجواب السؤال معلوم، ولذا عطف عليه . قد رشحنا لك صدرك :واملعنى

 .﴾ھ ھ ھ﴿: اإلثخات بقوله

بحالة الرضا والسكينة والطُّمأنينة  سلمصىل اهلل عليه ويمتن سخحانه عىل النخي 

واإليامن التي جيداها ي قلخه، فيهون هبا كل يشء، واهي من أعظم األسخاب املحققة 

وأمره بالخالغ، كان  عليه السالملنجاح الدعوة، ولذلك ملا أنزل اهلل الوحي عىل موسى 

                                                                                                                                                    

« املحرر الوجيز»، و(6/296)« اورد تفسري امل»، و(5/604)« تفسري الثعلخي»: ينظر( 1)

فتح »، و(3/204)« رشاف عىل مقاصد السورمصاعد النظر لإل»، و(4/460)« زاد املسري»، و(5/464)

 (.30/404)« التحرير والتنوير»، و(85/315)« روح املعاين»، و(5/653)« القدير

، (1/342)« ضاو حاشية الشهاب عىل تفسري الخي»، و(9/494)« تفسري القاسمي»: ينظر( 2)

 .واملصادر السابقة

تفسري »، و(20/399)« علوم الكتاباللخاب ي »، و(3/569)« تفسري السمرقند »: ينظر( 3)

 (.30/865)« روح املعاين»، و(4/351)« النيسابور 

« بصائر ذو  التمييز»، و(8/80)« تفسري اخلازن»، و(835ص)« الخيان ي عدِّ آ  القرآن»: ينظر( 4)

 (.85/495)« الدر املنثور»و ،(8/66)
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؛ ألن [26 -25: طه] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿: أول ما دعا به

 .من العنت واألذى اليشء الكثري اجهالداعية يو

واألنخياء والصاحلون اهم أطيب الناس عيًشا، وأرضااهم نفًسا، وأكملهم سعادًة؛ 

ملا جعل اهلل ي قلوهبم من اًلنرشاح، باالف َمن يعانون فراًغا روحيًّا، وَخَواًء قلخيًّا ًل 

 .يقاوم مصاعَب احلياة وأَلْواءاها

 :«الرشح»سري تف وقد اختلفت عبارات املفِّسين يف

 .(1)«رشح اهلل صدره لإلسالم»: أنه قال ريض اهلل عنهامفنُِقَل عن ابن عخاس 

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿: عز وجل ويشهد له قوله

 .[22: الزمر]

اهو من رشح الصدر، إضافة إىل ما  صىل اهلل عليه وسلمفنزول الوحي عىل النخي 

صىل اهلل إن قلب النخي »: ذا قال احلسنجعل تعاىل ي قلخه من الفرح بفضل اهلل؛ وهل

 .(2)«ُملَِئ حكمة وإيامًنا عليه وسلم

أكثر من مرة، ملا  صىل اهلل عليه وسلموجيوز أن يكون املقصود به ما حدث للنخي 

جاء املََلَك واستارج قلخه، ثم َغَسَله ومأله ِحكمًة وعلاًم، ثم رَدُه، فقد ثخت أنه حدث 

 .(3)ي طفولته، وي يوم املِعراج لمصىل اهلل عليه وسللنخي 

إن العلم من أكثر ما يرشح صدر اإلنسان؛ فاإلنسان ًل ينرشح : وهبذا نقول

 .واله يقلقهصدره بكثرة املال، فرتقُّب ز

 .وًل بكثرة الولد؛ فاخلوف عليهم من املوت ومن املصائب يزعجه

                                                           

« الدر املنثور»كام ي  -بن أيب حاتمتعليًقا، وأخرجه ابن املنذر، وا( 6/842)ذكره الخاار  ( 1)

 (.1/482)« فتح الخار »، و(4/343)« تغليق التعليق»كام ي  -وابن مردويه -(85/495)

 (.85/495)« الدر املنثور»، و(6/241)« تفسري السمعاين»: ينظر( 2)

 (.862)« صحيح مسلم»، و(349)« صحيح الخاار »: ينظر( 3)
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 (1)وَف الِفراِق ويخكي إِْن َدَنْوا خ***  فيخكي إِْن َنَأْوا خوًفا عليهمْ 

وًل بالسلطان؛ ألنه خيشى من ذاهاب السلطان، لكن العلم رسور وُقَرُة عني 

، وليس القصد املعلومات التي  يتكَثر هبا اإلنسان، أو يتصدر هبا وسعادة  وُأنس 

املجالس، بل العلم النافع الذ  يظهر أثُره عىل صاحخه بالرسور، وُقَرِة العني، كام يظهر 

 .ول، وصدق العمل، واخلُلق الفاضل واإلحساني حسن الق

)«رشح اهلل صدره بنور الرسالة»: اهلل التُّسرَتِ  وقال سهل بن عخد
2). 

صىل اهلل عليه مهور أن اهلل تعاىل رشح صدر رسول اهلل ونقل ابن عطية عن اجل

 .(3)باملعرفة، ورشح صدره بالطاعة، ورشح صدره بفعل املعروف واملخادرة إليه وسلم

عضهم قد يفرسون ذلك باألثر الناتج عن انرشاح الصدر، واهو أن يكون النخي بو

طيِّب اخلاطر ي كل األحوال، يمَرض واهو كذلك، يغتني أو  صىل اهلل عليه وسلم

 : (4)يفتقر، ينترص أو هيَزم، يقيم أو يْظَعن واهو طيب النفس، مثلام قال املتنخي

 َك واِحد  ي ُكلِّ َحالِ الُ وح***  وحاًلُت الَزماِن َعَليَك َشَتى

رشحناه من أجل إسعادك : ي اآلية مزيد بيان، أ  ﴾ہ﴿وي إضافة كلمة 

 .وإرضائك

؛ رعاية للفواصل، فكلها بالراء ﴾ہ﴿: ، وإنام قال«قلخك»نرشح لك : ومل يقل

 .والكاف

                                                           

« اللطائف والظرائف»، و(8/266)« ديوان املعاين»، و(44ص)« أمايل الزجاجي»: ينظر( 1)

 (.231ص)

 (.30/401)« التحرير والتنوير»: ينظر( 2)

 (.5/464)« املحرر الوجيز»: ينظر( 3)

 (.3/20)املنسوب إىل أيب الخقاء العكرب  « رشحه»و، (266ص)« ديوان املتنخي»: ينظر( 4)
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وله مقصد آخر، واهو أن رشح الصدر أبلغ من رشح القلب؛ ألن الصدر اهو 

 .ب؛ فإذا انرشح الصدر كان القلب منرشًحا من باب أوىلفيه القل الذ  يسخحالخحر 

 :له صور عديدة، منها صىل اهلل عليه وسلموانرشاح صدر النبي 

، فهذا من انرشاح الصدر؛ ألن ضيَِّق الَعطِن ًل يطيق الصرب عىل املخالفني -1

ح الصدر منرش كان وسلم صىل اهلل عليهأحًدا خيالفه، وًل يرد عليه، ي حني أن النخي 

 .حتى مع املاالفني، مع أنه كان عىل بينة من ربه، ويعلم أنه عىل احلق

، وُأوذ  حتى وضعوا َسىَل اجلَزور بني (1)أهنم تآمروا عىل قتله ي مكة ومن ذلك

اللهمَّ اغفْر لقومي؛ فإهنم ال »: ، وشَجوه حتى َأْدَموه، واهو يقول(2)كتفيه واهو يصِّلِّ 

 .(3)«يعلمون

مثلام حصل األتباع الذين قد ال يوافقونه يف كل حال عىل ما حيب، ه عىل صرب -2

أعطى قومه  صىل اهلل عليه وسلمما وجدوا أن رسوَل اهلل  من األنصار ي ُحننَي عند

ما قالة  »: فجمعهم وقال! لقد لقي رسوُل اهلل قومه: عطاًء ومل ُيعطهم، فقال بعضهم

 .(4)احلديث «؟...عنكمبلغتني 

الصلح، ومل يكن يريد  صىل اهلل عليه وسلمَدْيخِيَة، ملَا عقد النخي ي احلُ واهكذا 

بذلك مصلحة لنفسه، وًل يريد دنيا، ومع ذلك تأمَل أصحاُبه وخالفوا أمره، ومل 

يسارعوا إىل طاعته بالتحلُّل باحللق أو التقصري حتى فعل ذلك أمامهم، حتى قال 

ا؟ قال: ، فقلُت ليه وسلمهلل عصىل اأتيُت النخي : اهلل عنهريض  عمر : ألسَت نخَي اهلل حقًّ

                                                           

طخقات ابن »، و(413 -8/412)« ابن اهشامسرية »، و(6443)« مصنف عخد الرزاق»: ينظر( 1)

 (.440 -2/465)للخيهقي « دًلئل النخوة»، و(8/894)« سعد

 .ريض اهلل عنه من حديث ابن مسعود( 8494)، ومسلم (3154)أخرجه الخاار  ( 2)

 . ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿: «سورة املعارج»م خترجيه ي تقد( 3)

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب سعيد اخلُْدر ( 88430)أخرجه أمحد ( 4)
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نا عىل الخاطِل؟ قال: قلُت . «بىل» فلم نعطي : قلُت . «بىَل »: ألسنا عىل احلقِّ وعدوُّ

أو ليَس : قلُت . «إين رسوُل اهلل، ولسُت أعصيه وهو نارصي»: الَدنَِية ي ديننا إًذا؟ قال

ُثنا أنا سنأيت الخيَت فنطوُف  : قلُت . «بىل، فأخربُتَك أنا نأتيه العاَم؟»: بِه؟ قال كنَت حتدِّ

ف  به»: قال. ًل يا أبا بكر، أليس اهذا : فأتيُت أبا بكر، فقلُت : قال. «فإنك آتيه ومطَّوِّ

ا؟ قال نا عىل: قلُت . بىل: نخيُّ اهلل حقًّ : قلُت . بىل: الخاطل؟ قال ألسنَا عىل احلقِّ وعدوُّ

ا الرجل، إنه لرسول اهلل : يننا إًذا؟ قالفلِم ُنعطِي الَدنَِيَة ي د ، صىل اهلل عليه وسلمأهيُّ

ه، فاستمِسك بغرزه، فواهلل إنه عىل احلق الزم : أ . (1)وليس يعِصـي رَبه واهو نارِصُ

صىل إنه رسول اهلل طريقه ومتسك بجادته، وًل خترج ذات اليمني وًل ذات الشامل؛ ف

 .اهلل عليه وسلم

، وكان يقع منهم عىل ا عىل املسلمني الذين حُيسبون ظاهرً صربه عىل املنافقني -3

اهلل بُن ُأيب   كثري من األذى واملضايقة، كام كان يفعل عخدُ  صىل اهلل عليه وسلمالرسول 

 .صىل اهلل عليه وسلمابُن َسُلوَل وغريه ممن كانوا يتآمرون عىل النخي 

فيها طعن  ي عرض إشاعتهم حلادثة اإلفك املعروفة، التي : ومن أشد ذلك

، حتى نزلت براءهُتا من السامء، وكان النخي صابًرا ي تلك الفرتة ريض اهلل عنهاعائشة 

 .(2)حمتسخًا

؛ فقد أنزل اهلل تعاىل اهذه السورة باملستقبل صىل اهلل عليه وسلمثقة النبي  -4

ه صىل اهلل عليبمكة، وكانت عارش سورة ومل يكن اإلسالم قد انترش آنذاك، وكان 

وما ارتفع له ذكر ي الدنيا عند الناس، فأتخاعه قليل، . يتأذى لُصدوِد قومه عنه وسلم

 .در النرص، لكن كان عنده ثقة كخرية بنرص اهذا الدينواهو ي مكة حمارص مل تظهر بوا

                                                           

 .ريض اهلل عنه من حديث سهل بن ُحنيف( 8445)، ومسلم (4144، 3812)أخرجه الخاار  ( 1)

 .من حديث املِسَور بن خَمَْرمة ومروان بن احلكم( 2438)وأخرجه الخاار  

 (.2440)« صحيح مسلم»، و(4450، 4848، 2668)« صحيح الخاار »: ينظر (2)
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: وقول املستضعفني ريض اهلل عنه وهلذا روى الخاار ُّ حديث َخخَاب بن األََرتِّ 

: صىل اهلل عليه وسلموُل اهلل فيقول رس! تدعو لنا، َأًَل تستنرص لنا؟ يا رسوَل اهلل، َأًَل 

موَت، ال ُياُف » نَّ اهللُ هذا األمَر، حتى يميَش الراكُب من صنعاَء إىل َحّْضَ َواهلل، َليُتِمَّ

د ب. (1)«إاِلَّ اهللَ، والذئَب عىل غنمه ردة بجانب الكعخة، ًل يملك يقول اهذا واهو متوسِّ

 !ا ُيعَذبونإًَِل أتخاعً 

زان وثقة باهلل؛ ألن الرصاخ واًلنفعال والغضب  لقد كان يتعامل هبدوء واتِّ

 .والتأثر باحلوادث ًل يصنع شيئًا، سوى تدمري صاحخه من الداخل

واهذا تعخري عن اهلدوء والسكينة النفسية، التي ينخغي أن يتحىَل هبا العامل 

ا كان يوال  .كل الظروف داعية، بل واإلنسان الناجح أيًّ

، قال ريض اهلل عنه وحلق به رُساقة بن مالك صىل اهلل عليه وسلمولذا ملا اهاجر 

ى؟»: له اَقُة إذا لَبِْسَت ِسواَرْي كِِّْسَ ى بُن : فقال رُساقة. «كيف بك يا ءُاَ رْسَ
كِ

ى ابُن ُهْرُمزَ »: قال! اُهْرُمَز؟ واهذا الرجل كان كافًرا، ومع ذلك خيربه أنه . (2)«كِِّْسَ

 .وقد حتَقق ذلك! من بني ُمْدلِجف يلخس ِسوار  كِرْسى بن اُهْرُمَز، واهو أعرايب سو

حيفر اخلندق  صىل اهلل عليه وسلمما جتَمع األحزاب حول املدينة، والنخي  وعند

ُرفعت يل »: صىل اهلل عليه وسلممع أصحابه، فرضب صارًة فلِمَعْت، فقال النخيُّ 

                                                           

 (.6943، 3152، 3682)« صحيح الخاار »: ينظر( 1)

، (3)« مسند أمحد»، و(36680)« مصنف ابن أيب شيخة»، و(4/366)« طخقات ابن سعد»: ينظر( 2)

، (الزاهد والرقائقكتاب  -2009/45)« مسلمصحيح »، و(3652، 2439)« صحيح الخاار »و

« اًلستيعاب»، و(6/325)، (2/414)للخيهقي « دًلئل النخوة»، و(6218)« صحيح ابن حخان»و

 -3/814)« الخداية والنهاية»، و(8/244)ًلبن األثري « الكامل»، و(8/422)« أسد الغابة»، و(8/844)

 (.3/48)« اإلصابة»، و(6/894)، (811
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ى، ومدائُن َقْيَصَ  ففي وقت الضعف واخلوف والقلق، وتسلُِّط . (1)«مدائُن كِِّْسَ

 .األعداء، ووقوع احلصار يخرشاهم

رْسى وَقيْرص، وا: وكان املنافقون يقولون
لواحد منا ًل حمَمد يِعُدنا بكنوز كِ

 .(2)!يستطيع أن يذاهب لقضاء حاجته

هل »: ريض اهلل عنه لعد  بن حاتم صىل اهلل عليه وسلمواهكذا ملا قال النخيُّ 

فإن »: صىل اهلل عليه وسلمفقال النخيُّ . مل أَراها، وقد ُأْنخِئُْت عنها: قال. «احِلرَيَة؟أيَت ر

ترحتُل من احِلرَيةِ حتى تطوَف بالكعبة، ال ختاُف أحًدا طالت بك احلياُة؛ لَّتَينَّ الظَّعينَة 

 .(3)«إاِلَّ اهلل

يق من احِلرَية فكانوا يستغربون ويستكثرون ذلك؛ ملا يعلمونه من خطورة الطر

أخرب  صىل اهلل عليه وسلما هبا؛ ألن النخي إىل مكة، ومع أهنا من الغيب، إًل أهنم آمنو

 .هبا، فوقعت وشهد عد ٌّ بعَضها

، دون يأس أو عىل العمل والدعوة والطاعة صىل اهلل عليه وسلممداومته  -5

ن الرسور وقرة وكان بمكة، ثم ذاهب إىل الطائف، ثم إىل املدينة، وي قلخه مملل، 

 .العني ما جيعله يتغَلب عىل الصعاب

ًسا ملرشوعه  وأكثُر الناس تقعد هبم الصعوبات، وقد يخدأ الفرد منهم متحمِّ

العلمي أو اإلعالمي أو التجار  أو التعليمي أو الوظيفي، فإذا واجه العقخات بدأ 

                                                           

 (.6/38)« الخداية والنهاية»، و(6/43)« سنن النسائي»: ينظر( 1)

تفسري »، و(2/542)« تاريخ الطرب »، و(2/222)، (8/522)« سرية ابن اهشام»: ينظر( 2)

تاريخ »، و(435، 3/402)للخيهقي « دًلئل النخوة»، و(9/38)« سنن الخيهقي»، و(89/30)« الطرب 

 (.6/39)، (5/88)« الخداية والنهاية»، و(2/219)« اإلسالم

 .ريض اهلل عنه من حديث عد  بن حاتم( 3595)أخرجه الخاار  ( 3)
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رب ليَرَسَ اهلل له ما ُر ودَب إليه اليأس، ومَل وترك ما اهو فيه من خري، ولو صيتذمَ 

 .تعرَس 

عىل طريقة  للنتائج وقطف الثامر، صىل اهلل عليه وسلمعدم استعجال النبي  -6

 .حرق املراحل

 .وما أكثر الذين يستعجلون؛ ألهنم ليسوا أاهاًل لتحمل النجاح

ريض اهلل  ، فعن أنسباخللق الكريم والتسامح مصىل اهلل عليه وسل التزامه -7

وعليه ُبْرد  َنْجراينٌّ غليُظ احلاشية،  صىل اهلل عليه وسلملنخي أميش مع ا كنُت : قال عنه

، فجذبُه جذبًة شديدًة، حتى نظرُت إىل صفحة عاتق النخي  صىل اهلل فأدركه أعرايبٌّ

داء من شدة جذبته، ثم قال عليه وسلم ُمْر يل من مال اهلل : قد أَثرت به حاشيُة الرِّ

، ثم أمَر له فضحك صىل اهلل عليه وسلمسوُل اهلل فالتفَت إليه ر. الذ  عندك

 .صىل اهلل عليه وسلموكان اهذا من حسن خلقه . (1)بعطاء

وكذلك موقفه من أاهل مكة يوم الفتح بعدما حصل منهم ما حصل، ومع ذلك 

اذهبوا »: قال. خرًيا، أخ كريم وابن أخ كريم: قالوا. «ما تروَن أين صانع  بكم؟»: قال

 .منهم أموال املهاجرين وُدوَراهم، وًل انتقم منهمثم إنه مل يسرتِجع . (2)«اءُ فأنتم الطَُّلق

: وكذلك َغْورث بن احلارث الذ  رفع السيَف عليه واهو نائم حتت شجرة وقال

فسقط السيُف من يده، فأخذه . «اهللُ»: صىل اهلل عليه وسلمَمن يمنعك مني؟ قال 

قال . آِخذٍ  ُكن كاريِ : قال. «َك مني؟يمنعمن »: فقال صىل اهلل عليه وسلمرسوُل اهلل 

                                                           

 (.821)، ومسلم (5109، 3849)أخرجه الخاار  ( 1)

« األموال»، و(823 -2/822)لألزرقي « أخخار مكة»، و(2/488)« سرية ابن اهشام»: ظرين( 2)

تاريخ »، و(6644)« مسند أيب يعىل»، و(88291)« سنن النسائي الكربى»، و(8/284)ًلبن زنجويه 

« زاد املعاد»، و(9/881)« سنن الخيهقي»، و(3/325)« رشح معاين اآلثار»، و(2/868)« الطرب 

 (.561 -6/564)« الخداية والنهاية»، و(309 -3/304)
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ًل، ولكن : قال. «أتشهُد أن ال إله إاِلَّ اهلل، وَأينِّ رسوُل اهلل؟»: صىل اهلل عليه وسلم

صىل اهلل عليه فاىَل سخيله . أعااهدك عىل أن ًل أقاتَِلَك، وًل َأكوَن مع قوٍم ُيَقاتُِلوَنَك 

 .(1)وسلم

نه سابق عائشة ، ومن ذلك أأطفاله وأهل بيتهاهلدوء يف معايشة احلياة مع  -8

، عىل سخيل املتعة واملؤانسة وأداء احلقوق، واهذا يزيد (2)، وكانوا ي غزوٍ ريض اهلل عنها

 .من القدرة عىل التعليم، ويضمن استمرار العمل والعالقة

؛ فإن تيَار احلياة يف اللحظة احلارضة صىل اهلل عليه وسلم عدم استغراقه -9

باراب اهذا  سخحانه وتعاىلتوقف حتى يأذن اهلل ق، والتاريخ ًل ينتهي وًل يمتدفِّ 

 .الكون

 .فاإليامن يعطي قدًرا من التفاؤل باملستقخل، وتأيت األمور عىل أفضل مما تظن

 :﴾ھھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿ *

، وُغفر له ما تقَدم من صىل اهلل عليه وسلمأكثر املفرسين عىل أنه ُوضع عنه ذنوبه 

 .(3)ا تأَخرذنخه وم

محل الِوزر عىل املعنى  األقرب وأنعدم حرص اآلية ي اهذا املعنى، والذي يظهر 

، ومن ذلك احلرج، ومنه (1)احِلْمل الذ  يثقل اإلنسان: اهو والِوزر يف اللغةاللُّغو ، 

  صىل اهلل عليه وسلم اليشء الثقيل، 

                                                           

 .ريض اهلل عنه من حديث جابر( 3/38)، واحلاكم (2113)، وابن حخان (84929)أخرجه أمحد ( 1)

 (. 143)« صحيح مسلم»، و(4839، 2980)« صحيح الخاار »وأصل القصة ي 

، وابن (2541)، وأبو داود (26244)، وأمحد (268)، واحلميد  (8565)أخرجه الطياليس ( 2)

 (.8502)« إرواء الغليل»: وينظر. ريض اهلل عنهامن حديث عائشة ( 4698)، وابن حخان (8949)ماجه 

« تفسري القرطخي»، و(4/460)« زاد املسري»، و(493 -24/492)« تفسري الطرب »: ينظر( 3)

 (.80/462)« روح املعاين»، و(1/430)« تفسري ابن كثري»، و(806، 20/805)
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، وإنزال الرشيعة التي فيها اليرس ألمةوضع اآلصار واألغالل عن هذه ا -

 ﴾ې ې﴿: والسامحة، ورفع احلرج واملشقة، فهذه الرشيعة اهي رشيعة اليرس

 .[84: القمر] ﴾ں ں ڻ ڻ﴿.. [1: األعىل]

ھ ﴿: صىل اهلل عليه وسلموًل شك أن ما ُوضع عن األمة، فقد ُوضع عنه 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ما ُيَعنُِّت  صىل اهلل عليه وسلميه ، فيَِعزُّ عل[821: التوبة] ﴾ۇ ۆ ۆ

 .أمته وحيرجها

، مما كانوا يعملونه؛ كتغيرياهم دين إبرااهيم وضع ما كان عليه أهل اجلاهلية -

 .، فعَلمه اهلل تعاىل ما مل يكن يعلمعليه السالماخلليل 

اه - ، ففي األمرأول  صىل اهلل عليه وسلم إزالة احلزن والكرب الذي كان يتغشَّ

، خاف ي أول األمر، صىل اهلل عليه وسلمزل الوحي عىل النخي أنه ملا ن« نيالصحيح»

ُلوين»: يقول ريض اهلل عنهاوجاء إىل خدجية  ُرويِن »، «َزمِّ لقد خشيُت »: وقال هلا. «َدثِّ

 .(2)«عىل نفيس

وزَره، وأزال وكذلك ملا انقطع عنه الوحي قلق من اًلنقطاع، فوضع ربُّه عنه 

 .ذاهب عنه الكرَب عنه الـُحزَن، وأَ 

 ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿: ، كام ي قوله تعاىلُغفراُن الذنب -

 .[2: الفتح]

                                                                                                                                                    

« لسان العرب»، و(5/849)« النهاية»، و(164ص) «املفردات ي غريب القرآن»: ينظر( 1)

 .«و ز ر»( 84/351)« تاج العروس»، و(5/212)

، وما سيأيت (868، 860)« صحيح مسلم»، و(4953، 4922، 4، 3)« صحيح الخاار »: ينظر( 2)

 .«سورة العلق»ي 
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صىل اهلل ، فالذنُب بالنسخة للنخي «سيئاِت األبرار حسناُت املقَربني»إن  

 اهلل ىلصاهو ترك األَْوىَل، وقد يكون فعل ما يدخل ي باب املكروه ي حقه  عليه وسلم

: باالف عموم الناس، وقد يفعل شيئًا باجتهاده فيعاتخه ربه، كام قال ،عليه وسلم

 .[64: األنفال] ﴾...ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿

، وذلك بام جاء ي صىل اهلل عليه وسلمومنه غفران الذنب ألَُمته من بعده 

 .الرشيعة من التوسعة والكفارة والتوبة وغرياها

وذلك أن احلمل إذا كان ثقياًل؛ فإنه  ،(1)أثقل ظهرك: أ  ﴾ے ے ۓ﴿

 .يكون له صوت وَأطِيط  من ثقله

صىل اهلل واهذا الذ  جعلنا نستخعد أن يكوَن املقصود الذنب فحسب؛ ألن النخي 

 .ليس له ذنب  ُيوصف هبذا الوصف عليه وسلم

 :﴾ھڭ ڭ ڭ ﴿ *

لوب املؤمنني مرفوع باللِّسان أوًًل، ومرفوع ي ق صىل اهلل عليه وسلموِذْكر النخي 

 .به

مع  صىل اهلل عليه وسلمأما ِذْكره باللسان؛ فإن اهلل سخجانه قد قرن اسَم حممٍد 

 .اسمه ي األذان واإلقامة والشهادة

ُيعرف  صىل اهلل عليه وسلموي ذلك الوقت الذ  نزلت فيه اآلية مل يكن النخي 

كام أنه ناداه ي القرآن  هلل تعاىل رفع ذكره ي املأل األعىل،إًل ي حدود مكة، لكن ا

، باالف األنخياء ﴾...گ گ﴿، ﴾...ڃ ڃ﴿: لرسالةبالنخوة وا

                                                           

« تفسري املاتريد »، و(24/492)« تفسري الطرب »، و(436ص)« تفسري جمااهد»: ينظر( 1)

« زاد املسري»، و(24/825)للواحد  « التفسري الخسيط»، و(6/294)« تفسري املاورد »، و(80/566)

 (.5/563)« فتح القدير»، و(4/460)
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 ،﴾...ٹ﴿، ﴾...ڎ﴿، ﴾...ٱ﴿: اآلخرين الذين يذكراهم بأسامئهم

 .(1)إىل غري ذلك... ﴾...ھ﴿

 :﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿ *

يت : فصيحة؛ ألهنا ختترص كالًما طوياًل، كأنه يقول: اهذه الفاء الفصيحة، وُسمِّ

حنا لك صدرك، ورفعنا لك ذكرك، ووضعنا عنك وزرك؛ إن مع العرس فإذ قد رش

أنه ما دام اهذا كله صنيع اهلل تعاىل بك فيام مىض، فكيف تظن بصنيع : واملعنى. يرًسا

 .ثقة وطمأنينة بوعده فلتكن أكثر! اهلل تعاىل بك فيام يأيت؟

الُعرس واليُرس  وكثري من املفرسين يفرسون اآلية عىل أهنا نوع من اًلستعارة؛ ألن

 .نقيضان، فال جيتمعان مًعا

: أن اآلية عىل ظااهراها؛ ألن اهلل تعاىل اهنا مل يقل واألقربوما ذاهخوا إليه فيه نظر، 

حخه، واهذا مشااهد يقارنه ويصا: أ  ﴾ۈ ٴۇ﴿: ، وإنام قال«إن الُعرَس ُيرس  »

 .(2)معروف

لن »و. (3)«حتى ُيرجهلو كان الُعُِّس يف ُجْحر، لدخَل عليه اليُُِّس؛ »: وقد ُرو 

 .واهذه أحاديث ضعيفة، ولكنها ي معنى اآلية الرصحية. (1)«يغلَب ُعِّْس  ُيِّْسين

                                                           

 .«سورة التحريم»ينظر ما تقدم ي أول ( 1)

« ملاورد تفسري ا»، و(80/233)« تفسري الثعلخي»، و(24/495)« تفسري الطرب »: ينظر( 2)

« تفسري الراز »، و(5/494)« املحرر الوجيز»، و(5/245)« تفسري الخغو »، و(291 -6/294)

، (5/564)« فتح القدير»، و(1/438)« تفسري ابن كثري»، و(20/804)« تفسري القرطخي»، و(32/209)

 (.30/483)« التحرير والتنوير»و

 .ريض اهلل عنه من حديث أنس( 4530)أخرجه الخزار ( 3)

« ختريج أحاديث الكشاف»: وينظر. ريض اهلل عنه من حديث ابن مسعود( 9944)وأخرجه الطرباين 

 (.8403)« السلسلة الضعيفة»، و(1/482)« فتح الخار »، و(4/235)
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، كان اهذا ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ﴿: والتكرار للتوكيد، فكأنه ملا قال ي املرة األوىل

، وأن الصعوبات التي صىل اهلل عليه وسلمكالتعقيب عىل ما يتعلق بحال النخي 

مصحوب ي دعوة إىل قراءة الوجه اإلجيايب للعرس، وأنه يالقيها معها يرس، واهي 

والفرح والرمحة، ملن تأمل ونظر، ومل يستغرق ي الوقت ذاته بألوان من اليرس والروح 

 .التشاؤم

ۈ ﴿: ثم انتقل إىل إنشاء حكم جديد، ومسألة مستأنفة، وسياق آخر، فقال *

 :﴾ڭٴۇ ۋ ۋ 

س لقاعدة عظيم صىل اهلل عليه ة ًل ختصُّ النخَي واهذا تأسيس أيًضا، فهو يؤسِّ

، بل اهي لكل الناس، فاألُوىل مربوطة بام قخلها بالفاء، والثانية تأسيس لقاعدة وسلم

وفيها عدة ، [4: الطالق] ﴾ڑ ک ک ک ک﴿: عامة، كام قال تعاىل ي آية أخرى

 :معان

أن : ، وي اهذا معنى لطيف، واهو«الُعرس»، وعَرف كلمة «ُيرس»أنه نَكر كلمة  -1

الذ  يعانيه، كالفقر، أو « الُعرس»إنسان يعرف غالخًا معروف، فكل « الُعرس»

                                                                                                                                                    

 واحلاكم ،(496 ،24/495) «تفسريه» ي والطرب  ،(3/421) «تفسريه» ي الرزاق أخرجه عخد( 1)

 .وقتادة احلسن مرسل من( 9548) «إليامنا شعب» ي والخيهقي ،(2/521)

يب شيخة أ وابن ،(2/421) الرزاق ، وعخد(284)« اجلهاد»، وابن املخارك ي (3/633)وأخرجه مالك 

، والطرب  (38)« الفرج بعد الشدة»، وابن أيب الدنيا ي (46)« الزاهد»، وأبو داود ي (33140، 89416)

 .من قوهلام ريض اهلل عنهامعن عمر وابن مسعود ( 9531)، والخيهقي (2/300)، واحلاكم (6/334)

« فتح الخار »، و(236 -4/235)« ختريج أحاديث الكشاف»: ينظر. وُرو  مرفوًعا، وًل يصح

« كشف اخلفاء»، و(540 -8/531)« املقاصد احلسنة»، و(4/342)« تغليق التعليق»، و(1/482)

 (.4342)« السلسلة الضعيفة»، و(844 -2/845)
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قد يأتيه من حيث ًل حيتسب « اليُرس»املضايقة، أو األذى، أو الظلم، أو املرض، لكن 

 : (1)وًل يدر ، ولذلك قيل

 لُه كَل يوٍم ي خليقتِِه َأْمرُ ***  َعَسى فـرج  يـأتِـي بــه اهللُ إَنـهُ 

 : (2)يلقو

 يكوُن وراَءه فرج  قريـُب ***  َأمسيَت فيهَعَسى الَكرُب الذ  

وعىل املؤمن أن ًل ييأس من َرْوح اهلل، مهام اْدَلـَهَمت ي وجهه اخلطوب 

 .والصعاب، ولو ظن أنه ًل سخيل إىل فرج، فإن الفرج قريب، واهلل عند ظن عخده به

واحد؛ ألنه فهو « العرس»باالف  مكرًرا مرتني، واهو نكرة،« اليُرْسُ »جاء  -2

، «لن يغلَب ُعِّس  ُيِّسين»معرفة، فالُعرس األول اهو الثاين، واهو يقابل ُيرسين، و

يرس الصرب والرضا والشكر؛ ألنه إذا كان اإلنسان ي مصيخة، ثم  

َمـا ًل يخايل باحلال لِـرزقه اهلل تعاىل رسور القلب، والطمأنينة، والرضا، حتى صار 

عنده من اإليامن، كان اهذا يرًسا عظياًم؛ وبذا حتصل سعادة القلب، ورسور النفس، 

 .فهذا اليرس املصاحب للرضا والصرب والشكر

، أ   زوال اليشء الذ  يعاين منه اإلنسان : يرس الَفَرج وزوال الغمِّ

ا، ـا مرًضا كان أو فقًرا، أو سجنًا، أو مهًّ  .أو غمًّ

واهذا غري األول؛ فاألول أن يسلِّم ويرىض بقضاء اهلل، والثاين أن هييََأ له 

 .انكشاُف األمر من حيث ًل حيتسب

                                                           

 (.8/34)« هبجة املجالس»، و(8/201)« خريدة العرص»: نظري( 1)

( 8/42)« ايل القايلأم»، و(2/355)« العقد الفريد»، و(3/859)لسيخويه « الكتاب»: ينظر( 2)

 .منسوًبا إىل اُهدبة بن َخرْشم العذر 
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يرس يعمله اإلنسان وحياوله، واهو يرس التسخب واحليلة؛ ألنه  

خة مطلوب منه أن يخذل األسخاب املوصلة للمراد، وأن يسعى لزوال األسخاب املوج

 .لغمِّ للهمِّ وا

يرس العطاء واملنحة والفضل من اهلل سخحانه من غري سخب، واهلل  

، فقد يعطي اهلل العخد من [39: ص] ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿: تعاىل يقول

 .غري تسخب

ُيرس الدنيا ويرس اآلخرة، واهو ما يعطي اهلل تعاىل  

والربِّ والفضل؛ فإن فاته ذلك ظفر باليرس األُخرو ، ولذلك  العخد ي الدنيا من اخلري

إذا ختيل املؤمن ما عند اهلل تعاىل من النعيم والفضل والعطاء، رُسَ بذلك واطمأَنْت 

 .نفُسه َوقَرت عينُه

اهو ما يعيشه املرء اآلن،  فيُِّس احلال: يرس احلال واملآل 

اهو اًلنتظار  وُيِّس املآلا ي ألوان من اخلري والفيض والعطاء، واملصيخة قد تكون سخخً 

 .والرتقب، وانتظار القادم، وتوقع األفضل

والعرس مسخوق بيرس ومتخوع بيرس، وقخل الفراق كنت مع َمن تكره فراَقه، 

وأحخخت اًلجتامع به زماًنا طوياًل، ثم أنت اآلن حمروم، وستعود إليه، ويعود إليك، 

 : (1)ئلقاالكام يقول 

 وًل َيـُهـْوَلــنَــك الخَِعــادُ ***  إذا رأيَت الَوَداَع فاصرِبْ 

 «عاُدو»: «الَوداعِ »فإَن َعكَس ***  واْنتَظِِر الَعْوَد ِمْن َقريٍب 

 .فينخغي بالعخد أن يدرك أن العرس حمفوف باليرس معه وقخله وبعده

 :﴾ۈۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿ *

                                                           

 .النيِّل الرمحن منسوًبا إىل أيب عخد( 4/496)« يتيمة الداهر»: ينظر( 1)
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فاإلنسان يضطرب ي دنياه وكسخه، . (1)دنياكفرغت من إذا : قال جمااهد وغريه

 .فإذا فرغت منها فأقخل عىل ربك، بالنََصب والعخادة

 .(2)إذا فرغت من اجلهاد: وقال احلسن وغريه

، ولذلك جتر  ﴾ۉ﴿، وًل للفعل ﴾ۉ﴿لكن اآلية مل تذكر املفعول للفعل 

 كلام: واملعنى وأعظم املعاين،جمرى املَثَل، ًلشتامهلا عىل أقرص وأخرص األلفاظ 

 .وجدت فراًغا فاستثِمْره، وأقخل عىل ربك، وانصب نفسك له بالعخادة

وذلك ألن العخادة شكر عىل العطاء الذ  منه رشح الصدر، واهي ينخوع من 

: الرعد] ﴾مب ىب يب جت حت خت﴿: ينابيع السعادة؛ وهلذا قال اهلل تعاىل

وذلك . (4)«كهجرة إِلَـيَّ  (3)ْرجالعبادُة يف اهلَ »: وسلمصىل اهلل عليه ، وقال النخيُّ [21

 .ألن اإلنسان ينشغل بأمر نافع، بينام الناس ينشغلون بالقيل والقال

وألن العخادة تكسب اإلنسان سكينة وطمأنينة، وختفف من التوتر واًلحتقان 

اًل ي النفيس الذ  حيدث بسخب الضغوط، وجتعل اإلنسان أكثر اعتداًًل  واهدوًءا وتعقُّ

فيها إىل يأس أو قنوط، وقد يقول أو وتخعده عن احلاًلت التي قد يفيض  قوله وفعله،

 .يفعل ما يوبق دنياه وآخرته

وبعض الناس إذا غضب قد يطلِّق زوجته أو يقتل، أو ينتحر، أو يقول الكفر أو 

 .يفعله، بسخب فرط اًلنفعال والغضب

                                                           

، (20/809)« تفسري القرطخي»، و(4/442)« الكشاف»، و(8846)ًلبن املخارك  «الزاهد»: ينظر( 1)

 (.5/564)« فتح القدير»، و(4/343)« تغليق التعليق»و

التفسري »، و(1/433)« تفسري ابن كثري»، و(24/491)، (23/349)« تفسري الطرب »: ينظر( 2)

 (.80/294)« املظهر 

 .الفتنة واختالط أمور الناس: أ ( 3)

 .ريض اهلل عنه من حديث معقل بن يسار( 2941)أخرجه مسلم  (4)
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ىل اهلل ًل ترغب إًَل إ: ل؛ لالختصاص، أ عىل الفع ﴾ې ې﴿: وقَدم قوله

 .الدنيا وأمر اآلخرة، واهلل أعلمي حتصيل ما تريد من أمر 
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*  

 .«سورة التِّني»ُتعرف عند املفرسين، وي املصاحف بـ

ٱ ﴿سورة »: أو، «﴾ٱ﴿سورة »: وقد يذكرون الواو، فيقولون

)«﴾ٻ
1). 

 .(2)ثامن آيات  *

، وغريه ي السور املاتلف ي «اإلتقان»اها السيوطي ي يذكرومل  ، *

 .نزوهلا؛ ألن األكثرين يرون أهنا مكية

ح القول بمكيتها ، فهو إشارة إىل ﴾ھ پ پ پ﴿: قوله تعاىل: ويرجِّ

أهنا  ريض اهلل عنهاممكة، واإلشارة إىل معهود حضور ، وقد ُرو  عن ابن عخاس 

 .(3)األول والراجحمدنية، 

                                                           

 «الخاار  صحيح»و ،(3/440) «الرزاق تفسري عخد»، و(434ص)« تفسري جمااهد»: ينظر( 1)

 «الوجيز املحرر»و ،(24/508) «الطرب  تفسري»و ،(5/300) «الرتمذ  جامع»و ،(6/842)

 (.420 -30/489) «لتنويروا التحرير»و ،(20/880) «القرطخي تفسري»و ،(5/499)

 (.85/393)« روح املعاين»، و(249ص)« الخيان ي عدِّ آ  القرآن»: ينظر( 2)

، (32/9)« تفسري الراز »، و(4/463)« زاد املسري»، و(6/253)« فسري السمعاينت»: ينظر( 3)

التحرير »و، (85/506)« الدر املنثور»، و(1/434)« تفسري ابن كثري»، و(20/880)« تفسري القرطخي»و

 (.30/489)« والتنوير
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 :ملخدوءة بالَقَسم، وأقسم تعاىل اهنا بأربعة أشياء، فقالالسور اواهي من 

 .﴾ھ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿

املوضوع املقَسم عليه؛ ولكل يشء وتوجد عالقة بني ما َأَقسم اهلل تعاىل به، وبني 

 .ي القرآن رس وحكمة

 :﴾ۀٱ ٻ ﴿ *

 ؟قصودفهل مها املشجرتان معروفتان، وثمرتان مأكولتان، : التِّني والزيتون

، (1)ريض اهلل عنهاماهذا ما قاله مجع من أاهل التفسري، وصَح عن ابن عخاس 

 .(2)إنه ظااهر السياق: ورَجحه الطرب ، وقالوا

التِّني »الخاحثني املعارصين املهتمني باإلعجاز العلمي أن الَقَسم بـويرى بعض 

 .مرتخط باواص غذائية هلاتني الشجرتني« والزيتون

ح ليس َقَساًم حمًضا « التني والزيتون»أن الَقَسم اهنا بـ - أعلماهللو -والذي يَّتجَّ

 .هباتني الشجرتني، وإنام اهو َقَسم بمواطن التني والزيتون ومنابتها

والتِّني غالخًا ينخُت ي بالد الشام، والزيتون ينخُت ي بيت املقدس وأرض  *

 .﴾ہٻ ٻ ﴿: فلسطني وما حوهلا، واهذا يتناسب مع قوله

إن الطُّور اهو اجلخل الذ  تنخت فيه : اجلخل، وأدق من ذلك أن يقال: والطُّور

وأوروبا األشجار؛ وغالب جخال اجلزيرة العربية جرداء، باالف جخال الشام 

 .(1)وغرياها، فهي مكسوة باخلرضة واألشجار

                                                           

 .ريض اهلل عنهامعن ابن عخاس « تفسري جمااهد»بسنده إىل ( 2/521)أخرجه احلاكم ( 1)

 .من قول جمااهد( 502 -24/508)« تفسري الطرب »، و(434ص)« تفسري جمااهد»واهو ي 

« تفسري ابن كثري»، و(5/499)« املحرر الوجيز»، و(24/503)« تفسري الطرب »: ينظر( 2)

 (.30/420)« والتنويرالتحرير »، و(1/434)
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 .(2)الطُّور احلسن، أو املخارك، أو اجلميل: مجيل، أو حسن، أ : يعني ﴾ٻ﴿و

اسم موضع، واهو املذكور ي آية أخرى، « طور سينني»ىل أن وذاهب األكثرون إ

 ، وُنقل عن ابن مسعود[20: املؤمنون] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿: حيث قال تعاىل

عليه جخل موسى؛ ألنه اجلخل الذ  كَلم اهلل عليه موسى : وغريه، ويسَمى ريض اهلل عنه

)[52: مريم] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ السالم
3). 

، ومنابت التني عليه السالمالشام ومهد املسيح  فهنا أقسم اهلل تعاىل بخالد

، فأقسم (4)والزيتون، فاملسيح ُولد ي بيت حلم ي فلسطني، وعاش ي بيت املقدس

عليه واهو جخل سيناء، واهو جخل موسى « طور سينني»بجخل بيت املقدس، وأقسم بـ

شارة إىل جخل زيتا وجخل سيناء، ففي القسم إ: ، وي بيت املقدس جخل يسَمىالسالم

والسياق القرآين يظل مفتوًحا  املوضع وإشارة إىل الشجرة أو الثمرة لذاهتا وملنافعها،

اعىل املعاين الصحيحة ا  .ملحتملة لغويًّ

 :﴾ھپ پ پ ﴿ *

                                                                                                                                                    

 «دمشق تاريخ»و ،(24/504) «الطرب  تفسري»و ،(3/440) «الرزاق تفسري عخد»: ينظر( 1)

 (.22/835)« ب اآليات والسورتناس ي الدرر نظم»و ،(8/286)

، (6/308)« تفسري املاورد »، و(4/458)« تفسري مقاتل»، و(434ص)« تفسري جمااهد»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة واآلتية(24/849)واحد  لل« التفسري الخسيط»و

« تفسري الطرب »، و(2/392)للفراء « معاين القرآن»، و(415ص)« تفسري جمااهد»: ينظر( 3)

، (82/884)« تفسري القرطخي»، و(4/463)« زاد املسري»، و(504 -24/503)، (89/622)

 .، واملصادر اآلتية(81/34)« التحرير والتنوير»، و(20/883)

« املاترص ي أخخار الخرش»، و(8/244)« الكامل ي التاريخ»، و(5/258)« معجم الخلدان»: ينظر (4)

 (.548ص)« الروض املعطار ي خرب األقطار»، و(2/842)« تاريخ ابن خلدون»، و(8/35)
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ِذْكُر الخلد األمني ي هناية الَقَسم؛ إشارة إىل ترابط النخوات، وأن األنخياء إخوة، 

ت  » :صىل اهلل عليه وسلمكام قال النخي  ، وأمهاهُتم شتَّى، (1)األنبياُء إِخوة  من َعالَّ

 .(2)«ودينُهم واحد  

ي  ق بعُضهم بعًضا، فيأخذ بعضهم بركاب بعض، ويزكِّ بعُضهم بعًضا، ويصدِّ

 .عقيدهتم واحدة، وإن اختلفوا ي الرشائع

؛ إشارة عليه السالم، ثم بجخل موسى عليه السالمفأقسم اهلل تعاىل بمهد املسيح 

: وًل أريد أن أسميها -دين املسيح ودين موسى: أعني -ويةلديانات السامإىل ا

، وإن كانت اساًم عليه السالمإىل دين موسى  اليهودية، ألن اهذا اًلسم مل يرد إشارة

إن موسى دينه : ، لكن ًل نقولعليه السالمينتحله الذين يزعمون أهنم أتخاع موسى 

 .اهلل تعاىلاليهودية، وإنام دينه املنَزل من عند 

فهذا الَقَسم باألديان الساموية التي نزلت عىل األنخياء، وبااصة األديان التي 

د معنى ربانيًّا إيامنيًّا، واهو أن بقي هلا أثر وحض ور، وامتداد تارخيي، واهو َقَسم يؤكِّ

األنخياء كلهم إخوة، ومَلتهم واحدة، وليس بينهم تعارض وًل تناقض، وكلهم جاؤوا 

 .هذا أواًل  بالتوحيد،

، حيث جاء صىل اهلل عليه وسلمتأكيد ختم الرساًلت والنخوات بمحمد : ثانيًا

 .األمني ي آخر الَقَسمذكر الخلد 

لألنخياء كلهم، فقد جاء  صىل اهلل عليه وسلمتأكيد معنى وراثة النخي : ثالثًا

د رشائعهم، وقد كان  اهيَم، وبشارُة أنا دعوُة أيب إبر»: يقول صىل اهلل عليه وسلمليجدِّ

 .عالقة قوية بالخلد األمني عليه السالمولدعوة إبرااهيم . (1)«ىعيس

                                                           

هنم واحد، ورشائعهم أراد أن أصل إيام. الذين أمهاهتم خمتلفة، وأبواهم واحد: أوًلد الَعاَلت( 1)

 (.85/889)للنوو  « رشح صحيح مسلم»: ينظر. تلفةخم

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة( 2365)، ومسلم (3443)أخرجه الخاار  ( 2)
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املخعوث ي الخلد  صىل اهلل عليه وسلمد األمني إشارة إىل حممد فالَقَسم بالخل

د ملة  صىل اهلل عليه وسلم، وأن حممًدا عليه السالماألمني، وإشارة إىل إبرااهيم  اهو جمدِّ

 .امومزيل أوثان اجلااهلية عن الخيت احلر إبرااهيم، وحميي دينه،

لكل معاين القيم الفاضلة والتوحيد  صىل اهلل عليه وسلموفيه معنى وراثة النخي 

 .عليهم السالماخلالص، التي جاء هبا األنخياء 

ملا   عليه وسلمصىل اهللأن ِدْيَن حممد : ، واهومعنًى رابًعاوألتِمُس ي اهذا الَقَسم 

خله التخديل وًل التحريف وًل النسخ، ت وناسًاا للرشائع ًل يدكان خامتًا للرساًل

وبقي بصفائه ونقائه، فقد جاء الَقَسم املتعلِّق هبذه النخوة ومكاهنا بوضوح بعيًدا عن 

پ ﴿: مطلًقا بغري قيد وًل حتديد، ومل يقل ﴾ڄ﴿اللخس وغموض املعنى، ومل يذكر 

يل كل التخاس، وإذا كان فحسب، ولكن أشار إليه وساَمه ووصفه بام يز ﴾پ

، فإهنم مل خيتلفوا قط «طور سينني»و «التني والزيتون»ي حتديد  املفرسون قد اختلفوا

 .(2)ي أن الخلد األمني اهو مكة

فأنت تقرأ اهذه السورة، وي مقدمتها الَقَسم، تلحظ أن اهذه : وَثمَّ معنًى خامس

ن التي أقسم اهلل هبا أو بام ينخُت فيها، تك
اد جتتمع فيها أاهم احلوادث املواطِ

 .طوائف الدينيةوالرصاعات بني األمم وال

ولذلك يتقَوى أن نربَِط بني ما أقسم اهللُ به ي اهذه السورة، وبني مشااهد 

يذكر فيها احلوادث ي اهذه املنطقة، ًل سيِّام إذا استدعينا بعَض النصوص النخوية التي 

نرْش، وأرض امليعاد، ض املَْحرش واملَ أرض الشام، وأر صىل اهلل عليه وسلمالنخي 

                                                                                                                                                    

وتقدم خترجيه . ريض اهلل عنه أخرجه أمحد، وابن حخان، واحلاكم، من حديث الِعرباض بن سارية( 1)

 [.6: الصف] ﴾...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿:«سورة الصف»ي 

« تفسري السمعاين»، و(24/501)« تفسري الطرب »، و(4/458)« تفسري مقاتل»: ينظر( 2)

 (.30/422)« التحرير والتنوير»، و(85/393)« روح املعاين»، و(6/253)
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وأرض الطائفة املنصورة، وأرض املجااهدين ي سخيل اهلل إىل قيام الساعة، حتى يقاتل 

إىل غري ذلك، مما يعطي املؤمن شعوًرا بأن الَقَسم اهنا له .. آخُراهم املسيَح الدجاَل 

لامتدادات ومعا  .ٍن عميقة، قد يدرك الناس طرًفا منها بالتأمُّ

 :﴾ھڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿ *

اهذا جواب الَقَسم، وألمهيته احتاج إىل تأكيده بالَقَسم السابق، ثم بالالم، ثم 

 .«قد»بحرف التحقيق واهو 

ليس املقَسم عليه اهو جمرد خلق اإلنسان؛ ألن خلق اهلل تعاىل لإلنسان من 

للمرشكني، فقد كانوا يعرتفون بأنه تعاىل اهو الذ  خلق الساموات املعلوم، حتى 

 .األرض وما فيهامو

إنه نَزهلم منزلة املنكرين هلذا املعنى؛ ألنه مل يظهر أثره عليهم، فهم : وقد يقال

يقولون ذلك بألسنتهم، لكنهم ًل يعخدونه سخحانه، وًل يطيعون رسله، وًل يلتزمون 

 !فهذا وجهلة َمن ينكر خلق اهلل تعاىل له، أوامره، فكأهنم نزلوا منز

عىل مسألة خلق اإلنسان، بل عىل خلقه  َسم غري منصب  أن يكون القَ  واألقوى

ي أحسن تقويم، ثم رَده أسفل سافلني، واهذا معنى أوسع يشتمل عىل قضية خلق 

 اإلنسان، وعىل أنه ُخلِق ي أحسن تقويم، وعىل أنه ُرَد إىل أسفل سافلني، وعىل

 .، فهي أربع قضايا إًذا[6: التني] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿: اًلستثناء

 ؟فام هو التقويم احلسن الذي ُخلق عليه اإلنسانقرر اهذا، ا توإذ

أكثر املفرسين يميلون إىل الكالم عن اجلانب اجلسد  املشهود ي اإلنسان، من 

واهذه من حسن صورته واعتدال قامته، واكتامل أعضائه وسمعه وبرصه وخلقته، 
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اإلنسان هبذه  مظااهر القدرة العظيمة، واحلكمة الخااهرة، والعلم املحيط ي خلق

 .(1)الصفة

ما تنظر إىل اجلامل ي خلق الخرش، صورة وشكاًل جتده ظااهًرا، فلو فقد  عند

اإلنسان من أعضائه جزًءا صغرًيا لشعر بالنقص والتعيب، كام لو فقد ظفًرا أو ُأصيب 

الظفر بسواد، فإنه خيفيه عن الناس، ولو فقد بعض شعره الظااهر، كشعر حاجخه أو 

رة جلِده، لشعر بحرج من نقصها، قد بعض أصابعه، أو تغرَيت صوحليته، أو ف

 .وحاول إخفاءاها، عىل أن حسن التقويم باٍق حتى مع وجود نقٍص جانخي

ب فيه من األجهزة الخاطنة، كاجلهاز التنفيس  ومن اخلَْلق ي أحسن تقويم ما ُركِّ

 ..واهلضمي والعصخي

عرفة قدره عىل الَفهم واإلدراك، وموكذا العقل الذ  مَيز اهلل به اإلنسان، وأ

مات واألسخاب والنتائج، واًلستفادة من التجارب واخلربات، ولذا جعل تعاىل  املقدِّ

اإلنسان إنساًنا بالعقل والروح ًل باجلسد فحسب، وإًل فقد جتد من احليوانات ما اهو 

أغىل من  أمجل منه كالطاووس، وما اهو أقوى منه كالفيل أو األسد، ومن اجلخال ما اهو

 .من معادن الذاهب والفضة اإلنسان؛ بام حتتويه

إن إنسانية اإلنسان بالعقل واإلدراك، وباملسؤولية والتكليف الرشعي املخني عىل 

مت باخلطاب والتكليف، فهو إنسان باستقرار نفسه  العقل، وبالنفس التي ُكرِّ

 .وسعادته وطِيب عيشه ورسوره، وفرحه ورضاه واغتخاطه

                                                           

« زاد املسري»، و(24/852)للواحد  « التفسري الخسيط»، و(24/580)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

 (.1/435)« تفسري ابن كثري»، و(20/884)« لقرطخيري اتفس»، و(4/464)
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والكامل ي اجلسد فقط، بل اهي ي ًل يتمثل باجلامل  حسن تقويم،فالقه ي أ

اجلسد والعقل والروح والنفس، وي املوااهب والقدرات وامللكات، واألعطيات التي 

 .[81: النحل] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ﴿: ًل تنتهي وًل حييط هبا عد

 والتوازن ي خلقة اإلنسان بني الروح واجلسد، حيث يتقارص عن درجة املََلك

درجة الشيطان املريد، وجيعل الروح واجلسد والعقل تعمل الكريم، ويتعاىل عىل 

 .بانسجام، اهو من حسن التقويم

 :﴾ۓٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ *

واهذا جزء من املقَسم عليه، أن اإلنسان احلسن ي شكله واهيئته وتقويمه ُيَردُّ 

ندفاعه، ترى ما ترى الشاب ي توقُّده وحيويته وقوته وعنفوانه وا أسفل سافلني، عند

ا، وًل  مظهًرا من مظااهر اجلامل والقوة والنشاط، وقد خييَل للشاب أنه سيستمر شابًّ

يوًما شيًاا اَهِرًما، تتحول نضارة وجهه إىل غضون وجتاعيد،  أنه سيصخح يتصور

ويتساقط شعر حاجخيه عىل عينيه، وتذاهب األسنان، وُيصاب بثقل الكالم وبطء 

َدْوِدب الظ ألمراض، ويخدأ اًلرتعاش، وتظهر مقدمات هر، وتغزوه ااحلركة، وحَيْ

 !الصخوح النضري؟ الوجه ذلك من أثر الذابل الضعيف الوجه اهذا ي اهل !(الزاهايمر)

رده ي حياته العقلية إىل أرذل العمر، فرتى اهذا : ومن معاين رده أسفل سافلني

ِرًفا اَهِرًما كالطفل، بل َخ اإلنسان العاقل اخلخري الذ  يتقد ذكاًء وفطنًة، ي آخر عمره 

 !الطفل أفضل حاًًل منه
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ذاهاب الشهوة، فرتى الذ  قىض شخابه باألمس َيُعبُّ الشهوات : ومن معانيها

عخًّا، دون تقوى أو ازدجار، قد كرب وشاخ وعجز، ومل يخق له إًَل الذكريات السيئة 

 . (1)املؤملة واحلرمان

 إذا مل يقـِضـها (2)اناتخمن لُ ***  يأسُف املـرُء عىل ما فــاَتـه

 للتي أمضـَى كأن مل ُيْمِضـها***  وتـراُه َفـِرًحـا مستـخـشـًرا

 (3)لقريب  بعُضها من بعِضـها***  إهنا عند  كأحالِم الَكَرى

سفلة اًلعتقاد، واإلرشاك أسفل : اهم السافلون: ﴾ٿ ٿ﴿معنى : وقيل

ه من التقويم واإليامن بإله أن يأخذ ي تغيري ما ُفطر علي ﴾ٿ ٿ﴿اًلعتقاد، فيكون 

 .حد، وتوجه الفطرة إليه بالعخادة والتعظيم، فيصري مرشًكا أو كافًراوا

واهل أسفل ممن يعتقد ألواهية احلجارة أو األشجار أو احليوانات، أو ممن جيحد 

 !الق واهو يشااهد خملوقاته ويتلَقى إنعامه؟وجود اخل

فول الذي يرد له َمن جتاوز تقويم ا فول ي األخالق من طمع : لفطرةومن السُّ السُّ

)!وجشع وجزع واهلع وجخن وفحش، فهل بعد اهذا من تسفل ي األخالق
4). 

أسفل أن الصورة القويمة ترد إىل صورة قخيحة مشَواهة حينام ُتلقى ي : معناه وقيل

 .(5)دركات النار، موضع العصاة املتمردين عىل رهبم

                                                           

فتح »، و(480 -20/409)« اللخاب ي علوم الكتاب»، و(6/302)« تفسري املاورد »: ينظر( 1)

 .، واملصادر السابقة واآلتية(5/564)« القدير

 .ُلخانة، واهي احلاجة النفسية: مجع( 2)

 .﴾ہ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿: «سورة القيامة»تقدم خترجيه ي ( 3)

 (.421 -30/424)« التحرير والتنوير»: ينظر( 4)

 (.929ص)« تفسري السعد »، و(4/443)« الكشاف»: ينظر( 5)
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 :﴾ڭٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿ *

وي اهذا اًلستثناء أرسار، فإن اهلل تعاىل استثنى : ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿

 أليس يمر عليهم اهلََرم والكرب والشياوخة كغرياهم؟: املؤمنني، والسؤال

والسنن ًل حتايب أحًدا،  ،[40: النحل] ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿.. بىل

إن الذ  حيفظ القرآن ًل يصيخه : واملؤمن قد يصيخه اخلرف ي عقله، وبعضهم يقول

، واهذا مل يثخت ي القرآن، وًل ي السنة، وًل ي التاريخ، (1)وُيروى مرفوًعا. اخلََرف

، وًل يدل عليه الواقع؛ فإننا نجد من الناس َمن يكون عالِـاًم وحافًظا ثم يتغرَي 

ثون كانوا حيجرون عىل الشيخ إذا كرب سنه وتغري حفظه، ويمنعون الناس من  واملحدِّ

ي منه، ويقو وقد ُيمنع من التحديث؛ لئال خيتلط . فالن اختلط: لوناألخذ عنه والتلقِّ

ًثا قىض عمره د، مع أنه كان حُمَدِّ ، «حَدثنا»، «قال»: كله ي حديثه الصحيح بغريه فرُيَ

 .«ناأخرب»، «أنخأنا»

إن ذلك فيهم أقل منه ي غرياهم؛ ألن اإلنسان إذا نقص عقله يظل : وقد نقول

د األشياء املألوفة فيام مىض  من عمره، فيقرأ القرآن ويسخِّح ويسوق احلديث يردِّ

 .النخو 

د ما ألفه واستقر ي ذاكرته من أمور رديئة أو فاسدة، فتسمع منها ما يعيخه  أو يردِّ

 .وُيَعدُّ منقصة فيه

أن اإلنسان ي كربه يخقى ي وجهه نور وإرشاق من أثر الطاعة : وَثمَّ وجه آخر

إن للحسنة لنوًرا ي القلب، »: يقول ام عنهريض اهللوالعخادة، وقد كان ابن عخاس 

                                                                                                                                                    

« تفسري الخغو »، و(2/328)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(583، 24/509)« تفسري الطرب »: وينظر

 .، واملصادر السابقة(32/82)« تفسري الراز »، و(1/442)

 (.248 -269)« الضعيفة السلسلة»: ينظر( 1)
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وضياًء ي الوجه، وَسعًة ي الرزق، وقوًة ي الخدن، وحمخًة ي قلوب اخللق، وإن للسيئة 

لسواًدا ي الوجه، وظلمًة ي القلب، وواهنًا ي الخدن، ونقًصا ي الرزق، وُبغًضا ي 

 .(1)«قلوب اخللق

، فكأنه صىل اهلل عليه وسلمه النخي ا إىل وجأهنم نظرو ريض اهلل عنه وقد ذكر أنس

 .(3)، وذلك ي آخر عمره(2)ورقة مصحف

بقول أيب  صىل اهلل عليه وسلمي وصفه  ريض اهلل عنهاوقد استشهدت عائشة 

 : (4)َكخرِي اهلَُذيل

 من كلِّ ُغرَبِ َحيْـَضـةٍ 
أٍ  ُمـْغـِيـلِ ***  وُمرَبَ

ٍ
 وفساد مرضعٍة وداء

ِق العارِض املُتََهلِّلِ ***  ِة َوْجِههأرِسَ وإذا نظرَت إىل   َبَرَقْت كرَبْ

أن اإلنسان الذ  حيتقب ذكريات اللهو واملعايص، يتمنى املعصية : ومعنى ثالث

حني يعجز عنها، وربام ُيكتب عليه وزراها، أما املؤمن فإنه ُيكتب له األجر، وي 

ا كان يعمُل مقيًمـا م لهإذا مرَض العبُد أو سافَر، ُكتب »: مرفوًعا« الصحيح»

)«صحيًحا
5). 

فإذا عجز عن صالة الليل أو الصيام أو الذكر أو التعليم أو اجلهاد، لعارض من 

ڤ ڤ ﴿: كرب السن أو املرض؛ فإن أجره يدرُّ عليه، واهذا من معاين قوله تعاىل

                                                           

« روضة املحخني»، و(3/24)« منهاج السنة النخوية»، و(80/630)« جمموع الفتاوى»: ينظر( 1)

 (.8/423)« مدارج السالكني»، و(30ص)« الوابل الصيب»، و(448ص)

شف ك»: ينظر. إنام شَخهه بورقة املصحف؛ لذاهاب اللحم وِرَقة اجللد وصفاء اجلسم من الدم( 2)

 (.2/44)« إرشاد السار »، و(3/895)« لاملشك

 (.489)« صحيح مسلم»، و(610)« صحيح الخاار »: ينظر( 3)

 (.4/422)« سنن الخيهقي»، و(2/45)« حلية األولياء»: ينظر( 4)

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب موسى األشعر ( 2996)أخرجه الخاار  ( 5)
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غري مقطوع، حتى وإن كربوا وعجزوا، فاألجر ًل يقطع، بل اهو : أ  ﴾ڦ ڦ

مل يكونوا من األخيار وًل من  ما كانوا يعملون، باالف أولئك الذينمستمر هلم عىل 

 .(1)الصاحلني

ًل َيُمنُّ به عليهم، بل يتفَضل اهلل به، من غري أن : أ  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

ل، باالف عطاء الناس، فإنه قد  َيُمَن عليهم به أحد؛ ألنه من اهلل تعاىل املعطي املتفضِّ

 ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿اهلل الذين يلحقه َمنٌّ أو أذى، ولذلك مدح 

)[262: الخقرة]
2). 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿: فهناك رابط بني الَقَسم الذ  أقسم اهلل به

، وبني األمر املقَسم عليه، واهو خلق اإلنسان ي أحسن تقويم، ثم إرجاعه إىل ﴾پ

 .﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿أسفل سافلني 

اإليامن، فهو إلنسان، وأهنا إىل القيمة احلقيقية ل -واهلل أعلم -واهذا الَقَسم إشارة

ح عقل اإلنسان، وحيفظ عمل جسده فال ينقطع أجره، وحيفظ نفسه  الذ  يصحِّ

 .(3)وروحه وماله، ودنياه وآخرته

 :﴾ۈڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿ *

                                                           

« تفسري املاورد »، و(24/528)« تفسري الطرب »، و(434ص)« تفسري جمااهد»: ينظر( 1)

 (. 32/283)« تفسري الراز »، و(6/302)

، (4/814)« الكشاف»، و(4/825)« تفسري الخغو »، و(1/216)« تفسري الثعلخي»: ينظر( 2)

اللخاب ي علوم »، و(24/543)« تفسري الراز »، و(4/465)« زاد املسري»، و(5/5)« املحرر الوجيز»و

 (.22/846)« ظم الدرر ي تناسب اآليات والسورن»، و(84/803)« الكتاب

تفسري »، و(528، 589، 24/584)« تفسري الطرب »، و(434ص)« تفسري جمااهد»: ينظر( 3)

 (.85/396)« روح املعاين»، و(80/248)« تفسري الثعلخي»، و(9/543)« املاتريد 
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ب بالدين، والدين اهنا اجلزاء واحلساب ي اآلخرة، : واهذا خطاب لإلنسان املكذِّ

 .(1)زى بهجُي : حيث ُيدان اإلنسان بام عمل، أ 

ما الذ  جعلك تكذب بالدار اآلخرة، وأنت َتَرى اإلنسان خُيَلُق ي : واملعنى

 أحسن تقويم، ثم ُيَردُّ إىل أسفل سافلني؛ ي جسده ونفسه وعقله؟

واهل تظن أن الذ  خلق اإلنسان هبذه احلكمة والعظمة واإلبداع، وأرسل إليه 

 ُسًدى، وًل يخعثه، وًل يدينه وجيازيه؟الرساًلت، وكَلفه بالتكاليف، يرتك اإلنساَن 

ب بعد اهذا كله بالدين؟  ما الذ  جيعلك تكذِّ

صاحب : َأًَل تدر  أن اهلل تعاىل اهو أحكم احلاكمني، أ : ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ﴿

 .احلكمة، واحلكمة تقتيض أن ًل خُيَْلق اإلنسان ُسًدى

س من اهذا لي: وي حكم الخرش أنه لو عمل أحد شيئًا بغري جدوى، لقال الناس

مقتىض احلكمة، حتى النعل يلخسه اإلنسان ليتقي احلر والربد واألشواك، وغرياها مما 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿! يكون ي طريقه، فكيف ُيرتك اهذا اإلنسان بكلِّيته ُسًدى؟

 .[34 -36: القيامة] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

أفمن احلكمة أن خُيلق اإلنسان هبذه القوة والكثرة، واًلمتداد التارخيي 

اي واإلبداعي، ثم ُيرتك وهُيمل، فيذاهب الظامل واملظلوم، واملاطئ واملصيب، واجلغر

ملؤمن والكافر، والرب والفاجر، ويأكلهم الرتاب والدود، فال ُيخعثون وًل ُيسألون وا

قتص للمظلوم من الظامل؛ اهل يتوافق اهذا مع وًل حُياسخون وًل جُيازون وًل يُ 

؟ بىل، ونحن عىل ذلك من ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ﴿: كال؛ وهلذا قال! احلكمة؟

 .الشااهدين

                                                           

 چ چ چ چ﴿: «سورة اًلنفطار»، و﴾ڱ ڱ ں ں ڻ﴿: «املعارج سورة»كام تقدم ي ( 1)

 .﴾ۋ
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بونك بعد اهذا؟ : وقد يكون معنى اآليات يا رسوَل اهلل، ما الذ  جيعلهم يكذِّ

 .(1)واملعنى متقارب

: قال فيه صىل اهلل عليه وسلمحديثًا عن النخي  ريض اهلل عنه وقد روى أبو اهريرة

عىل بىل، وأنا : فليقل، ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ :، فقرأ«﴾ٱ ٻ﴿ سورة»َمن قرَأ »

 .(3)واحلديث فيه ضعف، ورَجح أبو زرعة الراز  وقفه. (2)«ينذلك من الشاهد

  

                                                           

، (20/886)« تفسري القرطخي»، و(4/465)« زاد املسري»، و(24/523)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

 (.85/294)« روح املعاين»، و(5/561)« فتح القدير»، و(1/435)« تفسري ابن كثري»و

، وابن (3344)، والرتمذ  (114)، وأبو داود (4398)، وأمحد (8025)أخرجه احلميد  ( 2)

 (.8929)« شعب اإليامن»، وي (2/380)، والخيهقي (436)« عمل اليوم والليلة»ي السني 

ختريج أحاديث »، و(241 -88/246)« علل الدارقطني»، و(8463)« علل ابن أيب حاتم»: ينظر( 3)

 (.816 -815ص)« متام املنة»، و(2/48)« نتائج األفكار»، و(244 -4/243)« الكشاف
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*  

 .(1)«سورة الَعَلق»: اسمها ي معظم املصاحف، وعند مجهور املفرسين

، «﴾چ چ چ﴿سورة »: ، أو«﴾چ چ چ ڇ ڇ﴿ سورة»: وتسَمى

)«﴾چ﴿سورة »: وبعضهم خيترصاها
2). 

سورة »: -كابن العريب، وابن اجلوز ، وابن القيم، وغرياهم -اماها بعضهمسو

 .(3)«القلم

، «العلق»، فاألَْوىَل أن تسَمى اهذه السورة بـ«القلم»تسَمى بـ «﴾ڈژ﴿سورة »و

 .﴾چ﴿أو 

                                                           

« تفسري الطرب »، و(80/339)« سنن النسائي الكربى»، و(4/459)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

« تفسري الخغو »، و(6/255)« تفسري السمعاين»، و(80/242)« تفسري الثعلخي»، و(24/524)

تفسري »، و(4/466)« زاد املسري»، و(5/508)« املحرر الوجيز»، و(4/445)« الكشاف»، و(5/249)

 (.30/433)« ويرالتحرير والتن»، و(20/884)« القرطخي

 «الخاار  صحيح»و ،(3/443) «الرزاق تفسري عخد»، و(439ص)« تفسري جمااهد»: ينظر( 2)

 وكامل القراء مجال»و ،(80/545) «املاتريد  تفسري»و ،(5/300) «الرتمذ  جامع»و ،(6/843)

« رالسو مقاصد عىل لإلرشاف النظر مصاعد»و ،(1/436) «كثري ابن تفسري»و ،(8/208) «اإلقراء

 (.30/433)« التحرير والتنوير»، و(85/399)« روح املعاين»، و(3/282)

زاد »، و(2/342)ًلبن العريب « أحكام القرآن»، و(5/862)للنحاس « إعراب القرآن»: ينظر( 3)

مالك »، و(8/208)« مجال القراء وكامل اإلقراء»، و(8/51)« مفتاح دار السعادة»، و(4/466)« املسري

« فتح الخيان ي مقاصد القرآن»، و(295ص)« اإلكليل ي استنخاط التنزيل»، و(2/509)« التأويل

 .، واملصادر السابقة(2/644)« مراح لخيد لكشف معنى القرآن املجيد»، و(85/304)



215 
 

 .(1)عرشون: وقيلثامين عرشة، : وقيلتسع عرشة آية،   *

ين، خصوًصا صدراها، د مجااهري املفرسوأول ما نزل عن ،باإلمجاع  *

 .(2)وكان نزوهلا ي رمضان ليلة السابع عرش منه

*  

اهذه السورة عىل وجازة ألفاظها، وقرص آياهتا، بديعة املعاين، رائعة األلفاظ، 

دقيقة اإلعجاز، ُتخهر العقول وتأخذ باأللخاب، واهي أول سورة طرقت سمع النخي 

 .وسلمصىل اهلل عليه 

، (غار حراء: )نزلت بدايات اهذه السورة ي غار بعيد يصعب الوصول إليه

يعخد ربه فيه، ي ظل جااهلية َجْهالء غَطت  ه وسلمصىل اهلل عليحيث كان النخي 

ة وستون صناًم، مئعقول الناس وحياهتم، ومكة تضج باألوثان، إذ كان ي الكعخة ثالث

 :(3)والناس كام قال الشاعر

 إًل عىل صـنٍم، قد اهام ي صنمِ ***  وىض ًل مترُّ هبمالناُس فأتيـَت و

 لكلِّ طاغية ي اخلَْلق حمـتـكـمِ ***  مسَارة  واألرُض مملوءة  َجْوًرا، 

 أصمُّ َعمِ ***  مسيطُر الفرس يخغى ي رعيـتـه
 وقيرُص الروم من كِرْبٍ

ة العرب خاصة، ًل كانت احلياة مألى بالَضالًلت والظُّلامت واجلََهاًلت ي جزير

د كل سنة ي يتعخَ  صىل اهلل عليه وسلمي دين وًل دنيا، وًل حضارة وًل علم، وكان النخ

                                                           

: ينظر[. 85: العلق] ﴾ۇئ ۆئ ۆئ﴿: ، وقوله﴾ڻ ڻ ۀ ۀ﴿: فقد اختلفوا ي قوله تعاىل( 1)

التحرير »، و(85/399)« روح املعاين»، و(5/540)« فتح القدير»و ،(210ص)« الخيان ي عدِّ آ  القرآن»

 (.30/434)« والتنوير

، (4/264)« تفسري اخلازن»، و(4/466)« زاد املسري»، و(1/444)« تفسري الخغو »: ينظر( 2)

 (.30/433)« التحرير والتنوير»، و(8/318)« بصائر ذو  التمييز»و

 (.8/894)« الشوقيات»: ينظر( 3)
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غار حراء الشهر الذ  يوافق شهر رمضان، فإذا باملََلك يأتيه، وكان أول ما خياطخه به 

 .ويقَرع سمَعه اهذه الكلامت

، ريض اهلل عنها من حديث عائشة« الصحيحني»وقد ُذكرت قصة نزول الوحي ي 

.. ما أنا بقارئ.. ما أنا بقارئ  »: ي أول األمر قال صىل اهلل عليه وسلموكيف أن النخَي 

ثم املََلك يأخذه ويغطُّه ويضغطه، حتى يخلغ منه اجلَهد، حتى خيش عىل . «ما أنا بقارئ

 .، ثم قال له اهذه اآلياتصىل اهلل عليه وسلمنفسه 

 قرأاها ي املوقف، ثم رجع إىل صىل اهلل عليه وسلمخَي أن الن -واهلل أعلم -والظااهر

لوين»: ترجف بوادره، واهو يقول ريض اهلل عنهاخدجية  لوين زمِّ فزَملوه حتى ذاهب . «زمِّ

: وأخرباها اخلرب، وقال. «أي َخِدجيُة، ما يل؟»: ريض اهلل عنهاعنه الَرْوع، ثم قال خلدجية 

أبرش، فواهلل ًل خيزيك اهلل أبًدا، واهلل : ا عنهريض اهللقالت له . «لقد خشيُت عىل نفيس»

نك لَتصُل الرحَم، وَتْصُدُق احلديَث، وحتِمُل الَكَل، وَتْكِسُب املعدوَم، وَتْقِر  إ

أسد بن  ثم انطلقت به خدجية إىل ورقة بن َنْوَفل بن. الضيَف، وُتِعنُي عىل نوائب احلقِّ 

كان يكُتُب ا، وكان امرًأ تنرَص ي اجلااهلية، والُعَزى، واهو ابن عم خدجية أخي أبيه عخد

اَب العريَب، ويكُتُب من اإلنجيِل ما شاء اهللُ أن يكتَُب، وكان شيًاا كخرًيا قد َعِمي، الكت

، اسمْع من ابِن أخيَك : ريض اهلل عنهافقالت له َخِدجيُة  يا ابَن : قال ورقةُ . يا ابَن عمِّ

 اهذا: فقال له ورقةُ . خرب ما رآه صىل اهلل عليه وسلم أخي، ماذا َترى؟ فأخربه رسوُل اهلل

، يا ليتني فيها َجَذًعا، يا ليتني صىل اهلل عليه وسلمالنَاموُس الذ  ُأنزل عىل موسى 

. «َأَوخُمِْرِجيَّ ُهْم؟»: صىل اهلل عليه وسلمقال رسوُل اهلل . أكون حيًّا حني خيِرُجَك قوُمَك 

ُيدرْكنِي يوُمك أنرْصَك إن طُّ بام جئَت به إًَل ُعوِدَ ، ونعم، مل يأِت رجل  ق: قال ورقةُ 

 .(1)نرًصا مؤَزًرا

                                                           

 (.860)« صحيح مسلم»، و(3)« صحيح الخاار »: نظري( 1)
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واحلديث يدل عىل أن اهذه اآليات اهي أول ما نزل من القرآن عىل اإلطالق، وهبا 

 .صىل اهلل عليه وسلمُنخِّئ النخي 

ھ ﴿: ما يدل عىل أن أول ما نزل من القرآن« الصحيحني»وقد جاء ي 

 -قال صىل اهلل عليه وسلم، أن النخَي ريض اهلل عنهاماهلل  ر بن عخد، فروى جاب﴾ھ

ث عن فرتة الوحي بينا أنا أميش إذ سمعُت صوًتا من السامء، فرفعُت »: -واهو حيدِّ

بصي، فإذا املََلك الذي جاءين بِحراء  جالس  عىل كريس بني السامء واألرض، فُرِعْبُت 

لو: منه، فرجعُت فقلُت  لوين زمِّ ، فحمي ﴾...ھ ھ﴿: فأنزل اهلل تعاىل. «ينزمِّ

 .(1)الوحي وتتابع

د األمر األول، واهو أن  اهي أول ما  «﴾چ﴿سورة »ولكن ي اهذه الرواية ما يؤكِّ

، «﴾چ﴿ سورة»نزل؛ ألن حديث جابر فيه ذكر املََلك الذ  جاءه بحراء، وقد جاءه بـ

له، ثم محي   .الوحي بعد ذلكوفيه أنه قد عرفه، وأنه طلب من خدجية أن تزمِّ

أول ما نزل بعد ما َفرَتَ : ؛ أ «سورة املدثر»فعىل اهذا يكون معنى أول ما نزل 

، ثم ﴾چ﴿بـ صىل اهلل عليه وسلمالوحي، فقد جاء الوحي أول ما جاء إىل الرسول 

، فهذا اهو «سورة املدثر»ثم عاوده الوحي بـ -ريض اهلل عنهاكام ي حديث عائشة  -َفرَتَ 

 .(2)الصحيح، كام رَجحه عامة علامء التفسري والسريوال، واهو اجلمع بني األق

                                                           

 (.868)« صحيح مسلم»، و(4925، 4)« صحيح الخاار »: ينظر( 1)

 اهلداية إىل بلوغ»، و(80/242)« تفسري الثعلخي»، و(532 -24/524)« تفسري الطرب »: ينظر( 2)

« تفسري الراز »و ،(5/508)« املحرر الوجيز»، و(6/309)« تفسري املاورد »، و(8/49)« النهاية

، (8/803)« تفسري ابن كثري»، و(20/884)، (8/886)« تفسري القرطخي»، و(32/285)، (30/600)

التحرير »، و(400، 85/399)« روح املعاين»، و(540، 5/394)« فتح القدير»، و(436، 1/268)

واملصادر  ،(810 -846ص)« مدخل إىل التفسري وعلوم القرآن»، و(30/433)، (29/51)« نويروالت

 .«سورة املدثر»السابقة واآلتية، وما تقدم ي أول 
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، وُأرسل ﴾چ﴿ُنخِّئ بـ صىل اهلل عليه وسلمواهو ما يقتضيه النظر؛ فإنه 

 ، فكانت﴾ھ﴿بـ

 ے ۓ ھ ھ ے﴿: رسالة، فقيل له ﴾ھ﴿نخوءة له، وكانت  ﴾چ﴿

 .﴾ہ

لة احلنيفية ي ي غار حراء عىل م صىل اهلل عليه وسلمكان التعخد الذ  يعمله النخي 

صىل اهلل دة اهلل تعاىل، وي العخادة ُأنس للقلب، وراحة للنفس، وقرب من اهلل، فكان عخا

يت عليه وسلم عخادة؛ ألهنا تذّلل النفس لطاعة اهلل تعاىل، : يأنس باملناجاة، وُسمِّ

ينام يقرتب من ، وأفضل ما يكون العخد ح«أقرُب ما يكون العخد من ربه واهو ساجد»و

 .ربه

 صىل اهلل عليه وسلمثم أراد تعاىل بسابق حكمته وبالغ رمحته أن يواجه الرسول 

أمر الدعوة إىل اهلل، وتوجيه الناس، واهذا فيه العناء واجلهد واملشقة، وفيه اجلرح والقتل 

كان أول ما فعله مع  عليه السالموالطرد والتكذيب والتعذيب؛ ولذلك ملا جاء جربيل 

ضَمه وضغطه واهَزه، حتى بلغ منه : أن أخذه وغَطه، يعني وسلمصىل اهلل عليه نخي ال

. «ما أنا بقارئ»: صىل اهلل عليه وسلمفقال له النخي . «اقرأ»: اجلَهد، ثم أرسله، وقال له

يٌّ ًل أقرأ وًل أكتب: أ   .أنني ًل أحسن القراءة؛ فأنا ُأمِّ

صىل جاء النخي  المعليه السأن جربيل  وقد جاء ي بعض الروايات من املراسيل،

 .(1)«اقرأ ما هو مكتوب  »: بديخاجة فيها اهذه السورة، فكان يقول له اهلل عليه وسلم

                                                           

« املستدرك»، و(4/54)للفاكهي « أخخار مكة»، و(3/444) «الرزاق تفسري عخد»: ينظر( 1)

« الدر املنثور»، و(3/299)« املهرة إحتاف»، و(82/354)، (1/481)« فتح الخار »، و(2/529)

 (.85/408)« روح املعاين»، و(85/523)
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صىل اهلل عليه ملا جاء إىل النخي  عليه السالموًل يلزم اهذا التقدير، بل إن جربيل 

يشء يقرأ  صىل اهلل عليه وسلمكان املفرتض أن يكون مع النخي  .«اقرأ»: وقال له وسلم

صدره ما يقرؤه؛ فإن القراءة ُتطلق عىل ما ُيقرأ من الورق، أو ما يقرؤه ، أو يكون ي منه

 .فقرأ من حفظه، لكان امتثل. اقرأ: اإلنسان من صدره، فلو قلت لرجل

: املزمل] ﴾ڦ ڦ ڄ ڦ ڦ﴿: واهلل تعاىل أمر املؤمنني بقراءة القرآن، فقال

 .، وإنام ُسمي قرآًنا؛ ألنه ُيقرأ[20

صىل أن يقرأ، والنخيُّ  صىل اهلل عليه وسلمكان يريد من النخي  السالم يهعلفجربيل 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿: ًل أحسن القراءة؛ كام قال تعاىل عنه: يقول اهلل عليه وسلم

 .[41: العنكخوت] ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

صىل اهلل عليه ، والخعض قد يظنها تأبيًا من النخي «ما أنا بقارئ»: فهذا معنى قوله

، ومل يسخق يل : وليس اهذا املعنى، إنام اهو. ًل، لن أقرأ: ، وكأنه يقولوسلم أنا أميٌّ

 .تعليم

وي الَغطِّ والضغط إشارة إىل أن مرحلة التعخد الناعمة التي ختلو هبا بربك 

له دون حتمل مسؤولية تقلق مضجعك وتثقل ظهرك قد وتناجيه وتدعوه وتسأ

عوة، وبالغ الرسالة، وما يرتتب عىل انتهت، وجاءت مرحلة تتحمل فيها ثقل الد

ے  ھ ھ ے﴿: ذلك؛ ولذلك كانت اهذه اهي الخداية، ثم جاءت بعداها

، واألمر بالقيام أمر بالنهوض واإلنذار والخيان، ثم جاءت [2 -8: املدثر] ﴾ہ ۓ

، فعرف النخي [2 -8: املزمل] ﴾ہ ٻ ٻ پ پ ٱ ٻ ٻ﴿: اآلية الثالثة

عز  لتعب والعناء، ولكن ي ذات اهللفيه املشقة وا أنه دخل عهًدا صىل اهلل عليه وسلم

 .وجل
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ا من الرتقب والتطلع  «ما أنا بقارئ»: صىل اهلل عليه وسلموي قوله  أنه كان خلوًّ

واًلنتظار، خالًفا ملا كان عليه كثري من احلنفاء وأاهل الكتاب، كُأميَة بن أيب الَصلت؛ 

حسده وكفر، مع أنه  صىل اهلل عليه وسلمخي فإنه كان ينتظر الرسالة، فلام كانت إىل الن

آمَن »: قال  عليه وسلمصىل اهللمؤمن ي قرارة نفسه؛ ولذلك ملا ُقرئ شعره عىل النخي 

 .(1)«ِشْعُره، وكفَر قلبُه

عز  مل يكن يرتَقب شيئًا من ذلك؛ ولذلك قال اهلل صىل اهلل عليه وسلمفالنخي 

، [16: صالقص] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿: له وجل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿: وقال

 .[52: الشورى] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

صىل اهلل ومل يكن العرب يعرفون أخخار النخوة والوحي، ولذا استغرب النخيُّ 

بنداء اهلل له مخارشة؛ ألن  عليه السالمجميء املََلك، بينام مل يفاجأ موسى  عليه وسلم

 .(2)واألنخياء فيهم كثرياملالئكة كانت تغشى بيوهتم، 

 :﴾ۀچ چ چ ڇ ڇ ﴿ *

د املقروء؛ إما للعلم به، واهو القرآن، أ  اقرأ القرآن، أو اقرأ القدر الذ  : مل حيدِّ

 .أعلِّمك إَياه اآلن

، فيكون أمًرا ألمته من بعده، (1)اقرأ كل ما حُيتاج إليه من علم نافع: أو املقصود

لدين أو الدنيا، فتكون اآلية دلياًل عىل إجياب ودعوة إىل طلب العلم النافع ي أمر ا

                                                           

، (2/250)« تفسري الخغو »، و(4/4)« التمهيد»، و(8943)للفاكهي « أخخار مكة»: ينظر( 1)

تفسري ابن »، و(3/294)« الخداية والنهاية»، و(85/403)« تفسري الراز »، و(9/242)« تاريخ دمشق»و

 (.4/854)« فتح الخار »، و(6/592)« كثري

: «سورة املزمل»، و﴾ىئ يئ  مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ﴿: «سورة القمر»ينظر ما تقدم ي ( 2)

 .﴾ٻ ٻ ٱ ﴿
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ليه، فمنه ما جيب عىل األعيان، ومنه ما جيب عىل الكفاية، كام ي طلب العلم املحتاج إ

 .(2)«طلُب العلم فريضة  عىل كلِّ مسلم»: حديث

ية يغلب عليها  صىل اهلل عليه وسلمخي نزلت اهذه اآلية عىل الن واهو من أمة أمِّ

َرف ي اليمن والشام نوا يعرفون القراءة إًل نادًرا، فقد كانت ُتعاجلهل، وما كا

والعراق، أما عرب مكة واجلزيرة فام كانوا يعرفون الكتابة، وكانوا يروهنا من 

 .خصائص اليهود والنصارى؛ ألهنم أاهُل كِتاب

مخني من عخادة األوثان، والواحد منهم إذا نزل ي مكان بحث  وكانوا عىل ضالل

، وجعل منها ثالًثا لَِقْدِره، واختذ الرابع صناًم يعخده، وإذا مل جيد (3)ة َأَثاٍف عن أربع

كام قال أبو رجاء  -أحجاًرا حيثو بيشء من الرتاب جيمعه، ثم حيلب عليه الشاة

 .ة وستون صناًم مئالكعخة فقد كان فيها ثالثوأما . (4)ثم يعخده -الُعطارد 

                                                                                                                                                    

« تفسري القرطخي»، و(32/285)« تفسري الراز »، و(3/594)« تفسري السمرقند »: ينظر (1)

« التحرير والتنوير»، و(5/540)« فتح القدير»، و(80/506)« الخحر املحيط ي التفسري»، و(20/889)

(30/435.) 

، (3/243)، وابن عد  (2134)، وأبو يعىل (6446، 94)، والخزار (224)أخرجه ابن ماجه ( 2)

 من( 85) «وفضله العلم بيان جامع» ي الرب ، وابن عخد(8544 -8543)« شعب اإليامن»والخيهقي ي 

 .ريض اهلل عنه أنس حديث

« مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن رااهويه»: ينظر. وضعَفه غري واحدوُرو  من غري وجه، 

، (8/52)« جامع بيان العلم وفضله»، و(4/249)، (230، 2/51)عقيِّل لل« الضعفاء»، و(9/4654)

تفسري »، و(8/24)« املجموع»، و(265ص)« مقدمة ابن الصالح»، و(66 -8/54)« العلل املتنااهية»و

جنة »للسيوطي، و« طلب العلم فريضة عىل كل مسلم: يه طرق حديثجزء ف»، و(1/295)« القرطخي

 (.804 -13ص)« املرتاب

 .حجارة ُتنصب، وجُيعل الِقْدر عليها: َثاياألَ ( 3)

 (.4344)أخرجه الخاار  ( 4)
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خدائية، نوا فيها عىل الفطرة، واملعلومات الأما الطب والصناعة والزراعة، فقد كا

 .وأما التجارة فكانت حمدودة

كانت اجلزيرة معزولة بصحرائها، ممتنعة عن أن ُتفرض عليها سلطة عاملية، مما 

اها، ولذلك جتد عجخًا أن يكون أول جعلها معزولة عن احلضارة التي كانت عند غري

 .﴾چ چ چ ڇ ڇ﴿: صىل اهلل عليه وسلمخطاب للرسول 

إن أول واجب عىل املكَلف اهو العلم؛ هلذه اآلية، ألهنا أول ما »: يقول ابن تيمية

 .(1)«صىل اهلل عليه وسلمخاطب اهلل هبا رسوَله 

والناظر إىل أحوال األمة العربية واإلسالمية ي عهد النخوة وما بعده يلحظ أهنا 

وتنرُشاها ا رشعيًّا حَصلت علوًما كثرية، واستطاعت أن هتضمها ثم تصلحها إصالًح 

 !بني الناس، ثم حصل الرتاجع املحزن لألمة، حتى آلت األمور إىل ما اهي عليه اآلن

ل ي القرآن الكريم جيد آيات كثرية تدعو إىل العلم والتفكري، حتى ي  واملتأمِّ

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿: مصالح احلياة الدنيا، فقوله تعاىل

زراعة والنخات، ومراحل تكوينه وأطواره، الحَدث عن ، آيات تت[848: األنعام] ﴾ھ

تلقتها األمة من رهبا، وليس من يشء يتعاطونه، بل بوحي القرآن الذ  يعظمونه، 

وعىل ضوئه يتوقع أن تكون األمة خطت ُخطوات كخرية ي العلم بحرث األرض 

قال  والزرع وألوانه وأنواعه وتكوينه وتنميته، وبناء األرض واستعامراها، كام

، مما يثري اًلستغراب هلذا التالف [68: اهود] ﴾ىئ ی ی ی ی جئ﴿: سخحانه

 !والتأخر العظيم عند املسلمني، وغالب بالداهم زراعية

                                                           

درء تعارض العقل »، و(2/234)« الفتاوى الكربى»، و(23/54)« جمموع الفتاوى»: ينظر( 1)

 (.4/886)« والنقل
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ما أنزَل اهللُ من داء إاِلَّ وأنزَل له دواًء، علمه َمن »: احلديث الصحيح: ومن السنة

 .(1)«علَمُه، وجهَله َمن جهَلهُ 

العلَم باألدوية علاًم، وَسَمى عدم   اهلل عليه وسلمىلصواهنا َسَمى رسوُل اهلل 

ألمته؛ أنه ليس من داء أو مرض إًل وله  صىل اهلل عليه وسلماملعرفة به جهاًل، كام لَقنه 

دواء، إًل املوت، واهذا مما يدفع األمة للخحث والنظر والتجربة والتعليم، فهو كقول 

فع الخحث؛ ومن َثَم يتوفر دا. كانما تطلخه موجود ي اهذا املإن : َمن يقول لك

ليُصاب دواء الداء، فيربأ بإذن اهلل تعاىل، ولكن األمَة ِعيال  عىل أمم الرشق والغرب 

 !(2)«ذاك ِعلم  غلخنا عليه أاهل الكتاب»: ي الطب منذ قديم، حتى قال الشافعي

شتقاق ىل املعرفة والتعليم واًلومع أنه تعاىل جعل أصوًًل تنطلق األمة منها إ

نقطاع عن مرياث النخوة، وعن اًللتزام هبد  اهلل سخحانه، والوصول، إًل أن اًل

واًلنشغال بفروع باَلْغنا فيها، وأعطينااها أكثر مما ينخغي أَخر املسرية، وما ُوجد رسف  

 .إًل ومعه حقٌّ مضيَع  

، والدعوَة بدون علم  دون دعوة  إىل جهل، واجلهاد بإن العخادة بدون علم ضالل 

وتطويح  للعدل واإلحسان، واهكذا كل األعامل املرشوعة، إذا علم انتهاك  للحرمات 

                                                           

، وابن (6134)« الكربى»، والنسائي ي (3431)، وابن ماجه (4264، 3922)أخرجه أمحد ( 1)

 .ريض اهلل عنه من حديث ابن مسعود( 4/896)، واحلاكم (6062)حخان 

 من حديث جابر( 2204)، ومسلم ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة( 5648)وأخرج الخاار  

 (.2143، 8650، 584، 458)« السلسلة الصحيحة»: وينظر. نحوه ريض اهلل عنه

طخقات »، و(80/54)« لنخالءسري أعالم ا»، و(2/886)للخيهقي « مناقب الشافعي»: ينظر( 2)

 (.84ص)ًلبن طولون « الطب النخو »، و(81ص)« توايل التأسيس»، و(32ص)« الشافعيني
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مل تكن مستنرية بنور العلم والخصرية، فإهنا ًل تعطي نتيجتها وثمرهتا، ولذلك يقول 

 :(1)الشاعر

 ***  يا طالخي علــَم النخيِّ حممدٍ 
ِ
 ما أنتُم وسـواكـُم بســواء

 ***  فمداُد ما جتر  به أقالُمكم
ِ
 أزكى وأفضُل من دِم الشهداء

من عخادة وخمالطة : الخداءة بالعلم بداءة منطقية ورضورية؛ ألن كل املطالب

ودعوة وجهاد ومصالح دنيوية، كالتجارات والصناعات والزراعات، مفَتِقرة إىل العلم 

 .ي ثمرهتا األخروية، وي حصيلتها العاجلة

لعلم عن الدين، العلم والدين، وإذا انفصل اة إىل الرتابط املطلوب بني تشري اآلي

فإنه ُينِذر بوجود كارثة كخرية، كام ي قضية اًلستنساخ واخلاليا اجلذعية والتعديل 

الوراثي واجليني لإلنسان واحليوان والنخات، والذ  يوشك أن ينفلت دون رقابة أو 

 .نيةمسؤولية، فيكون عخًثا بالفطرة اإلنسا

يولوجية واجلرثومية، والتي من نووية والكياموية والخومثله سخاق األسلحة ال

ر الخرش عىل وجه األرض  .املمكن أن تدمِّ

إن العلم الذ  حضنه اإلسالم، وترَبى ي املجتمع اإلسالمي، كان له أثره عىل 

لقيم واألخالق الخرشية ي تقدمها وُرِقيِّها وقرهبا من اهلل تعاىل، وي املحافظة عىل ا

اإلسالم استفادوا من اهذه العلوم ي تسهيل تى الذين مل يستنريوا بنور واملخادئ، وح

 .أمور دنيااهم

                                                           

« األربعني الطائية»ُدريد، ومنسوًبا إىل ابن ( 8/858)« جامع بيان العلم وفضله»: ينظر( 1)

 .منسوًبا إىل ابن األنخار ( 283ص)« معجم السفر»، و(829ص)
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فربط القراءة باسم اهلل تأكيد عىل أن املعرفة منحة من اهلل لإلنسان، وليست ظفًرا 

 تكريس املخدأ إنسانيًّا ينتهخه الناس من اآلهلة كام تزعم األساطري اليونانية، واهو دعوة إىل

 .ية وخدمتها وليس تدمرياهاعلم، والذ  غايته نفع الخرشاألخالقي لل

، وُختمت ﴾ۀچ چ چ ڇ ڇ ﴿ :لقد بدئت السورة باألمر بالقراءة

ڻ ﴿: ، وتوَسطت بذكر الصالة﴾ٹۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿: باألمر بالسجود

وقراءة ؛ وذلك أن أعظم أقوال الصالة ذكر اهلل تعاىل ﴾ېڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

 .مت به، وأعظم أفعاهلا اهو السجود، واهو ما ُختالقرآن، واهو ما ُبدئت به السورة

والعخد يخدأ صالته قائاًم، ثم يركع، ثم يسجد، ثم يقعد، ثم يسجد، فكان السجود 

ر  اهو آخر ما ُيراد ي الصالة، واهو أكمل ما يكون من العخودية هلل سخحانه؛ حيث يعفِّ

ا يكوُن العبُد من ربه ُب مأقر»: صىل اهلل عليه وسلمالعخُد جخهته ذًلًّ لربه؛ ولذلك قال 

)«وهو ساجد  
1). 

ڎ ڎ ڈ ﴿، ﴾ۀچ چ چ ﴿: ي السورة مرتني ﴾چ﴿كَرر لفظ 

والتكرار للتوكيد وترسيخ املعلومة، واألمر األول بطلب اًلمتثال، والثاين  ،﴾ھ

 !(2)لتوكيد حصول العلم بالقراءة، وأن اهذا فضل من اهلل األكرم، فَمن قرأ عرف

اولة وعدم اليأس، والقراءة األوىل عدم اًلنقطاع، واملحواهو دعوة للمداومة و

 .نفع الناسللتعلم والفقه، والثانية للتعليم والدعوة و

                                                           

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة( 412)أخرجه مسلم ( 1)

الخحر »، و(2/496)« تفسري ابن جز »، و(2/8368)« غرائب التفسري وعجائب التأويل»: ينظر( 2)

، (85/402)« روح املعاين»، و(5/548)« فتح القدير»، و(4/321)« املجيداملديد ي تفسري القرآن 

 (.260 -259ص)ًلبن عثيمني « تفسري جزء عم»و
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ڎ ڎ ﴿، ثم ﴾ۀچ چ چ ﴿: ثالث مرات ﴾چ﴿وتكررت كلمة 

وكلها تأكيد للُّطف والرمحة، وأهنا بداية . ﴾ۈڱ ں ں ڻ ﴿، ثم ﴾ھڈ 

 .ة للعاملنيمحر صىل اهلل عليه وسلمالرسالة، ولذا كان النخي 

؛ ﴾ہڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿: فهي مكررة مرتني ﴾ڇ﴿أما كلمة 

يشمل خلق الساموات واألرض واملالئكة واجلن واإلنس فاخللق األول خلق مطلق، 

 .والدنيا واآلخرة، وما نعلم وما ًل نعلم، والثاين خاص بالق اإلنسان

ک ک ﴿، ثم ﴾ہڇ ڍ ڍ ڌ ﴿: تكررت ثالث مرات ﴾ڍ﴿وكلمة 

 .﴾ڭگ گ ڳ ڳ ﴿ثم  ،﴾ۓک ک گ 

اإلنسان، فاألوىل لذكر اخللق والفطر، والثانية للتعليم وقابلية املعرفة لدى 

والثالثة للتحذير من الطغيان بالعلم، وبيان أن العلم إذا انفصل عن القيم واألخالق 

 .والفضائل صار طغياًنا

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿: فكررت مرتني ﴾ژ﴿أما كلمة 

 .﴾ۓ

ديد، واهو وجود كلمة تتكرر ي القرآن ل القراءات بالرتواهذا يسمى عند أاه

من الناس جلامل القرآن وبالغته وإعجازه ًل يفطنون مرتني متجاورتني بلفظها، وكثري 

 .هلذا إًل إذا ُنخِّهوا عليه

، [6 -5: الطارق] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿: ومثله قوله تعاىل

 ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴿: وقوله تعاىل

ٺ ٺ ٺ ٺ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿: ، وقوله[801: التوبة] ﴾ڇ

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ې ې ى ى﴿: ، وقوله[4 -6: الروم] ﴾ٿ
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، واهذا اهو املوضع الوحيد ي القرآن الكريم الذ  [824: األنعام] ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

 .ذكر فيه لفظ اجلاللة مرتني متجاورتني

عاىل وصف القرآن بأنه مثاين والتكرار يدخل ي باب التثنية أو املثاين؛ فإن اهلل ت

)[14: احلجر] ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿: فقال
1). 

: والتثنية ليس املقصود هبا أن يكون العدد اثنني، بل اهي بداية العدد مطلًقا، أ 

چ ڇ ڇ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿: عز وجل تكرار العدد، كام ي قوله

ر الن: ، فليس املقصود مرتني، وإنام املعنى[4 -3: امللك] ﴾ڇ ظر إىل السامء، كرِّ

 .حتى تعترب وتؤمناىل مرة بعد مرة وتأَمل النظر ي ملكوت اهلل تع

وي اهذا إشارة إىل ثنائية اخللق ووحدانية اخلالق تعاىل، واهلل تعاىل يأمر وينهى، 

 .واإلنسان عخد مربوب ُيؤمر فيطيع

واهلل سخحانه كريم ذو فضل عظيم وعطاء جزيل، وكل خري فمنه وإليه، 

 .ان فقري بطخعه، منتظر متطلع إىل عطاء اهلل وتعليمهواإلنس

« الرب»؛ فإنه اختار من أسامء اهلل تعاىل لفظ ﴾چ چ﴿: ك قولهويدل عىل ذل

رب األرسة، أو رب املنزل، أو رب : الدال عىل امللكية واخللق والتدبري، كام يقال

ف أموراها، فاهلل تعاىل: اإلبل، أ  ر، مدبِّراها ومتويلِّ شؤوهنا ومرصِّ وقد  اهو الرب املدبِّ

 :ناسب اختيار هذا املعنى باعتبارين

ولكل خماطب إىل أن الطريق طويل  صىل اهلل عليه وسلماإلشارة للنخي  -

 .وشاق، وفيه عناء وأشواك، واًلستعانة باهلل تذلِّل الصعاب

اقرأ : لالستعانة، يعني ﴾چ چ﴿: إن الخاء ي قوله: يقول كثري من العلامء

عني باهلل عىل اهذا أست: يعني. بسم اهلل: تقول باهلل، كام أنك حينام تعاين أمًرامستعينًا 

                                                           

 .«سورة الفاحتة»نظر ما تقدم ي أول ي( 1)
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، وفيه ﴾ۓٿ ٿ ٿ ٿ ﴿: «سورة الفاحتة»ي  عز وجل العمل، وقال

إشارة إىل أن العخد ًل يستطيع أن يقوم بالتخعات ومسؤوليات احلياة إًل باًلستعانة 

 .باهلل؛ فإنه ًل حول وًل قوة إًل به

 .والرأفةتشري إىل القرب والعناية واملعَية « الرب»ة ثم إن كلم -

كان  صىل اهلل عليه وسلماهو اًلسم املناسب للمقام؛ ألن النخي « الرب»و

صىل اهلل ؛ ولذلك فزع ﴾چ﴿: مرعوًبا من املََلك الذ  َطَرقه واهو ي الغار، يقول له

الذ  رَباك كان اهذا مشعًرا باللُّطف، وأنه اهو  ﴾چ چ﴿: ؛ فلام قالعليه وسلم

اهلية مما كان يفعله أاهل اجلااهلية، وحِفَظك وتوًَلك، وأعانك وتعهدك، ومَحاك ي اجلا

 .حتى كنَت تتعخَد ي مثل اهذه األوقات، فضاًل عن اإلشعار باحلفظ ي املستقخل

عنك، فهو ربك الذ  سيتعااهدك وحيميك ي إقامتك وسفرك، وِحلِّك وظ

 .فهي تذكري باملايض، وتطمني للمستقخلوحربك وِسْلمك، وليلك وهنارك، 

مل يأت رجل  قطُّ بمثل »: صىل اهلل عليه وسلملقد كان ورقة بن نوفل يقول للنخي 

؛ ألنه يدر  بعلمه بالكتاب والنخوات السابقة أن مهمة «ما جئَت به إًَِل ُعود 

 أنه جاء ليغريِّ عقول الناس وسلوكهمتغيريية؛ و صىل اهلل عليه وسلمالرسول 

 .اهذه املهمة الشاقة ًل تتم إًل باًلستعانة باهللوأخالقهم وعقائداهم وعخاداهتم، وأن 

اقرأ باسم ربك، فهو الذ  يمدك بعطاءات ربوبيته، ويمنحك فيوض معرفته 

لك كلام ازددت من القراءة طلخًا للعلم النافع، واهو الذ  يفتح لك من األبواب واملسا

أن جتده إًل  لسل الفكر، وترابط الذاهن ما ًل يمكنًلكتساب املعارف مما جير إليه تس

 .بعونه

 .(1)فربك اهو اخلالق املعخود ﴾ڇ ڇ﴿

                                                           

 (.81/590)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)
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واهنا يظهر زيف األصنام، ويتجىَل اإلقرار املطلق بالوحدانية التامة؛ ألنه ما من 

 .أحد اَدعى اخللق مع اهلل سخحانه

 :﴾ہڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ *

ها كَرمه وخَصصه، وأ  تكريم فيه إشادة باإلنسان، فخعد أن ذكر املالوقات كل

ۉ ې ې ﴿: ر اهلل تعاىل من جنس اإلنسان نخيًّا يوحي إليه، كام قالأعظم من أن خيتا

، واهذا من اًلحتفاء [864: آل عمران] ﴾ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ

 واهو برش؟كيف يكون نخيًّا : والتكريم، نقيض ما كان املرشكون يقولون

ي حقيقته تكريم؛ ألن  حمالًّ لالبتالء، اهو ، واهو أن كون اإلنسانوَثمَّ معنى آخر

احليوانات والطيور واجلامدات ليست خماطخة، أما اإلنسان فقد كرمه اهلل واصطفاه، 

 .(1)وخاطخه وكَلفه وميَزه بالعقل

: ، ومل يقل سخحانه(2)«َعَلقة»اسم مجع لـ« الَعَلق»قد يكون : ﴾ڍ ڌ﴿

 :سان اجلنس، وليس الفرد، كام ي قوله؛ ألن املقصود باإلن«خلق اإلنسان من علقة»

 .خلق الناس: ، يعني[2 -8: العرص] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿

مرحلة من تكوين اجلنني، واإلنسان خُيَلُق من احليوان املنو ، واهو من : والَعَلقة

ح  مشااهدهتا إًل بمكربات ضامة، وعنداألحياء الدقيقة التي ًل يمكن  ما ُيَلقِّ

أن  واألقرباملنو ،  ان، وقد تكون الَعَلقة اهي اهذا احليوانالخُويضة يخدأ وجود اإلنس

مة؛ ألن اإلنسان مل خُيلق من احليوان املنو  وحده، وإنام مع  املقصود مرحلة متقدِّ

گ ڳ ڳ ﴿: هلذا قالُبويضة املرأة، فاألنسب أن تكون الَعَلقة بعد التلقيح، و

                                                           

 (.2/23)« التفسري الخياين للقرآن الكريم»، و(9/85)« أضواء الخيان»: ينظر( 1)

 (.254ص)ًلبن عثيمني « تفسري جزء عم»، و(30/431)« التحرير والتنوير»: ينظر( 2)
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ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿ماء الرجل، : ، والنُّطفة﴾ڳ ڳ ڱ

 .(1)واهي تشخه الَعَلقة املوجودة ي املاء، حيث تعلق ي رحم املرأة [5: احلج] ﴾ڻ

وفيه إشارة إىل الفرق بني اإلنسان وبني العلق، بني اهذه املادة التي ختلق منها 

وبني كونه برًشا كَرمه ربه وسَواه وعَدله، ورزقه العقل، وفرض عليه التكليف، فَثَم 

ورسعان ما يرسح اخليال مقارًنا بني َعَلقة ًل ُترى إًل نقلة بعيدة بني اهذا وذاك، 

ىب ﴿: و  قائم عاقل قارئ مكَرم، وهلذا قال تعاىل عن الكفارباملجهر وبني إنسان س

 ﴾مثىث يث حج مج جح﴿: ثم رد بقوله. ﴾يب جت حت خت مت ىت يت

 ، فهم يعرفون ِمَم ُخلِقوا؟ [39 -31: املعارج]

ُلَك للمطالب العالية بمجرداها وكأن املعنى أن املادة التي ُخلِْقَت منه إذا ا ًل تؤاهِّ

 .َأْقدرك اهلل عليهامل تستادم الوظائف التي 

 :﴾ھڎ ڎ ڈ ﴿ *

التفضيل اهنا ليس بقياس اهلل تعاىل ألحد من خلقه، فله من الكرم : ﴾ڈ﴿

واجلود والفضل ما ًل يقاس به أحد؛ ألن كرَم املالوقني كَله ي بعض ما أنعم اهلل 

، فكَرُمه ي خلقه للعخاد، ومنحهم العقول واألفهام، ووضع الكون تعاىل به عليهم

الفسيح املمتد املحكم املنضخط، ومتكينهم من قراءة نواميسه وتساريه هلم، ثم بإنزال 

 .(2)الرسالة إليهم، ومل يكِْلهم إىل أنفسهم

 :﴾ۓژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿ *

                                                           

علم نفس النمو من اجلنني إىل »، و« إىل مرحلة املسننينمو اإلنسان من مرحلة اجلنني»: ينظر( 1)

 .«الشياوخة

، (846ص)للزجاجي « اشتقاق أسامء اهلل»، و(50ص)للزجاج « تفسري أسامء اهلل احلسنى»: ينظر( 2)

 (.845ص)للمؤلِّف « مع اهلل»و
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ة والصحة والعافية، والتعليم من أعظم الكرم الرباين، والكرم يشمل احليا

واللسان، وكل الفضائل والنعم، ولكنه نَص اهنا  واجلوارح والسمع والخرص، والعقل

 .عىل نوع خاص منه، واهو التعليم بالقلم

واهو املعلِّم سخحانه، ومل يخنيِّ َمن اهو املعَلم، فدخل ي ذلك اإلنسان واملالئكة، 

 .وكل َمن يصلح للاطاب

أميًّا ًل  مل يكن كاتخًا، وأنه ًل يزال صىل اهلل عليه وسلمنخي وي اآلية لفتة إىل أن ال

نفسه بالقلم، وفيه  صىل اهلل عليه وسلميقرأ وًل يكتب، فلم ُترش اآلية إىل تعليم النخي 

َية عن النخي  ، فهي بالنسخة له كامل، واهي صىل اهلل عليه وسلمإملاح إىل عدم زوال األمِّ

 : ل عزيز أباظةبالنسخة لغريه نقص، وهلذا يقو

َيَة الرسوِل قَضااها الـ  ـله عن حكمــٍة هلا بينــاُت ***  إن ُأمِّ

 ـجهُل فيها وتسخُح الظلامُت ***  كلُّ أميٍة سوااها يسيـُح الـ

ففي أميته الدًللة عىل مصدر تعليمه، واهو الوحي، ومع أميته فهو سيد العلامء، 

َ اهللُ امرًأ سمَع »: واهو الذ  قال وإمام الفقهاء ودليل العارفني، وقائد الدعاة، َنّضَّ

فوعاها فبلَّغها، فُربَّ حامل فقه ليس بفقيه، وُربَّ حامِل فقه إىل َمن هو أفَقُه  مقالتي،

)«منه
1). 

وفيها إشادة بالقلم، حتى ي عرص ثورة املعلومات واًلتصاًلت، فإن مجيع 

قلم سيد األدوات واآلًلت، وسائل احلفظ ًل خترج عن مفهوم القلم والكتابة، ويظل ال

ومكانته، وًل جتد بيًتا إًل وفيه مكتخة، وثقة الناس بالكتاب ًل ويظل للكتاب مقامه 

 .(2)زالت أكثر من ثقتهم بأ  وسيلة إعالمية أخرى

                                                           

 .﴾ڀ  ڀ ڀ پ﴿: «سورة القيامة»تقدم خترجيه ي ( 1)

 .﴾ڻ ۀ ۀ ہ ﴿: «سورة الطور»ينظر ما تقدم ي  (2)
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ڈ ژ ژ ڑ ﴿: وقد ُذكر القلم ي مواضع، منها اهذا املوضع، ومنها قوله تعاىل

 ﴾ۉ ۉ ې ې ې ېۅ  ۋ ۅ﴿: ، ومنها قوله تعاىل[8: القلم] ﴾ڑ

 .[44: آل عمران]

اهي أول األوامر، فإن القلم اهو أول املالوقات، كام ي  ﴾ڎ﴿وإذا كانت 

فجرى بام هو كائن  إىل . اكتْب : إن أوَل ما خلَق اهللُ القلُم، فقال له»: «سنن أيب داود»

 .(1)«األبد

أن وقد ذاهب بعض العلامء إىل أن القلم أول املالوقات، وذاهب آخرون إىل 

 .العرش قخله

أن اهلل أول ما خلق القلم قال له ذلك، وليس املعنى أن : احلديث السابقومعنى 

 .القلم اهو أول خملوق

م عىل القلم، وأن القلم ُخلق بعده، وهلذا معناه  والراجح أن العرش متقدِّ

 .(2)ودًللته

ه تلقن أمر خاص به، حتى ًل يظن أحد أن صىل اهلل عليه وسلمإن ُأمَيَة الرسول 

أميًّا حتى مات،  صىل اهلل عليه وسلمأو تعَلمه من كتاب، ولذلك ظل القرآن من برش 

 .عىل القول الصحيح، ومل يكن يقرأ وًل يكتب

                                                           

، (3389، 2855)، والرتمذ  (4400)، وأبو داود (22405)، وأمحد (541)أخرجه الطياليس ( 1)

ريض اهلل  من حديث عخادة بن الصامت( 2، 8)« األوائل»، وي (804، 803)« السنة»وابن أيب عاصم ي 

مرقاة »، و(8/586)« مذ قوت املغتذ  عىل جامع الرت»، و(2/554)للطيخي « رشح املشكاة»: ، وينظرعنه

 (.833)« السلسلة الصحيحة»، و(2/522)« املفاتيح

 «لطرب ا تفسري»و ،(3/329) «الرزاق تفسري عخد»، و(661ص)« تفسري جمااهد»: ينظر (2)

 ،(20/828) «القرطخي تفسري»و ،(8/35) «الطرب  تاريخ»و ،(844 -23/840) ،(20/546)

، (282 -206ص)ًلبن القيم « التخيان ي أقسام القرآن»و ،(81/283) ،(2/245) «الفتاوى جمموع»و

 (.265ص)ًلبن أيب العز احلنفي « رشح العقيدة الطحاوية»و
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« حممد»: كتب صىل اهلل عليه وسلموأما ما ورد ي صلح احلَُدْيخِيَة من أن النخَي 

أنه أمر : املعنى: فقيل، « صحيح الخاار»، كام ي بعض األلفاظ ي «رسول اهلل»: بدل

تعَلم اهذه  صىل اهلل عليه وسلمإنه ًل مانع أن يكون الرسول : َمن يكتب، وقال بعضهم

الكلمة فقط؛ ألهنا اسمه الكريم، ومن السهل عىل كثري من الناس حتى لو كانوا أميني 

الواحد منهم كيف يرسم اسمه دون أن يكون قادًرا عىل اخلط والكتابة، أن يعرف 

 .اهذا ذكره الذاهخي وغريهو

صىل اهلل عليه وقد حتَمل اإلمام الخاجي عناًء كخرًيا حينام تخنَى القول بأن النخي 

كان يكتب، وقال به، ورد عليه كثري من الناس، وشنَعوا عليه، وبالغوا ي  وسلم

 .(1)ذلك، كام اهي عادة األقران بعضهم مع بعض

ذه ثم إىل الكتابة بذكر القلم اهي دعوة هلفاإلشارة إىل القراءة باألمر اإلهلي، 

األمة أن يقرؤوا ويتعَلموا، ويفتحوا كنوز العلم، ويتاَلصوا من أميتهم، ويخدأوا 

مسريهتم العلمية املرتقية ي جماًلت العلوم، فليست األمية فضيلة ألحد بعد الرسول 

 .التعقل والتفكرية مأمورة بالقراءة والكتابة والتعلم و، فاألمصىل اهلل عليه وسلم

وي ذكر الكرم اإلهلي َوْعد  لطالب العلم إذا صدق وبدأ عمله باسم اهلل تعاىل، 

ًضا إليه، باذًًل لألسخاب؛ أن يعينه اهلل ويساعده،  مستعينًا به، صادًقا ي نيته، مفوِّ

علم اإلنسان : عني، ي﴾ک ک ک ک گ﴿: ويذلِّل له العقخات؛ وهلذا قال

ېئ ىئ ىئ ىئ ﴿: يعلمها من قخل، ولذا قال سخحانه األشياء التي مل يكن

                                                           

« تفسري القرطخي»، و(22/224)« تاريخ دمشق»، و(4258)« صحيح الخاار »: ينظر( 1)

« ابن كثريتفسري »، و(32/820)« تاريخ اإلسالم»، و(2/220)للذاهخي « تذكرة احلفاظ»، و(83/352)

التلايص »، و(1/290)، (4/503)« فتح الخار »، و(2/441)« تاريخ ابن خلدون»، و(6/216)

 (.28/80)، (8/544)« التحرير والتنوير»، و(2686 -6/2685)« مرقاة املفاتيح»، و(3/240)« احلخري
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 -، فهو عَلم نخيه من الوحي ما مل يكن يعلم، وعلم اإلنسان[883: النساء] ﴾یی

 .(1)ما مل يكن يعلم -جنس اإلنسان

 :﴾ڭگ گ ڳ ڳ ﴿ *

من حيث النزول، وقد وردت ي  ﴾گ﴿واهذا أول موضع ترد فيه كلمة 

ا، منها ثالثة مواضع ي اهذه السورة، القرآن الكريم ي ثالثة وثالثني موضعً 

فيها معنى الزجر والتوبيخ والتهديد والوعيد، ومواضعها مكية ي الغالب؛ ألن 

 .صىل اهلل عليه وسلمواهو مناسب لعناد الكفار وتكذيخهم وإيذائهم لرسول اهلل 

د والَزَجاج وإىل اهذا  املعنى ذاهب فقهاء الخرصة، وسيخويه واخلليل واملُرَبِّ

 .(2)اعةومج

ا»تأيت بمعنى  ﴾گ﴿وذاهب آخرون إىل أن  ، وقد تكون حرف جواب، «حقًّ

 .(3)«َأًَل »: ، وقد تكون حرف استفتاح، بمعنى«نعم»، أو «إ »: بمعنى

مرتاخية ي النزول عن أول السورة؛  ﴾گ﴿واهذه اآليات الكريمة املخدوءة بـ

اءت فرتة الوحي، فإن اآليات اخلمس األوىل اهي أول ما نزل ي غار حراء، ثم ج

 .(4)مدة صىل اهلل عليه وسلمن النخي فتأخر الوحي ع

بني ﴾گ﴿واستفتح السياق اجلديد بـ ؛ ألن احلديث انتقل إىل املكذِّ

 .املعارضني، فناسب أن يخدأه بالزجر والتعنيف والتهديد

                                                           

« زاد املسري»، و(8/564)« الكشاف»، و(24/532)، (4/410)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

 (.30/448)« التحرير والتنوير»، و(5/312)« تفسري القرطخي»، و(8/440)

 .اآلتية ، واملصادر(36ص)للزجاجي « الالمات»، و(249ص)« مغني اللخيب»: ينظر( 2)

« تاج العروس»، و(4/318)« بصائر ذو  التمييز»، و(250ص)« مغني اللخيب»: ينظر( 3)

(40/446- 444 .) 

 (. 8/24)« فتح الخار »: ينظر( 4)
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لقد سخق ذكر خلق اإلنسان من َعَلق، واهنا يظهر التناسب اللطيف بني 

من نطفة، ثم من علقة، وبني اهذا سان خملوق من ماء مهني، ثم املوضعني، بني إن

اإلنسان املكتمل النمو؛ فهو يزاهو بنفسه ويطغى بام أويت من غنى ومال وولد وقوة 

 .وجاه

 :هنا حيتمل ﴾ڳ﴿و

 .عموم الناس -

؛ وقد جاء ي احلديث الصحيح أن (1)أبو جهل: أو املراد شاص معني، واهو -

ر وجهه، قال صىل اهلل عليه وسلم أبا جهل ملا رأى النخَي  والاَلت : يركع ويسجد ويعفِّ

َرَن وجَهُه ي الرتاب : قال. والُعَزى، لئن رأيتُه يفعل ذلك، ألََطأَن عىل رقخته، أو ألَُعفِّ

، َزعَ  صىل اهلل عليه وسلمفأتى رسوَل اهلل  فام َفِجئَهم : قال. َم لَيطأ عىل رقختهواهو يصِّلِّ

إن بيني وبينه : َك؟ فقالَما لَ : فقيل له. ينُكُص عىل َعِقخَيِْه ويتَِقي بيديهمنه إًَل واهو 

 .صىل اهلل عليه وسلمفرتاجع ومل يتعَرض للنخي . (2)خلَنَْدًقا من نار واَهْوًًل وأجنحةً 

، «فرعون اهذه األمة»اآلية، مع أنه ونلحظ أن اهلل تعاىل مل يذكر اسم أيب جهل ي 

 عفة أنه يموت كافًرا؛ لنتعَلم من اهذا أنه ينخغي احلرص عىل وقد سخق ي علم اهلل

اللفظ والقول، وَأًَل ُيسَمى إًل إذا كان ثَمة حاجة إىل التسمية؛ ألن أولئك الناس اهم 

صة، وابِن هلم حمل دعوة، وقد يؤمنون وقد يسلمون، وقد يستقيمون، فَأْبِق هلم فر

ن حتارصاهم بأخطاء أو بأسامء، أو بأغالط، جرًسا يعربون به إىل اخلري، وًل حتاول أ

أن خيرجوا من أخطائهم، أو كأنك ترى اخلري واإلسالم خصوصية  وكأنك ًل تريد

                                                           

، (32/289)« تفسري الراز »، و(4/464)« زاد املسري»، و(24/531)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

 (.30/443)« التحرير والتنوير»و، (5/548)« فتح القدير»و

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة( 2494)أخرجه مسلم ( 2)
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ماذا : وملكية شاصية لك، فكلام كثر الناس عليها قَل نصيخك منها، وكأنك تقول

 ؟واهل املطلوب أنك تتمَيز! س أخياًرا وصلحاء ومستقيمني؟بقي يل إذا كان كل النا

حيسن أن نتعلم من القرآن الكريم أن نوصل الرسالة بدون أن نجعل فالًنا 

 : (1)وفالًنا وسيلة إيضاح، وَمن سَب الناس سخوه، كام قيل

 وَمن َحَقَر الرجاَل فلن هُيَابا***  وَمن اهاب الرجاَل هتَيخُوه

تلعن فرعون وًل أبا جهل، فلن حياسخك اهلل عىل ذلك يوم ولو مت وأنت مل 

د لسانك العا فة ي اللفظ، وترصيف القول لقيامة، فكيف بأخيك املسلم؟ فلامذا ًل تعوِّ

ي بناء النفس، والعلم، والعمل، واإلخالص، ومصالح الدنيا، وبناء : ي معايل األمور

 !اخلري، وصناعة احلياة

: كان احلديث عن فرعون، فعرَب بلفظ« سورة طه» ، وي«يطغى»واهنا عرَب بـ

أن اآلية  -واهلل أعلم -ري اهنا أشد من التعخري عن فرعون؛ والسخبلتعخ، وا﴾ڭ﴿

نزلت وأبو جهل حيٌّ يرَزق، يامرُس طغياَنه ويفعُله، فهي تتكلم عن أمر يقع اآلن 

ۓ ۓ ڭ ڭ ﴿: ويقع ي املستقخل، وليس عن أمر مىض، وإن كان قوله

ايًة عاَم ، لكنه نزل ي القرآن الكريم حكعليه السالمخطاب ملوسى  ﴾چڭ 

 .(2)كان

إن طغيان أيب جهل أشدُّ من طغيان فرعون؛ ألنه حتى قخل : وًل يخعد أن يقال

، باالف فرعون، فإن صىل اهلل عليه وسلمالنخوة مل ُيعرف عنه حسن املعاملة مع النخي 

، ثم ملا [81: الشعراء] ﴾ىئ ی ی ی ی﴿: قد ترَبى ي قرصه عليه السالمموسى 

                                                           

، (9/13)« حلية األولياء»، و(2/841)« الخصائر والذخائر»، و(2/842)« العقد الفريد»: ينظر( 1)

، 1058)« شعب اإليامن»، و(4/8052)« زاهر اآلداب وثمر األلخاب»، و(252ص)« أدب الدنيا والدين»و

1090.) 

 (.32/220)« تفسري الراز »: ينظر( 2)
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، [90: يونس] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿ :أدركه الغرق قال

يًعا كان يقول مَلن : باالف أيب جهل فرعون اهذه األمة ملا رُضب ي معركة بدر وَخَر رَصِ

لقد ارتقيَت مرتًقى : عىل صدره قال ريض اهلل عنه الدائرُة اليوم؟ وملا رقي ابُن مسعود

وًل يخعد أن يكون ي قلب أيب  فكانت بدايته وهنايته الطغيان،. (1)صعًخا يا ُرَويِعَي الغنم

ِد والطُّغيان أشَد مما ي قلب فرعونجه  !ل من العتوِّ والتمرُّ

 :﴾ۇڳ ڱ ڱ ﴿ *

املشكلة، وإنام املشكلة اهي ؛ فالغنى ي حد ذاته ليس (2)أن رأى نفسه غنيًّا: يعني

 .رؤية اإلنسان ذاته مستغنيًا مغروًرا

: «الليل سورة» ي قوله وبني ،﴾ڳ ڱ ڱ﴿ :قوله بني اللطيف الفرق نلحظ واهنا

، الطغيان سخب يخنيِّ  اهنا ألنه، «استغنى ورآه» :يقل مل ،﴾ۈڭ ڭ ڭ ڭ ﴿

 .تعاىل اهلل عن باًلستغناء اإلنسان شعور اهو وإنام، الغنى اهو ليس الطغيان وسخب

وي اآلية دًلًلت نفسية عميقة؛ فاإلنسان إذا ُتِرك وشأنه كربت عليه نفسه، وإذا 

: ناء ي العلم محله ذلك عىل الطغيان والكِرب والُعْجب، كام قال قارونشعر باًلستغ

 .[41: القصص] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پپ﴿

فالغرب لدهيم حضارة وعلم وكذلك اًلستغناء بالعلم عىل مستوى األمم؛ 

دنيو ، ولكن شعوراهم باًلستغناء، وافتقاداهم للقيم اإليامنية الربانية، أوجد عنداهم 

 .اهللطغياًنا ونسياًنا حلق 

                                                           

« تاريخ الطرب »، و(3/841)« سرية ابن اهشام»، و(90 -8/19)« مغاز  الواقد »: ينظر( 1)

دًلئل »، و(444ص)أليب نعيم « دًلئل النخوة»، و(5940)أليب نعيم « الصحابة معرفة»، و(2/455)

 (.859، 5/834)« الخداية والنهاية»، و(2/62) «تاريخ اإلسالم»، و(16 -3/15)للخيهقي « النخوة

تفسري »، و(6/254)« تفسري السمعاين»، و(24/843)للواحد  « التفسري الخسيط»: ينظر( 2)

 (. 5/218)« الخغو 
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والطغيان يمنع اإلنسان من قخول احلق، ولذلك من فضل اهلل تعاىل عىل العخد أن 

رين راقب نفَسك يرزقه التواضع، وكثرة مراقخة النفس، وبقدر ما تراقب اآلخ

ُر لك حتى من خصوِمك وأعدائك  وًلحْظها، وتعااهداها، وانتخه إىل أنه تعاىل قد يساِّ

 . نفُسك وتؤذيكَمن يعينك عىل نفسك؛ حتى ًل تكرُب 

والذ  تعَود أن ًل يسمع إًل املدح، تطُرب أذُنه للمديح، ويستلذُّ به، فإذا سمع 

ح، أو يستدرك، أو يق تصد ي الثناء؛ أصخح نشاًزا ي أذنه، وقد صوًتا ينتقد، أو يصحِّ

 .يكره صاحخه أو يظنه متحاماًل 

رش سنوات بال ولو أن أحدنا سمع النقد والذم والتوجيه واملالحظة ملدة ع

يه إًل الثناء واملدح، فإن طخَعه يفسد انقطاع، ثم توقف عنه ذلك أسخوًعا ًل يسمع ف

َمن ينتقده، ملا وجد األرحيَِية والتقخل  أثناء األسخوع، حتى لو جاءه ي اليوم الثامن

 .الذ  كان جيده من قخل

ًل ينظر لألمور فمن رمحة اهلل وحكمته أن يقع للخرش نوع اختالف، وعىل املرء أن 

د اإلنسان أن ًل يرى نفسه، وًل نظرة حمدودة، فلله سخحانه ي خلقه شؤون، واهذا ي عوِّ

 .و جاهيستغني بعلم أو مال أو سلطان، أو خربة، أ

صاحُب : ًل يشخَعان (1)َمنهومان»: يقول ريض اهلل عنه ولذلك كان ابن مسعود

نيا، وًل َيستويان، أَما صا ِحُب العلِم، فيزداُد رًضا للرمحِن، وأَما العلِم وصاحُب الدُّ

نيا، فيتَامد  .(2)«ى ي الطُّغيانِ صاحُب الدُّ

                                                           

 .بلوغ اهلمة ي اليشء: حريصان عىل حتصيل أقىص غايات مطلوبيهام، والنَْهمة: أ ( 1)

« أخالق العلامء»، واآلجر  ي (8009)« معجمه»ايب ي ، وابن األعر(344)أخرجه الدارمي ( 2)

 (.449)« املدخل إىل السنن الكربى»، والخيهقي ي (8/61)
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 :وي القرآن الكريم ذم األََثرة أو األنانية؛ كقوله سخحانه إخخاًرا عن فرعون

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿ :، وقال[24: النازعات] ﴾ڃ ڃ چ چ﴿

 .[52: الزخرف] ﴾ک ک

يق لمعليه وس صىل اهللوقد عَلم النخيُّ  دِّ : أن يقول ريض اهلل عنه أبا بكر الصِّ

اللهمَّ إين ظلمُت نفيس ظلاًم كثرًيا، وإنه ال يغفُر الذنوَب إاِلَّ أنت، فاغفْر يل مغفرًة من »

 .(1)«عندك وارمحني، إنك أنت الغفوُر الرحيمُ 

حدث مرة ي بالد األندلس أن ُأصيخت بقحط وَجْدب، فجاع الناُس واهلكت 

الرمحن  ايش، وتواعد الناُس للاروج لصالة اًلستسقاء، وأرسل األمرُي عخدُ املو

النارص إىل الفقيه املنذر بن سعيد الخلُّوطي القايض يأمره باخلروج، فقال القايض 

ما رأيتُُه َقطُّ أخشَع :  يومنا اهذا؟ فقاليا ليَت شعر ، ما الذ  يصنعه األمريُ : للرسول

اب، وافرَتَش الرتاَب، وجعله عىل رأسه وحليته، وبكى، منه اآلن، قد لخس خشَن الثي

ُب اهذا اخللَق ألجِّل؟ فقال : قولواعرتَف بذنوبه، وي اهذه ناصيتي بيديَك، َأُتَراَك ُتَعذِّ

اهلل بسْقيانا؛ إذا َخَشَع َجخَاُر األرض  معك؛ فقد َأِذنَ  (2)يا غالُم، امحل املِْمَطرَ : القايض

 .(3)ستسقى، وُسِقي الناسفا. َرِحَم َجخَاُر السامء

 :﴾ۈڱ ں ں ڻ ﴿ *

 .املوت، ثم الدار اآلخرة: الرجوع، وأول مراحل الرجوع: ﴾ڻ﴿

                                                           

 (. 2405)، ومسلم (134)أخرجه الخاار  ( 1)

 .اهو ما ُيلخس ي املطر ُيَتوَقى به( 2)

« الكامل»و، (252 -258ص)« مطمح األنفس ومرسح التأنس ي ملح أاهل األندلس»: ينظر( 3)

، (86/844)، (85/563)« سري أعالم النخالء»، و(25/444)« تاريخ اإلسالم»، و(4/344)ًلبن األثري 

 (.8/543)« نفح الطيب»، و(85/310)« الخداية والنهاية»و
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وكربت عليه نفسه، فقد ذَكَره أوًًل « طغى»وي اهذا تذكري لذلك اإلنسان الذ  

ْجعى»، ثم ذَكره آخًرا أن «َعَلقُخلق من »أنه  إن اإلنسان : ، فكأهنا تقول«إىل اهلل الرُّ

ن صور بني بدايٍة من َعَلق، وهناية إىل تراب، ثم رجوع إىل رب األرباب، فكيف له أحم

 ؟(1)يتمَرد أو يتكرَب أو يطغى

ُك املال ال  يكون وهي دعوة لإلنسان أن يتواضع لربه ويعرف قدره، فالغنى ومتلُّ

 :مذموًما إذا راعى فيه ثالثة أمور

 .يه وًل ظلمأن يكون طلُب املال من حالل، ًل عدوان ف -1

 .َأًَل ينفقه فيام حَرم اهلل -2

َأًَل حَيجَزه عام أوجخه اهلل عليه فيه؛ من زكاة وإطعام الفقراء واملساكني  -3

 .واملحاويج، وَمن جتب عليه نفقتهم

 :﴾ېڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿ *

تعجيب من حال اهذا الذ  مل يكتف باإلعراض عن الصالة، بل هنى املصلِّني عن 

تعمل الزجر والتهديد والوعيد ملَن فعل، واهو أبو جهل الذ  هنى النخي صالهتم، واس

 .عن الصالة، وكان يؤذيه بقخيح الكالم صىل اهلل عليه وسلم

، واهو ليس أ  عخد، وإنام اهو سيِّد عليه وسلمصىل اهلل الرسول : اهو والعبد هنا

 :(2)انذا معويف هنكرة،  ﴾ہ﴿العابدين، ومع ذلك فإن اهلل تعاىل أتى هبذا اللفظ 

                                                           

« الكشاف»، و(6/254)« تفسري السمعاين»، و(24/843)للواحد  « التفسري الخسيط»: ينظر( 1)

 (.85/404)« روح املعاين»، و(20/824)« يتفسري القرطخ»، و(4/444)

« الخحر املحيط ي التفسري»، و(24/533)« تفسري الطرب »، و(439ص)« تفسري جمااهد»: ينظر( 2)

سورة »، و﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿: «سورة النجم»قة، وما تقدم ي ، واملصادر الساب(80/501)

 :«سورة اجلن»، و﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿: «القمر

 .﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿
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افرِتْض أن أ  إنسان هنى أ  عخد، وليكن اهذا العخد من ضعفاء الناس أو  -1

، ويأيت آخر ينهاه عن طاعة اهلل،  فهذا تشنيع هلذه من أطرافهم، املهم أنه عخد  يصِّلِّ

ا كان الشاص الذ  وقعت عليه، أو وقعت منه  .اجلريمة، أيًّ

وثناء  عليه بالعخودية،  يه وسلمصىل اهلل علوي ذلك ترشيف ملقام النخي  -2

د من الفضيلة  .وتعريض باصمه املتجرِّ

واهذا يشء مثري للغرابة؛ فهو ينهاه عن الصالة التي اهي عخودية هلل تعاىل، واهلل 

ٱ ﴿: بالعخودية ي مواطن كثرية، كام قال صىل اهلل عليه وسلمتعاىل وصف حممًدا 

 ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿: ، وقال[8: اإلرساء] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ

، [89: اجلن] ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿: ، وقال[8: الفرقان]

 : (1)رمحه اهلليقول القايض ِعياض 

ْدُت بَأمْخَـيص َأَطُأ الثَُّرَيا***  ومـمـا زادين َشــَرًفــا وتِــيــًها
 وكِ

 وأْن صرَيَت أمحَد يل نخَيــا***  ﴾ۀ﴿ :دخويل حتَت قولك

اهي أرشف نسخة، وملا ُخريِّ بني أن يكون   تعاىلإىل اهلل صىل اهلل عليه وسلمنسخته 

، فمقام العخودية أرشف (2)َملًِكا رسوًًل أو عخًدا رسوًًل، اختار أن يكون عخًدا رسوًًل 

 .صىل اهلل عليه وسلماملقامات التي وصف اهلل تعاىل هبا نخَيه حممًدا 

                                                           

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿: «سورة اجلن»وُنسب أيًضا إىل الشافعي، وتقدم خترجيه ي ( 1)

 .﴾ڈ ڈ ژ

، وابن حخان (6805)، وأبو يعىل (4860)د أخرجه أمح. ريض اهلل عنه كام ي حديث أيب اهريرة( 2)

 (.8002)« السلسلة الصحيحة»: ، وينظر(6365)
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صِّلِّ ملوًله وي ذلك إشارة إىل تناقض ذلك النااهي؛ ألن من شأن العخد أن ي -3

وهتديده؟ وربام كان من إحياءاهتا أن الناس ليسوا عخيًدا وسيده، فكيف يتجَرأ عىل هنيه 

 .لك يا أبا جهل لتنهااهم كام يفعل السادة مع عخيداهم، بل اهم عخيد هلل وحده

: تخادر إىل ذاهنه تساؤل ﴾ۀ﴿وفيها تخشيع الفعل؛ ألن السامع إذا سمع  -4

اق بأن النهي ل قائمة طويلة من املنهيات، ثم يفاجئه السيينهى عن ماذا؟ وقد يتايَ 

ليس عن يشء منها، بل عن الصالة التي اهي رسور النفس وقرة العني ومعراج الروح 

 .وسلوة الفؤاد

يأيت إىل الكعخة يصِّلِّ ويعخد ربه، فأتاه أبو  صىل اهلل عليه وسلموقد كان النخي 

حة واًلستهانة بقيمة اإلنسان، الذ  خلقه جهل فنهاه، واهذا غاية ما يكون من الوقا

وعَلمه ما مل يكن يعلم، واستعخده ي األرض، فتسلط من الطغاة من يمنع اهذا  ربه

اإلنسان من أن يؤدِّ  شيًئا من العخادة، ولو جمرد الصالة، واهي سلوك شايص 

 .رصف

 :﴾ۇئھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴿ *

 .(1)، وليس أبا جهلسلمصىل اهلل عليه وأن املقصود اهو النخي  الراجح

ا كان املقصود بذلك، فهي تقولوي اآلية  ل للاصم أيًّ اهب أنه عىل اهلدى، : تنزُّ

 يأمر بالتقوى احتامًًل، فلامذا تنهاه؟

نٌّ قلخه باإليامن، وعىل بينة من ربه، لكن ي مقام املااطخة والدعوة 
واملؤمن مطمئِ

ك العقوليأيت مثل اهذا األسلوب الذ  يستِميُل القلوب،   .وحيرِّ

                                                           

، (4/464)« زاد املسري»، و(5/212)« تفسري الخغو »، و(24/534)« الطرب تفسري »: ينظر( 1)

 (.1/431)« تفسري ابن كثري»، و(20/824)« تفسري القرطخي»، و(32/222)« تفسري الراز »و
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ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿: ة التنـّزل ي اخلطاب عىل أسلوبفمن أساليب الدعو

 -24: سخأ] ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿: ، ثم قال بعداها[24: سخأ] ﴾چ چ چ ڇ

25]. 

 ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ﴿: ففيام يتعلق بفعلنا أنتم ًل تسألون عام تعدونه منا ُجرًما

بصياغٍة قيقة شيئًا، لكنه جاء ، واهذا مل يغري من احل«عام جترمون»: ، ومل يقل[25: سخأ]

 .تستِميُل القلوب

يدل عىل التمكن، كام قال  ﴾ھ﴿: قوله: ﴾ھ ھ ھ ھ ے﴿

ون : ، يعني[5: الخقرة] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿: تعاىل أهنم عىل اهذا اهلدى مستِقرُّ

نون، وقال  .[54: األنعام] ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿: متمكِّ

ا يتم اًلعتداء أمر غريه، فهذا مقام دعوة وبيان، فلامذ: أ  ﴾ۓ ۓ ڭ﴿

يا ويَح »: صىل اهلل عليه وسلمإىل اهلل، وهلذا قال عليه ومصادرة حقه ي الدعوة 

قد أكَلْتُهم احلرُب، ماذا عليهم لو خلُّوا بيني وبني سائِر الناس؟ فإن أصابوين ! قريش

ْفعُلوا تعاىل َدَخُلوا يف اإلسالم وهم وافرون، وإن مل يكان الذي أراُدوا، وإن أظهَرين اهللُ 

، ة، فامذا تظنُّ قريش  فواهلل ال أزاُل أجاهُدهم عىل الذي بعثني اهللُ تعاىل  قاتلوا وهبم ُقوَّ

الفةُ عز وجل به حتى ُيظهَرين اهللُ  .(1)«، أو تنفرَد هذه السَّ

 :﴾ۈئڭ ڭ ۇ ۇ﴿ *

أبو جهل، وكل َمن يصلح له اخلطاب ممن عمل عمله وكان عىل شاكلته، : أ 

ياق ًل لخَس فيه؛ فإن الذ  عىل والضامئر ي اآليا ت وإن كانت غري مرتخة، إًل أن السِّ

 .، والذ  كَذب وتوىَل اهو أبو جهلصىل اهلل عليه وسلمالنخي : اهواهلُدى آمر بالتقوى 

                                                           

من حديث املِْسور بن خَمْرمة وَمْروان بن احلكم، ( 2432)، والخاار  (81980) أخرجه أمحد( 1)

 .«سورة الكافرون»وينظر ما سيأيت ي آخر 
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: سه، وتوىَل ي حقِّ غريه، كام قال تعاىلكَذب ي نف: أ  ﴾ۇ ۇ﴿: وقوله

 ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک﴿

صىل اهلل ، فهو قد كَذب ي نفسه، وتوىَل للصد عن دين اهلل؛ ليمنع النخي [205: الخقرة]

 .(1)من الدعوة، وحُيول بني الناس وبينه عليه وسلم

 :﴾ىئۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿ *

بالتهديد بالعقوبة األخروية، وإنام ذَكره باطالع اهلل واهنا نالحظ أن اهلل مل يخادئه 

 .عليه، وي اهذا رادع ملَن كان له قلب

 : (2) قيلامك

 والنفُس داعية  إىل الطُّغيـانِ ***  وإذا خلوَت بـريـخـٍة ي ظـلمـةٍ 

 إَن الذ  َخَلَق الَظالَم يراين***  :فاسَتْحِي من َنَظِر اإللِه وُقْل هلا

ُطمأنينة كخرية للمؤمنني، فهذه دعوُة اهلل، واهذا دينُه، واهلل تعاىل حافظ  دينَه، وفيه 

 .ومظهر دعوته

 :﴾یۉ ۉ ې ېۅ ۅ ﴿ *

هتديد يناسب ما صدر من أيب جهل، إن مل ينته عام اهو عليه من التكذيب  ﴾ۅ﴿

اهذه نون التوكيد اخلفيفة، وإن كانت ُتْكتَب ي : ﴾ې ې﴿والتويلِّ واإليذاء، 

 .(3)مقَدُم الرأس: والناصيةالقرآن ألًفا، 

فع ومن معاين السَّ
(1): 

                                                           

، (4/464)« زاد املسري»، و(6/251)« تفسري السمعاين»، و(24/535)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

 (.89/884)« تفسري القرطخي»و

 .﴾ھڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿: «سورة الطارق»تقدم خترجيه ي ( 2)

 .«ن ص ا»( 180ص)« املفردات ي غريب القرآن»: ينظر( 3)
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كربياءه، كام  جهه، واهذا إذًلل يقابلجير برأسه عىل و: ؛ أ األخذ بالناصية -1

ُيؤخذ بناصية اهذا الرجل : ، أ [48: الرمحن] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿: قال تعاىل

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿: وَمن كان عىل شاكلته وُيسحب إىل نار جهنم

 .[84 -83: الطور] ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

ليسوا مقصودين هبذا واهو معنى مرعب خميف، وهتديد يزلزل قلوب َمن 

 !لب؟فكيف باملااطِب لو كان له ق التهديد،

فع -2 الرضب عىل وجهه، والناصية قد ُتطلق عىل مقدم الشعر : ، أ الصَّ

إذا مل يكف فسوف يرضب عىل وجهه، ورضب الوجه إاهانة : باعتخار القرب، أ 

 .وإذًلل

فع -3 ب  : فالن فيه َسْفعة، أ : السواد، يقال: اهو السَّ من السواد، ومنه رَضْ

الوجه، وأطلق الناصية : سه املرأة، واملقصودالغطاء األسود الذ  تلخ: واهواملِْسَفع، 

 .تسويد وجهه: عليه من باب املجاورة، أو إطالق اجلزء واملراد الكل، فاملقصود

واهذا يشمل سواد الوجه احلقيقي باملعصية، والسواد باهلزيمة، كام حصل هلم ي 

لت ، وقد يقال لإلنسان الذ  نزت وجواههم، وعاينوا سوء املصريبدر؛ فإهنم اسود

 .إنه مسود الوجه: به نازلة أو مصيخة

الناصيُة : ناصية أيب جهل، أ  :واملقصودومنه تسويد الوجوه يوم القيامة، 

 .املعروفة املعهودة، التي استقرت ي األذاهان، ناصية اهذا الطاغية املتمرد

 :﴾پې ى ى ﴿ *

 .ذبة ي أقواهلا، خاطئة ي أفعاهلاكا: الناصية بأهنا كاذبة خاطئة، أ َوَصف 

                                                                                                                                                    

، (4/464)« زاد املسري»و، (6/301)« تفسري املاورد »و، (24/536)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

 (.30/450)« التحرير والتنوير»، و(20/825)« تفسري القرطخي»، و(32/224)« تفسري الراز »و
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: من فِعل اخلطيئة، وليس من اخلطأ، والفرق بينهام واضح، كام قال: اهنا واخلاطئ

 -35: احلاقة] ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿

34]. 

أن كَل ناصية والسياق وإن كان سخَخُه أبو جهل، إًل أن تقييده بالوصف يدل عىل 

ديد؛ ألن اهلل سخحانه فيها اهذا الوصف، فهي حقيقة هبذا التهتفعل مثل ذلك، ويتوفر 

 .ما عَرض هبذا الرجل إًل ألنه صاحُب كذٍب وخطيئةٍ 

وجاء الوعيد خمَصًصا أليب جهل من بني سائر املجرمني، بأن ُيؤخذ بناصيته إن مل 

 ،ريض اهلل عنهل، جاء إليه ابن مسعود ينته، فلام كانت معركة بدر، وُأصيب أبو جه

. لقد ارتقيَت مرتًقى صعخًا يا ُرَوْيِعَي الغنم: فارتقى عىل صدره، حتى قال له أبو جهل

ثم ُسحب أبو جهل بناصيته وُألقي . هلل ولرسوله وللمؤمنني: ملَن الدائرة؟ قال: وسأله

 !(1)ي القليب

بني الوعيد وبني إنفاذه نحو من أربع وكانت معركة بدر ي السنة الثانية، فكان 

 !سنة عرشة

 :﴾ٿائ ەئ ەئ وئ وئ﴿ *

دار الندوة؛ : املنتدى الذ  جيتمع فيه القوم ويتنادون إليه، ومنه: اهو والنادي

 .التي كانوا جيتمعون فيها ي مكة ويتشاورون ي شؤوهنم

                                                           

 .تقدم قريًخا( 1)



237 
 

السامر، كام : غالخًا ما يكون ي النهار، وأما املجتمع ي الليل فيسَمى« الناد »و

القمر الذ  ضوء : ، من السمر، واهو[64: ناملؤمنو] ﴾ں ں ڻ ڻ﴿: قال تعاىل

اَمر، فيسهرون إىل غياب القمر  .(1)يأَنُس به السُّ

د بجامعة الناد  فليدعهم، فهو كقوله تعاىل : يوسف] ﴾ڱ ڱ﴿: إن كان هيدِّ

12]! 

الراجح أن فيه واًوا؛ ألنه فعل مضارع ليس منصوًبا وًل جمزوًما،  ﴾وئ﴿والفعل 

: صحف ًلعتخارات ذكراها أاهل الرسم، وبعضهم يقولوإن كانت غري مكتوبة ي امل

 .(2)نه مسخوق بالسنياهنا جمزومة، ولكن اهذا ليس بقو ؛ أل« ندع»إن 

بانية ين، أو َزْبنَِية، َزبا: مفرده: مجع ليس له مفرد من لفظه، وبعضهم يقول: والزَّ

َزْبن، واهو ال: الَزبانية، من: األقوياء األشَداء، وإنام سموا: واملقصودأو زابن، 

املالئكة املكَلفون، من َخَزنة جهنم أو غرياهم ممن يكلفون : واملراد هبم، (3)الَدْفع

 .بعذاب َمن أراد اهلل تعاىل تعذيخه

التأخري، أو التنفس بعض اليشء، ولذا والسني لالستقخال، ولكن فيها نوع  من 

 .(4)أمهله اهلل إىل يوم بدر

                                                           

« التفسري الخسيط»، و(4/81)للزجاج « معاين القرآن»و، (89/53)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

 (.86/24)للواحد  

التحرير »، و(30/811)« روح املعاين»، و(256، 2/825)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 2)

 (.30/452)« والتنوير

، (254ص)للسجستاين « نغريب القرآ»و، (534ص)ًلبن قتيخة « غريب القرآن»: ينظر( 3)

نَة « إعراب القرآن»و  .، واملصادر اآلتية(535ص)لِقوام السُّ

للزجاج « معاين القرآن»، و(24/540)« تفسري الطرب »، و(439ص)« تفسري جمااهد»: ينظر( 4)

تفسري »، و(4/461)« زاد املسري»، و(4/449)« الكشاف»، و(5/212)« تفسري الخغو »، و(5/346)

 (.30/452)« التحرير والتنوير»، و(20/826)« القرطخي
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 :﴾ٹۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿ *

ڭ ﴿: أن ًل يطيع أبا جهل، كام قال اهلل عليه وسلم صىلخطاب للنخي 

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿: ، وقال[1: القلم] ﴾ڭ ڭ

 .[8: األحزاب]

والسجود ُقْرب  إىل اهلل تعاىل، واهو الذ  كان ينهى عنه أبو جهل، أمر تعاىل نخيَه 

باإلمعان ي ذلك، واإلرصار عليه والصرب، وأن يسجد لربه  صىل اهلل عليه وسلم

أقَرُب ما يكوُن »: استنخاًطا من اهذه اآلية صىل اهلل عليه وسلميقرتب منه؛ وهلذا قال و

 .(1)«العبُد من ربه وهو ساجد  

فالقرب واًلقرتاب من اهلل تعاىل يكون بالسجود؛ ألن أرشَف ما ي اإلنسان اهي 

 .جخهته وأنفه

ية، وكان ي غاية فإذا سجَد لربه، وعَفر وجَهه بالرتاب، ختَلص من كربياء األنان

يها ي أول  صىل اهلل عليه وسلمالعزة، وفيه دليل عىل أن صالة النخي  التي كان يصلِّ

اإلسالم كانت قياًما وركوًعا وسجوًدا، وإنام كانت ركعتني ي أول النهار، وركعتني 

 .ي آخره

جرمه ىل أَن اهذا الرجل يموت كافًرا، وهلذا هتَدده وتوَعده وبنَي لقد علِم تعا

 .وغلظه، وسوء مصريه

وذكر تعاىل أبا جهل بام مل يذكر به غريه من رؤوس الكفر، وظهر بعد حنٍي أن 

صىل اهلل عليه كثرًيا من شيوخ الضاللة أسلموا وحسن إسالمهم، وكان الرسول 

، وكان رأ  النخي  يستأين هبم، حتى حدثت غزوة وسلم صىل بدر وَأرَسَ منهم َمن َأرَسَ

إطالق األرسى مقابل الِفداء، وكان أبو  ريض اهلل عنه ورأ  أيب بكر لماهلل عليه وس

                                                           

 .عنهريض اهلل  من حديث أيب اهريرة( 412)أخرجه مسلم ( 1)
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يا رسوَل اهلل، أرى أن تستأين هبم؛ لعل اهلل تعاىل أن : يقول ريض اهلل عنه بكر

 .(1)هيدهيم

بد منه،  إن مسألة وجود أعداء للرساًلت وللدعوات وللمصلحني، أمر ًل

خغي َأًَل ُيفهم من اهذا افتعال العداوات والذ  حياول غري ذلك يرجو حماًًل، ولكن ين

األصل ي املعاملة أن َمن مل تستطع األعداء، أو توسيع العداوات، ولكن  أو صناعة

ا، وَمن مل تستفد منه فلتحاول السالمة من  أن تتاذه صديًقا، فحاول أن ًل تتاذه عدوًّ

ِه، والقرآن جاء بمصانعة العدو بالتي اهي أحسن واإلعراض عنه ، ودفع السيئة رشِّ

 .باحلسنة حتى يصخح العدو وليًّا محياًم 

طافحة هبذا املعنى، كام ي قصته مع ُثاممة بن  صىل اهلل عليه وسلموسرية النخي 

اهلل بِن  ُأثال، ومع َغْوَرث بن احلارث، ومع أيب سفيان، ومع اهند بنت ُعتخة، ومع عخدِ 

 .وغري ذلك.. نافقنيُأيب  ابن َسُلوَل، ومع أاهل الطائف ومكة ومع امل

: ةكأمر الربوبي: وجدهتا متضمنة معاين الدين« سورة العلق»وإذا تأملت 

، وأمر األسامء ﴾ېہ ہ ہ  ڻ ڻ ۀ ۀ﴿: ، وأمر األلواهية﴾ں﴿

 .﴾ھڎ ڈ ﴿: والصفات

 .﴾ۈڱ ں ں ڻ ﴿: وأمر الخعث

، ﴾ۇئۓ ۓ ڭ ﴿: ، وأمر الرسالة ي قوله﴾چ﴿: وأمر النخوة ي قوله

 .﴾ھژ ژ ڑ ﴿: هوأمر الكتب ي قول

وأمر القدر؛ فإن اخللق اهو أول مراتب القدر، وبعده الكتابة ي اللوح املحفوظ، 

 .﴾ھژ ژ ڑ ﴿: واهذا ي قوله

                                                           

 (.8463)« صحيح مسلم»: ينظر( 1)
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، «األبستمولوجيا»: وي السورة تضمني لنظرية املعرفة وفلسفتها، أو ما ُيسمى

وسائل وإشارة إىل فهي تأكيد عىل أمهية املعرفة ونظام حتقيقها، والغيب والشهادة، 

 :وهي فة،املعر

، واهو طريق معرفة الغيب وما ًل حييط به الخرش، وألهنا أول سورة الوحي -1

 .جاء هبا الوحي كان مناسخًا أن تكون مؤسسة لنظرية املعرفة اإلسالمية

لقد استطاع العلم أن يكشف الكون وحييط بنواميسه، ولكن اإلنسان وترشيح 

واجز، وكلام اتسعت دائرة العلم ه الكثري من احلدماغه ونفسيته ًل يزال لغًزا حتيط ب

 .تضاءل العقل الخرش  وتأكدت حاجته ملصدر آخر، اهو الوحي

وًل تزال علوم النفس واًلجتامع أقرب إىل املالحظات واملجمالت منها إىل 

 .العلم

، واهو وسيلة ًلكتشاف احلياة والكون، ولفهم الوحي والرشع، وليس العقل -2

ا للوحي  ا اهو ندًّ  .للكون؛ ألنه أداة، أما اهي فموضوعوًل ندًّ

األرض، والسامء، : واإلنسان خملوق عاقل، ولذا عَلم اهلل آدم األسامء كلها

وإذا علم األسامء فقد علم .. واجلخال، والخحار، واألهنار، والدواب، واحليوانات

 و منحه آلةالصفات، فعرف أن اهذا حيوان متميِّز بيشء، علمه مخارشة أو أهلمه ذلك، أ

 .التعقل واًلستاراج، وكل ذلك من تعليم اهلل تعاىل

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿: عز وجل ، كام قالالكون الذي أمرنا أن ننظر فيه -3

: ، وقال سخحانه[85: امللك] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

، فهو مصدر معرفة تنجم عن جولة العقل [46: احلج] ﴾ې ې ې ې﴿

 .اره ونواميسهرسوأوالتجربة ًلكتشافه ومعرفة جمااهله 
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ې ې ې ې ى ى ائ ائ ﴿: ، ولذلك قال سخحانهاحلواس -4

، فاألفئدة تعي وتستوعب ما تستقخله [41: النحل] ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

 .احلواس من سمع وبرص وغرياها، واهلل أعلم
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* 

 :هلا أسامء عدة

 .(1)التفسريصاحف، وكتب الغالب ي امل، واهو «سورة الَقْدر»: أشهراها

يت ، من باب حكاية اآلية األوىل عىل (2)«﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ سورة»: وُسمِّ

 .أهنا اسم للسورة

 .(3)«سورة ليلة الَقْدر»و

 ﴾ٻ ٻ﴿: مخس آيات، وعَداها بعضهم ستًّا؛ باعتخار قوله تعاىل  *

 .(4)الثالث آية

*  

                                                           

« تفسري الطرب »، و(80/340)« سنن النسائي الكربى»، و(440ص)« تفسري جمااهد»: ينظر( 1)

، (5/504)« املحرر الوجيز»و، (4/410)« الكشاف»، و(6/260)« تفسري السمعاين»، و(24/542)

 (.30/455)« رير والتنويرالتح»، و(20/829)« تفسري القرطخي»، و(32/221)« تفسري الراز »و

« املستدرك»، و(6/845)« صحيح الخاار »، و(3/445)« الرزاق تفسري عخد»: ينظر( 2)

(2/530 .) 

« تفسري ابن كثري»، و(5/343)للجصاص « أحكام القرآن»، و(5/308)« جامع الرتمذ »: ينظر( 3)

 (. 30/455)« التحرير والتنوير»، و(1/453)

فنون األفنان ي عيون »، و(4/410)« الكشاف»، و(218ص)« آ  القرآن الخيان ي عدِّ »: ينظر( 4)

 (.30/455)« التحرير والتنوير»، و(2/551)« مجال القراء وكامل اإلقراء»، و(324ص)« علوم القرآن
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عن اجلمهور أهنا مدنية، وُحكِي عن اجلمهور  -علخيكالث -هموحكى بعض

 .كذلك أهنا مكية

 .(1)إهنا أول سورة نزلت باملدينة: وقال بعضهم

أشخه بالسور املكية، ي موضوعها وطخيعتها،  -واهلل أعلم -وظااهر سياق السورة

 .وقرص آياهتا ووجازهتا

 :﴾ۀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ *

التعظيم هلل الواحد األحد، التفايم ويدل عىل  ﴾ٱ﴿اهذا الضمري العظيم 

وعادة ما يستعمل ي سياق املنة والنعمة، أو ي سياق األخذ واًلنتقام، واهو مشعر 

غالخًا بأنه تعاىل يميض ما أراد بواسطة مالئكته املسَارين لذلك، فثََم مالئكة للوحي، 

 ..وآخرون للعذاب، وغرياهم لتدوين األعامل

 .رآن، وأنه من عند اهلل تعاىلر اهذا القتحديد مصدتخدأ السورة ب

، لكان اهذا خرًبا جمَرًدا أن اهلل سخحانه أنزله، لكن ملا «نحن أنزلناه»: ولو قال

، وفيه تعظيم املُنِزل، واهو اهلل «إنَ »جعل مع الضمري التوكيد بـ ﴾ٱ ٻ﴿: قال

الصدق  يكون ي غايةبد أن  تعاىل، فيدرك القارئ أن اليشء الذ  من عند اهلل ًل

 .ة والكامل والرمحة والفضلوالقو

واهي مشعرة بالعلو والعظمة والفوقية هلل تعاىل؛ ألن اإلنزال إنام يكون من 

األعىل إىل األسفل، ففيها إثخات العلو له سخحانه، علو الذات وعلو القدر وعلو 

 .القهر، فهو العِّل األعىل

                                                           

« املحرر الوجيز»، و(6/31)« تفسري املاورد »، و(80/244)« لثعلخيتفسري ا»: ينظر (1)

الخحر »، و(20/829)« تفسري القرطخي»، و(8/844)« كامل اإلقراءمجال القراء و»، و(5/504)

، (85/488)« روح املعاين»، و(8/351)« بصائر ذو  التمييز»، و(1/492)« املحيط ي التفسري

 (. 30/455)« التحرير والتنوير»و
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 أن الَلخَْس  السورة، إًلغري مذكوٍر ي، واهو وإن كان والضمري يعود إىل القرآن

 .مأمون، فالذ  يصدق عليه أنه ُأنِزل ي ليلة القدر اهو القرآن

وي ذلك إشادة وتعظيم وتفايم لشأنه بأنه حارض ي األذاهان، فهذا أفام 

 .وأعظم من أن ُينطق باسمه

ڳ ڳ ﴿: عليه السالمويفهم من اإلنزال تلقائيًّا وجود وسيط، واهو جربيل 

واهو أفضل املالئكة وسيداهم، ولذلك كان له اسم خاص، . [893: الشعراء] ﴾ڱ ڱ

 .، وسيأيت ذكره ي السورة﴾ڱ﴿واهو 

صىل اهلل ما يتلو اهذه اآلية يتذكر َمن ُأْنِزل عليه القرآن واهو حممد  والقارئ عند

ي عليه وسلم ، وأن اهلل تعاىل اختاره، وجعل ي قلخه من العلم والخصرية والقوة لتلقِّ

 .صىل اهلل عليه وسلمعوة إليه والعمل به، ما صار به سيد ولد آدم الوحي والد

واآلية إشادة بالوقت الذ  نزل فيه القرآن، فاجتمعت العظمة ي املُنِْزل، واهو 

عليه القرآن الكريم، وي الوسيط، واهو جربيل ، وي املُنَْزل، واهو سخحانه وتعاىل اهلل

، ثم ي الزمان الذ  نزل فيه اهلل عليه وسلم صىل، وي املُنَْزل إليه، واهو حممد السالم

 .القرآن، واهو ليلة القدر

يت كذلك لعظم قدراها، واهذا يتناسب مع جو اآلية الذ  يدل عىل  وُسمِّ

 .التفايم، ويكفي ي فضلها أهنا خري من ألف شهر

يت هبذا؛ ألن األمور ُتقَدر وُتكتب فيها، فآجال السنَِة كلِّها تنقل من اللو ح وُسمِّ

 .(1)املحفوظ ي اهذه الليلة

                                                           

، (4/886)« تفسري اخلازن»، و(2/266)« تفسري ابن جز »، و(4/14)« زاد املسري»: ينظر( 1)

 (.9/394)« الخحر املحيط ي التفسري»و
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ز هذا املعنى پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿: قوله تعاىل: ومما يعزِّ

 .(1)الَفْرق والتقدير: اهو ﴾ٻ﴿، فيكون [4 -3: الدخان] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 .القدر سامية املنزلةوألهنا ليلة فاضلة عظيمة 

ًقا بحسب ا ألحوال وما معنى إنزال القرآن يف ليلة الَقْدر، مع أنه نزل مفرَّ

 والوقائع واألسباب خالل ثالثة وعرشين سنة؟

 :واجلواب

حيتمل أن املقصود إنزاله من اللوح املحفوظ إىل السامء الدنيا ي ليلة القدر،  -1

 .، واهو مما ًل ُيقال بالرأ (2)وغريه ريض اهلل عنهاموقد ُنقل عن ابن عخاس 

سورة »ول ما نزل من أو يكون ابتداء إنزاله ي ليلة القدر، وعىل اهذا فأ -2

 .نزل ي ليلة توافق ليلة القدر من رمضان «العلق

 .(3)واهذان املعنيان ًل تعارض بينهام، وكالمها صحيح

وحيتمل ما ذكره بعض املفرسين، كالراز  وغريه، واهو إنزال قرآن ُيتىل ي  -3

 .، واهذا ضعيف(4)فضل ليلة القدر وي أجراها وما يتعلق هبا

                                                           

، (4/424)ًلبن العريب « أحكام القرآن»، و(24/890)للواحد  « التفسري الخسيط»: ينظر( 1)

، واملصادر (85/484)« روح املعاين»، و(20/830)« تفسري القرطخي»، و(32/229)« تفسري الراز »و

 .السابقة واآلتية

يس  ، وابن(30898)أخرجه ابن أيب شيخة  (2) ، والنسائي ي (889)« فضائل القرآن»ي الرضُّ

، (8/380) «تفسريه»، وابن أيب حاتم ي (3/445) «تفسريه»، والطرب  ي (4998)« الكربى»

األسامء »، والخيهقي ي (688، 2/223) ، واحلاكم(82312، 82318)، والطرباين (1/2690)

 (.496)« والصفات

اهلداية إىل بلوغ »، و(5/344)للزجاج « معاين القرآن»، و(24/543)« تفسري الطرب »: ينظر( 3)

« تفسري القرطخي»، و(8/82)« زاد املسري»، و(8/224)« الكشاف»، و(82/4155)« النهاية

 (.8/508)« تفسري ابن كثري»، و(20/820)

 (.32/21)« تفسري الراز »: ينظر (4)



246 
 

ه الليلة، وبام ُأنزل فيها واهو القرآن، اء هبذاحتف: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿

، والقرآن اهو الكتاب األخري، والنخي اهو صىل اهلل عليه وسلمواحتفاء برسالة النخي 

اخلاتم، وقد أذن سخحانه أن ًل تتفتح السامء بوحي بعد ذلك احلني، وأن ًل ُيخَْعَث إىل 

 .صىل اهلل عليه وسلمالخرش رسول  بعد حممد 

در تعويًضا للمؤمنني؛ ألن األمم السابقة كان يخعث فيهم لة القجعل ليولذلك 

 .أنخياء كثريون، وكانت أعامراهم طويلة

ولذا يوجد اختيار اصطفائي من عند اهلل سخحانه، ويوجد ترشيف اختيار  

من عند اإلنسان، بأن جيعل العمل الفاضل للوقت الفاضل فيُؤجر عىل ذلك، وربام 

، فيكون وباًًل عليه، وقد يخذل وقته ي عمل فاضل و حمرمي هل يضيِّع املرء ليله

فيكون مأجوًرا، واهنا رس تالحظه ي فضل ليلة القدر؛ حيث ثخت فضل إحياء تلك 

يا رسوَل اهلل، ما أقول : قالت ريض اهلل عنهاالليلة والدعاء هبا، حتى ورد أن عائشة 

 .(1)«عنِّي فاعُف  لعفَو،اللهمَّ إنك َعُفوٌّ حتبُّ ا: ُقويل»: فيها؟ قال

َمن قاَم ليلَة القدر إيامًنا واحتساًبا، ُغِفَر له ما »: صىل اهلل عليه وسلموقال النخيُّ 

م من ذنبه  .(2)«تقدَّ

فأفضل ما يخذل اإلنسان من الوقت ما يخذله حلفظ القرآن وتالوته والعمل به، 

تعاىل ليها أن اهلل فضيلة ُتنسب إواهذا رس من أرسار اإلشادة بتلك الليلة، وأن أعظم 

 .أنزل فيها القرآن

 :﴾ہپ پ پ ڀ ڀ ﴿ *

                                                           

« الكربى»، والنسائي ي (3150)ماجه ، وابن (3583)، والرتمذ  (25314)أخرجه أمحد ( 1)

 (.3334)« السلسلة الصحيحة»: وينظر(. 8/530)، واحلاكم (80643، 4665)

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة( 460)، ومسلم (2084)أخرجه الخاار  ( 2)
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فقد أخربه به،  ﴾ہ ہ﴿: كلُّ يشء ي القرآن»: رمحه اهللقال ُسفيان بن ُعيينة 

 . «فلم خيربه به ﴾ڀ ڀ﴿: وكلُّ يشء

 .(1)وقد تقَدم الكالم حول اهذا احلرص

ا يستادم ي األشياء العظيمة التي ًل حييط هب ﴾پ پ﴿: واهذا الرتكيب

عىل يشء من فضلها، واهنا  صىل اهلل عليه وسلمعقل اإلنسان، ولكن اهلل أطَلَع نخيه 

پ ﴿: ؛ ألن اهلل خاطخه وقال لهصىل اهلل عليه وسلمُتْستَْحرُض شاصية النخي 

 .﴾پ

« فتح الخار »، حتى ذكر ابن حجر ي ولذلك كثر اختالف العلامء يف ليلة القدر

نت عند األنخياء إهنا كا: لقدر، وذكر أن من العلامء َمن قالقرابة اخلمسني قوًًل ي ليلة ا

 .، واهذا اهو الصحيحصىل اهلل عليه وسلمالسابقني، وعند النخي 

: ، ومنهم َمن قالصىل اهلل عليه وسلمإهنا ُرفعت بموت النخي : ومنهم َمن قال

 .إهنا باقية

نة كلِّها، وكان ابن إهنا تكون ي الس: هنا باقية، منهم َمن قالإ: ثم الذين قالوا

ففهم بعُضهم من . (2)«َمن يقم احلول ُيِصْب ليلة القدر»: يقول ريض اهلل عنه مسعود

قول ابن مسعود اهذا أنه يرى أن ليلة القدر تكون ي أ  ليلة ي السنة، واهذا ليس 

من اهذا أن يعمل الناس وأن ًل يقرُصوا  ريض اهلل عنه بالزم، بل قصد ابن مسعود

إلدراك ليلة القدر، وكان  ليلة معينة ي السنة، وكأن َمن يقوم احلول يتهيأ عمَلهم عىل

                                                           

 .﴾ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ﴿: «سورة احلاقة»ا تقدم ي ينظر م( 1)

 (.462)أخرجه مسلم ( 2)
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حيلف وًل يستثني أهنا ي رمضان، وأهنا ليلة سخع وعرشين،  ريض اهلل عنه ُأيَبُّ بن كعب

 .(1)وأن ابن مسعود يعلم ذلك

تكون ي رمضان، حتى ورد عن احلسن الخرص  أهنا تكون إهنا : ومنهم َمن يقول

 .قى اجلمعانالسابع عرش التي كانت ليلة بدر، واهو يوم الفرقان يوم التليلة 

 .تكون ي العرش األواخر: ومنهم َمن يقول

تكون ليلة ثالث وعرشين، أو إحدى وعرشين، أو مخس : ومنهم َمن يقول

 .إهنا ليلة سخع وعرشين: ن أن يقالوعرشين، أو سخع وعرشين، وأرجى ما يمك

واهذا اهو الراجح، فال يلزم أن تكون ثابتة ي كل تتنقل، إهنا : ومنهم َمن يقول

سنة؛ فقد تكون اهذا العام ي ليلة إحدى وعرشين، وتكون ي عام آخر ليلة سخع 

 .(2)وعرشين، ولكنها تكون ي الدنيا كلها ي ليلة واحدة، وإن مل يعرفها الناس

ف فيها اهو من اًلختالف ي ليلة القدر سخخه عظمتها، وجزء من اًلختالوجزء 

إليها وجيتهدوا فيها، كام أخفى تعاىل عن إخفاء اهلل تعاىل ألرساراها حتى يتطَلع الناس 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی ﴿: الناس أشياء كثرية، منها إخفاء اآلجال

العمل ؛ حتى جيتهد الناس ي [34: لقامن] ﴾جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب

 .والعخادة

 :﴾ھڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿ *

ودة بالسورة، وليس املقصود اها باسمها؛ ألهنا املقصوي اآليات الثالث يذكر

 .األصِّل الكالم عن القرآن، وإن كان قد ذكر إنزاله؛ ولذلك مل يذكر القرآن رصحًيا

                                                           

 (.462)« مسلمصحيح »: ينظر( 1)

« تفسري الراز »، و(443 -4/469)« زاد املسري»، و(23/63)، (2/306)« التمهيد»: ينظر( 2)

« مع الصيام»، و(266 -4/262)« فتح الخار »، و(835 -20/834)« تفسري القرطخي»، و(32/230)

 (.248 -233ص)لمؤلِّف ل
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وقد حسب العلامء ألف شهر، فوجدواها ثالًثا وثامنني سنة وأربعة أشهر، واهذا 

رين من أمة حممد  امر اهذه رد أن أع، ألنه وصىل اهلل عليه وسلمكعمر رجل من املعمِّ

فجعل تعاىل اهذه الليلة الواحدة تقوم بعمر . (1)األمة ما بني الستني إىل السخعني

 .إنسان، بل اهي أفضل من عمر إنسان

 :﴾ھٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ﴿ *

وح، واهو جربيل  عىل  عليه السالمي اهذه الليلة تتنزل املالئكة، ويتنزل معهم الرُّ

 .ب عطف اخلاص عىل العاماملشهور عند املفرسين، واهو من با

وح: وقال بعضهم  .صنف من أرشاف املالئكة: الرُّ

 .عليه السالمواهذا ًل يعارض املعنى األول، ويكون سيِّداهم جربيل 

وح: وقال بعضهم  .واهلل أعلم. (2)َخْلق آخر غري املالئكة: الرُّ

فاملالئكة تنزل ي اهذه الليلة الفاضلة، وتكون أبواب الساموات مفتحة، 

لرِبِّ وبالرمحة، ألرض مألى باملالئكة، جيوبون جنخاهتا يِقفون عند املصلِّني، ينزلون باوا

 .وينزلون باألقدار

فليس ألحد غري اهلل قدر وًل أمر وًل هني، بل األمر كله هلل، فله  ﴾ٹ ٹ﴿

ر األقدار التي تكون ي تلك الليلة  ل َمن يشاء، ويقدِّ اخللق واألمر، واهو الذ  يفضِّ

ة أو موت، أو ذل أو عز، أو غنى أو فقر، أو علم أو جهل، أو اهدى أو ضالل، من حيا

 .امعات واألمم وغرياهاأو ما شاء تعاىل من األحوال لألفراد واجل

                                                           

، وأبو يعىل (4236)، وابن ماجه (3550)أخرجه الرتمذ  . ريض اهلل عنه كام ي حديث أيب اهريرة( 1)

 (.454)« السلسلة الصحيحة»: وينظر(. 2910)، وابن حخان (5990)

« املحرر الوجيز»، و(6/383)« تفسري املاورد »، و(80/515)« تفسري املاتريد »: ينظر( 2)

 (.29/854)« والتنويرالتحرير »، و(20/833)« تفسري القرطخي»، و(4/443)« زاد املسري»، و(5/505)
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كل ما يأمر اهلل تخارك وتعاىل به مما ذكرناه؛ فإهنم : أ  ﴾ڤ ڤ ڤ﴿: وقوله

 .يتنزلون به ي تلك الليلة

 :﴾ۓڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿ *

لناس، وفيها الرمحة والقخول، ويكفي أن َمن فيها السالمة ل فهي ليلة ساَلم،

 .(1)قامها إيامًنا واحتساًبا ُغفر له ما تقَدَم من ذنخه

 .[3: الدخان] ﴾پ ڀ﴿وأن اهلل تعاىل وصفها بأهنا 

عار الذ  يتداوله املسلمون السالم عليكم ورمحة »: ولو ربطنا اهذا بالتحية والشِّ

اهلل تعاىل جعل من األعامل والرشائع ما يتحَقق به للمسلم ي  ، لوجدنا أن«اهلل وبركاته

ود يتخادله املسلمون فيام بينهم، سالم موجكل وقت املعنى املوجود بقدر أو بآخر، فال

وقد ذكر فيه الرمحة والربكة، واملالئكة تنزل بالرمحة، ويفرح الناس هبذه الليلة ملا فيها 

غفرة ألاهلها، وكذلك الربكة؛ فإهنا ليلة مخاَركة، من تنزل الرمحة والدعاء هبا وبامل

 .وبركتها تشمل الَسنَة كَلها

س، إىل مطلع الفجر، ولذا ساَماها ليلة، وليلة القدر تستمر من غروب الشم

إن : والليل يخدأ بمغيب الشمس، وفيه نوع من التقليل لوقتها، ولذلك قال بعضهم

فقد يكون من ضيق األرض لكثرة املالئكة  مأخوذ من الضيق،« ليلة القدر»تسميتها بـ

 .الذين ينزلون، وقد يكون إشارة إىل قرصاها

ملا ذكر يوم اجلمعة  صىل اهلل عليه وسلمإن النخي كام جتد ذلك ي ساعة اجلمعة؛ ف

، يسأُل اهلل تعاىل شيئًا إاِلَّ أعطاه »: قال فيه ساعة  ال يوافُِقها عبد  مسلم  وهو قائم  يصيلِّ

اهُ  ُلها. «إيَّ  .(2)وأشار بيده ُيَقلِّ

                                                           

 .تقدم قريًخا( 1)

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة( 152)، ومسلم (935)أخرجه الخاار  ( 2)
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ل، فلامذا التقليل لوقت   هذا عطاء من الغني اجَلَواد الكريم املتفضِّ

 الليلة؟

فالفضل عظيم، وفيه حثُّ العخد عىل أن  -وإن كان الوقت قلياًل  -إنه 

فجعل اهلل يستثمراها ويستغلها ي الطاعة والعخادة؛ ألن من طخيعة اإلنسان أن يمل، 

وبعض الساعات وبعض العخادات وبعض تعاىل بعض األيام أفضل من بعض، 

 .الليايل، فشهر رمضان ثم العرش األواخر ثم األوتار ثم ليلة سخع وعرشين

وحتى ليلة القدر بعضها أفضل من بعض؛ فالثلث األخري منها أفضل، وذلك 

نا تبارك و»: (1)كام ي األحاديث املتواترة نيا، حنيتعاىل كلَّ ليلة إىل اينزُل ربُّ  لسامء الدُّ

يِل اآلخر، فيقوُل  َمن يدُعوين فأستَِجيَب له، وَمن يسألُني فأُعطَِيه، وَمن : يبقى ثلُث اللَّ

 .(2)«يستغفُرين فأغفَر له

فالتقليل فيه دعوة إىل استثامر اهذه الليلة بالذكر والعخادة، فهي ليلة ي السنة، 

ض شيئًا ًل ُيقَدر بثمن واهي بضع ساعات، ويمكن أن  .تعوِّ

العلامء وصنَفوا ي ليلة القدر، وصفاهتا، وعالماهتا، وأرساراها، وقد تكلم 

 .(3)ومقاصداها

  

                                                           

 (.849 -841ص)« نظم املتناثر من احلديث املتواتر»: ينظر( 1)

، وينظر ما تقدم ي ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة( 451)لم ، ومس(8845)أخرجه الخاار  ( 2)

 .﴾ۀٱ ﴿ :«سورة الفجر»

لخدر « رشف الخدر بضياء ليلة القدر»أليب زرعة ابن العراقي، و« رشح الصدر بذكر ليلية القدر»كـ( 3)

، (64ص)« معجم الكتب»: ينظر. للمناو ، وغرياها« إسفار الخدر عن ليلية القدر»الدين القراي، و

إيضاح »، و(2/8038)« لعربيةمعجم املطخوعات ا»، و(8011، 8046، 2/8042)« كشف الظنون»و

، 493، 339، 219، 223، 823، 8/42)« اهدية العارفني»، و(546، 50، 4/44)، (3/49)« املكنون

580) ،(2/449 ،491.) 
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*  

 :هلا أسامء كثرية

، أن ريض اهلل عنه ، كام ي حديث أنس«﴾ڄ ڄ ڃ ڃ﴿ سورة»: منها

إنَّ اهللَ أَمَرين َأْن َأْقَرَأ »: ريض اهلل عنه يبِّ بن كعبألُ  قال صىل اهلل عليه وسلمالنخَي 

 .(1)فخكى ُأيَبٌّ . «َنَعمْ »: وَساَميِن َلَك؟ قال: فقال ُأيَبٌّ . «﴾ڄ ڄ ڃ ڃ﴿: َعَليَْك 

ڄ ﴿سورة »: وي املصاحف، وبعض كتب التفسري، واحلديث خيترصوهنا إىل

)«﴾ڄ
2). 

؛ (3)التفسريصاحف، ومعظم كتب واهذا موجود ي بعض امل: «سورة البينة»و

 .مرتني «البينة»ألن اهلل سخحانه ذكر فيها 

 .﴾ۓہ ہ ہ ﴿: ؛ لقوله تعاىل(4)«سورة القيِّمة»و

                                                           

 (.499)، ومسلم (3109)أخرجه الخاار  ( 1)

 «الطرب  تفسري»و ،(6/845) «الخاار  صحيح»و ،(2/314) «الرزاق تفسري عخد»: ينظر( 2)

 «كثري ابن تفسري»و ،(20/831) «القرطخي تفسري»و ،(6/263) «السمعاين تفسري»و ،(24/534)

(1/454.) 

، (4/445)« زاد املسري»، و(5/441)« املحرر الوجيز»، و(1/493)« تفسري الخغو »: ينظر( 3)

لتحرير ا»، و(85/540)« الدر املنثور»، و(20/831)« القرطخيتفسري »، و(32/34)« تفسري الراز »و

 (.30/464)« والتنوير

بصائر »، و(212ص)« الخيان ي عدِّ آ  القرآن»، و(344ص)« احلجة ي القراءات السخع»: ينظر( 4)

 (.30/464)« التحرير والتنوير»، و(8/359)« ذو  التمييز
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 .؛ ألن اهلل تعاىل ذكر فيها أاهل الكتاب غري مرة(1)«سورة أهل الكتاب»و

ة»و ۉ ۉ ې ﴿، ﴾ڭۇ ۆ ۆ ۈ ﴿: ؛ لقوله فيها(2)«سورة الربيَّ

 .﴾ۇې 

ڄ ڄ ڃ ﴿: ؛ لقوله تعاىل(4)«سورة االنفكاك»: ، أو(3)«نيسورة املنفكِّ »و

 .﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ

، والذ  يظهر يل أن اهذا تصحيف من (5)«سورة القيامة»: وي بعض الكتب

 .؛ ألنه ليس للقيامة ذكر مخارش ي السورة«القيِّمة»

 .(6)ثامن آيات عند اجلمهور، وعَداها الخرصيون والشاميون تسًعا  *

عىل قول اجلمهور، ذكر ذلك القرطخي وابن اجلوز  وغريمها من   *

 .(7)املفرسين

                                                           

 (.30/464)، (8/98)« لتنويرالتحرير وا»، و(8/855)« اإلتقان»: ينظر( 1)

، (30/200)« روح املعاين»، و(8/855)« اإلتقان»، و(2/298)« به الرمحن إمالء ما من»: ينظر( 2)

 (.30/364)« التحرير والتنوير»و

، (86/82)« تفسري القرطخي»، و(4/814)« تفسري الخغو »، و(1/304)« تفسري الثعلخي»: ينظر( 3)

 (.9/39)« أضواء الخيان»، و(30/200)« روح املعاين»و

« التحرير والتنوير»، و(8/855)« اإلتقان»، و(21ص)ًلبن سالمة « خالناسخ واملنسو»: ينظر( 4)

(30/464.) 

للاطيب الرشبيني « الرساج املنري»، و(30/200)« روح املعاين»، و(8/855)« اإلتقان»: ينظر( 5)

 .، واملصادر السابقة(4/481)

، (212ص)« الخيان ي عدِّ آ  القرآن»: ينظر[. 5: الخينة] ﴾ڱ ں ں﴿: وقد اختلف ي قوله( 6)

 (.30/461)« التحرير والتنوير»، و(85/424)« روح املعاين»، و(20/831)« تفسري القرطخي»و

 (.5/643)« فتح القدير»، و(4/445)« زاد املسري»، و(20/831)« تفسري القرطخي»: ينظر( 7)
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، وواهم ابن «التفسري»وُينسب القول بأهنا مكية إىل حييى بن ساَلم صاحب 

بري وعطاء بن يسار أهنا  عطية، فجعل قول اجلمهور أهنا مكية، ونسب إىل ابن الزُّ

 .(1)مدنية

حكاية قول اجلمهور، حتى ي املسائل الفقهية؛  والواهم يالَلخْس وكثرًيا ما يقع 

اهذا قول اجلمهور، وبعد التحقيق يتخني أنه ليس قول اجلمهور، : فإن الخعض قد يقول

وقد يكون َمن حيكي اهذا القول يميل إليه، فيخحث عَمن قال به، فيجداهم كثرة وخيَيل 

 .ثرلوجداهم أكول اآلخر إليه أهنم اجلمهور، ولو بحث ي أنصار الق

: الذ  ُذكر آنًفا ريض اهلل عنه حديث أيب بن كعب: ومن أقوى األدلة عىل مدنيتها

 .«﴾ڄ ڄ ڃ ڃ﴿ إنَّ اهللَ َأَمَريِن َأْن َأْقرَأ عليك سورة»

ز  ا ي كوهنا مدنية؛ ألنه قد يقرأ عليه سورة مكية، ولكن يعزِّ نعم، اهذا ليس نصًّ

أاهل الكتاب وحماجة هلم، والغالب أن خماطخة أاهل القول بأهنا مدنية أن فيها جدًًل مع 

إىل جوار اليهود،  صىل اهلل عليه وسلمالكتاب كانت ي املدينة بعدما نزل النخي 

 .ا إىل جمادلتهم وحُمَاَجتهموخالطهم املسلمون، واحتاجو

وقد ُذكر فيها إيتاء الزكاة، واهي إنام ُفرضت ي املدينة، وليس اهذا بقو ؛ ألن 

 .(2)«سورة فصلت»زكاة ُذكر ي سور مكية، كـإيتاء ال

 :﴾ۀڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴿ *

ون ، من اًلنفكاك، واهو اًلنفصال: مجع واملنَفكُّ  .(3)ُمنَفك 

                                                           

« تفسري الثعالخي»، و(5/441)« املحرر الوجيز»، و(6/385)« تفسري املاورد »: ينظر( 1)

 (.30/200)« روح املعاين»، و(1/494)« الخحر املحيط ي التفسري»، و(4/432)

 .«سورة األعىل»، وما تقدم ي أول (28 -84ص)« كتاب الزكاة من رشح بلوغ املرام»: ينظر( 2)

 (.4/445)« زاد املسري»، و(5/504)« املحرر الوجيز»: ينظر( 3)
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مل يكونوا منفصلني عن الضالل والرشك والكفر الذ   :واجلمهور عىل أن املعنى

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿: اهي والبينة، ﴾چ ڇ ڇ﴿اهم فيه 

 .﴾ھ

الفار الراز  وغريه أن ي السورة إشكاًًل، غلط فيه بعض أكابر أاهل  كروذ

 :جدير بالتأمل حتى ننطلق منه إىل فهم السورةالعلم، واهو 

ذلك أنه ي أول آية ذكر تعاىل أن أاهل الكتاب واملرشكني لن ينفكوا عن كفراهم 

ڑ ﴿: اها قالورشكهم إىل وقت معلوم، واهو أن تأتيهم الخينة، ثم ي اآلية التي بعد

؛ فهل الخينة سخب ي أن ﴾ھڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

وكفراهم ويكونوا مؤمنني، أم اهي سخب ي أن يتفرقوا ينفكوا عن رشكهم 

 .(1)وخيتلفوا؟

أكثر من تسعة  -كالقرطخي واآللويس والطااهر ابن عاشور -وقد ذكر املفرسون

 :وترجع إىل مجلة أقوال، (2)عرش قوًًل ي حل اهذا اإلشكال

، ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴿: أن اآلية األوىل -1

أنه لو جاءاهم رسول  بالخينة آلمنوا، فكأن اهلل تعاىل حكى اهذا حكاية عام يَدعونه من 

 .عنهم

ون عن الضالل ويرتكون الرشك، وإنام  ﴾چ﴿أن كلمة  -2 ًل تعني أهنم ينَفكُّ

ني عن انتظار النخي ومدحه  ، وذكر صىل اهلل عليه وسلماملقصود أهنم مل يكونوا منفكِّ

 .فضائله إىل أن ُبعث إليهم

                                                           

 (.32/34)« تفسري الراز »: ينظر( 1)

« التحرير والتنوير»، و(30/202)« روح املعاين»، و(20/848)« تفسري القرطخي»: ينظر( 2)

(30/469.) 
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رون ي كتخهم أن نخيًّا أطَل وأقَخَل زمانه سُيخعث، وأهنم فاليهود كانوا يذك

: الخقرة] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ﴿سيتخعونه ويقتلون العرب به قتل عاد وإَِرم، 

روا به وكَذبوه األمني، فلام ُبعث كف: ، وكذا املرشكون كانوا ي اجلااهلية يسمونه[19

وا عن مدحه بعدما جاءهتم   .(1)الخينة بخعثته إليهموخَونوه، فانفكُّ

ني حتى ولو جاءهتم الخينة، فإهنم سيظلون عىل ما اهم عليه،  -3 أهنم ليسوا منفكِّ

ڦ ڦ ڦ ﴿: وعىل اهذا يكون معنى اآلية أنه ًل يزيداهم إًل نفوًرا، كقوله

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 .[825 -824: التوبة] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ

أهنم ليسوا بميتني حتى تأتيهم الخينة، وتقوم عليهم احلجة قخل موهتم، كام ي  -4

 .[24: فاطر] ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿: قوله تعاىل

ڱ ڱ ﴿: (2)وقريب منه ما ذكره ابن عطية من أهنم ليسوا مرتوكني ُسَدى -5

 .[36: القيامة] ﴾ڱ ڱ ں

وا حتى يأتيهم  -6 ويكون اهذا نوًعا من السارية َمَلك من السامء، أهنم لن ينفكُّ

 :منهم أهنم لن يؤمنوا حتى يروا َمَلًكا معه كتاب، كام كان املرشكون يقولون

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿

                                                           

 ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ﴿: «سورة احلديد»ينظر ما تقدم ي ( 1)

 .﴾ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

اًل، ًل ُيؤمر وًل ُينهى: أ ( 2)  .مَهَ
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 -90: اإلرساء] ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

92](
1). 

 .ا إشكالوالذي يظهر أن اآلية ال حتتاج إىل تأويل، وليس فيه

أن اهلل تعاىل ذكر أن الكفار من أاهل الكتاب واملرشكني ليسوا : وبيان ذلك

تاركني كفراهم، حتى تقوم عليهم احلجة، وحتى يخعث فيهم الرسول، وتنزل إليهم 

 .الكتب؛ وذلك ألنه ًل يستطيع أحد أن هيتد  بغري رصاط اهلل وطريقه

ني عن الضالل إىل  بخينة، ولكن اآلية مل اهلدى إًل فاآلية تنفي أن يكونوا منفكِّ

إن أاهل الكتاب واملرشكني إذا جاءهتم الخينة سوف ينفكون مجيًعا عن الضالل : تقل

 .وهيتدون حتاًم، ولكن سيكون منهم َمن هيتد  ومنهم َمن ًل هيتد 

ر أن  واهذا معنى واضح، ومعه ًل يخقى ي السورة إشكال؛ ألن اآلية األوىل تقرِّ

يمكن أن هيتدوا من ضالهلم إًل بخينة من عند اهلل تعاىل، رشكني ًل أاهل الكتاب وامل

 .ولذلك بعث اهلل إليهم الرسول وأنزل إليهم الكتاب ليخني هلم الذ  خيتلفون فيه

وا عىل كفراهم؟  وأما اهل نفعتهم اهذه الخينة وآمنوا هبا، أو أهنم استكربوا وأرصُّ

 .فهذا موضوع آخر مل تتعرض له اآلية

أجده منصوًصا، إًل أنه يخدو مقصود كثري من املفرسين،  م وإن ملواهذا الكال

 .وكثري ممن يقرأ القرآن يتخادر إىل ذاهنه اهذا املعنى، وًل جيد ي السورة إشكاًًل 

مهم اهلل تعاىل يف هذه اآلية إىل فئتني أهل الكتاب، : ثم الذين كفروا قسَّ

 .واملرشكني

                                                           

« اللخاب ي علوم الكتاب»و ،(32/240)« تفسري الراز »، و(5/449)« املحرر الوجيز»: ينظر( 1)

 .(5/549)« فتح القدير»، و(20/434)
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ل املجوس فيهم خالف، ، وي دخواليهوُد والنصارى: فهم أما أهل الكتاب،

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿: واألقرب أهنم ًل يدخلون؛ لقول اهلل تعاىل

وإنام ُأحلق املجوس بأاهل . [856: األنعام] ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

الكتاب ي بعض األحكام، كاجلزية، ولذلك ًل ُتنَْكح نساؤاهم كنساء أاهل 

 .(1)الكتاب

موجودين ي املدينة، والنصارى ا اليهود والنصارى، واليهود كانو: فاملقصود

 .كانوا ي َنْجران

 .فهم الوثنيون من أاهل مكة وغرِياها وأما املرشكون،

وقد قَدم اهلل تعاىل ذكر أاهل الكتاب عىل املرشكني؛ ألن أاهل الكتاب ُبِعث فيهم 

، وأنزلت كتب، فالَعتَُب عليهم ي الضالل أشد، وهلذا عاتخهم اهلل تعاىل  رسل 

. أنتم أاهدى: نحن أاهدى أم حممد؟ فقالوا: جاء املرشكون إليهم يسألوهنم اووَباهم مل

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ﴿: فأنزل اهلل تعاىل

 .[58: النساء] ﴾ىئ يئ جب حب خب مب

واجلااهل ربام وقع ي اخلطأ بغري قصد، أما العامل فاحلجة عليه قائمة، فإذا أخطأ 

 .تعاىل هبم ي السورة اهللكانت املؤاخذة عليه أكثر؛ وهلذا بدأ 

وعىل اعتخار أن السورة مدنية، فقد كان اخلطاب فيها عتاًبا هلم قخل غرياهم، 

مهم  .ولذلك ناسب أن يقدِّ

مع  صىل اهلل عليه وسلمواهنا وصمهم اهلل تعاىل بالكفر؛ لتكذيخهم رسالة النخي 

 .معرفتهم به

                                                           

 (.8/44)للمؤلِّف « فقه العخادة»، و(6/268)« فتح الخار »: ينظر( 1)
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رآن بأنه  القوصف اهللبينات، وقد : ، ومجعها(1)احلجة الواضحة: اهي ﴾ڇ﴿و

 .[815: الخقرة] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ :فقال ،«بينات»

فالقرآن بيِّنة ي إعجازه اللُّغو ، والعلمي، والترشيعي، والتارخيي، وي أخخاره 

 .وقصصه وآياته

ي احلجج التي جاء هبا، « بينة»نفسه اهو  صىل اهلل عليه وسلموكذلك الرسول 

، ومع يٌّ ذلك أهلمه اهلل تعاىل الخالغة واإلعجاز، واهو  وي الوحي، وي أنه رجل ُأمِّ

ديه من اآليات التي آمن هبا َمن آمن من الناس، سواًء بام جعل اهلل تعاىل عىل ي« بينة»

والتي منها القرآن وما  اآليات التي حصلت ي عرصه ورآاها الناس، أو اآليات الخاقية

 .من أحوال الزمان صىل اهلل عليه وسلمخيرب به 

صىل اهلل عليه اهنا معنى مشرتك، يدخل فيه القرآن، ويدخل فيه النخي  ﴾ڇ﴿فـ *

 :﴾ہڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿: ؛ وهلذا قال ي اآلية الثانيةوسلم

، وما يتلوه من الصحف، صىل اهلل عليه وسلم، فرَساها بالنخي ﴾ڇ﴿واهذا تفسري 

حف رة تطهرًيا حسيًّا، (2)الورق: واملقصود هباصحيفة، : مجع والصُّ  وهي مطهَّ

ا  :ومعنويًّ

فألن هلا قداسة وحرمة وأحكاًما، بحيث ًل يمس القرآن إًل : أما التطهري احليسِّ 

، وهلذا ذاهب مجهور الفقهاء واألئمة [49: الواقعة] ﴾پ ڀ ڀ ڀ﴿: طااهر

                                                           

« فكشاال»، و(5/290)« تفسري الخغو »، و(24/204)للواحد  « التفسري الخسيط»: ينظر( 1)

 (.30/444)« التحرير والتنوير»، و(80/589)« الخحر املحيط ي التفسري»، و(4/412)

، (3/311)« بصائر ذو  التمييز»، و«ص ح ف»( 446ص) «املفردات ي غريب القرآن»: ينظر( 2)

 .(2/8242)« معجم اللغة العربية املعارصة»و
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األربعة إىل أنه ًل جيوز أن يمس املصحف إًل متوضئ، وقد جاء ي حديث َعمرو بن 

 .(1)«ال يمسُّ القرآَن إالَّ َطاِهر  »: ه وسلمصىل اهلل عليَحْزم ي وصية النخي 

ٻ ٻ ٻ پپ ﴿: فألهنا ليس فيها شك وًل ريب: وأما الطهارة املعنوية

 .، وًل خطأ وًل ظلم، بل اهي حق حمض[2: الخقرة] ﴾پپ ڀ ڀ

 :﴾ھڈ ڈ ژ ﴿ *

 .جعل اهلل تعاىل ي تلك الصحف كتخًا قيمة: أ 

: مجع الكتبحلالل واحلرام؛ ألن اآليات والسور، وأحكام ا: اهي والكتب القيمة

 .(2)كتاب، واهو املكتوب

لكن غايل القيمة، : اهذا يشء قيم، أ : قد ُيفهم منها أهنا ذات قيمة، يقال ﴾ژ﴿و

 .(3)مستقيمة، معتدلة، ليس فيها عوج وًل خلل: ﴾ژ﴿املقصود بـ

اسم جنس،  ﴾ڇ ڍ ڍ﴿: إن قوله: وكان يمكن أن يقال ي تفسري اآلية

سَل  ، ويدخل ي ذلك احلجج التي صىل اهلل عليه وسلمكَلهم، ومنهم حممد  فيشمل الرُّ

 .جاء هبا األنخياء السابقون والكتب التي ُبعثوا هبا

                                                           

، 1/54)، والنسائي (259)« املراسيل»، وأبو داود ي (8635، 8621، 8628)أخرجه الدارمي ( 1)

 (. 8/552)، واحلاكم (8/822)، والدارقطني (6559)، وابن حخان (60

واختلف ي وصله وإرساله، والصواب املرسل، إًل أنه قد تلقاه العلامء بالقخول، واشتهر شهرة تغني عن 

 «الراية نصب»: وينظر ،(84/396) «التمهيد»و ،(2/448) «اًلستذكار» ي الرب ن عخدإسناده، كام قال اب

 للمؤلِّف «العخادة فقه»و ،(822) «الغليل إرواء»و ،(505 -2/499) «املنري الخدر»و ،(899 -8/896)

(8/399- 408.) 

 .«ك ت ب»( 699ص)« املفردات ي غريب القرآن»: ينظر( 2)

«  الخسيطالتفسري»، و(80/590)« تفسري املاتريد »، و(24/552)« تفسري الطرب »: ينظر( 3)

« تفسري القرطخي»، و(32/240)« تفسري الراز »، و(4/445)« زاد املسري»، و(24/288)للواحد  

 (.1/456)« تفسري ابن كثري»، و(20/843)
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أقوى، من جهة مالحظة  صىل اهلل عليه وسلمحممد : ولكن القول بأن املقصود

 .سخب النزول

 :﴾ھڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿ *

عض املفرسين، فهنا ية األوىل إشكال  عند باهي التي وقع فيها مع اآل اهذه اآلية

 :، ومل يذكر املرشكني، وقوله﴾ڑ ڑ ک ک ک﴿: قال سخحانه

بعد أن قامت عليهم احلجة، واهي رسالة : أ  ﴾ک گ گ گ گ ڳ﴿

أن املقصود بتفرق أاهل  فمعناهوالقرآن الذ  معه،  صىل اهلل عليه وسلمالرسول 

صىل اهلل عليه ؛ فمنهم َمن آمن بالنخي الكتاب اهنا اهو تفرقهم بني اإليامن والكفر

 .(1)وهذا املعنى يذكره مجهور املفِّسينومنهم َمن كفر، فتفرقوا عىل اهذا،  وسلم

قِهموثمَّ معنى آخر صىل اهلل عليه إعراضهم عن النخي : ، واهو أن املقصود بتفرُّ

قهم ي كيفية الرد، فخعضهم قالوسلم . احرس: وقيل. شاعر: وقيل. َدِعيٌّ : ، وتفرُّ

صفون بأهنم من لكن ًل يدخل ي ذلك الذين آمنوا منهم؛ ألهنم ًل ُيو. جمنون: وقيل

اهذا املعنى الثاين يكون املقصود  أاهل الكتاب بعد أن دخلوا ي دين اإلسالم، فعىل

قِهم  .، وعدم إيامهِنم بهصىل اهلل عليه وسلمإعراَضهم عن النخي : بتفرُّ

، واهو أن املقصود اختالفهم عىل أنخيائهم قخل وَثمَّ معنى ثالث جيد وغري مشتهر

إنام هلَك الذين كانوا من قبلكم بتفرقهم »: ؛ كام ي حديثصىل اهلل عليه وسلمالنخي 

                                                           

« ينتفسري السمعا»، و(80/268)« تفسري الثعلخي»، و(24/540)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

 (.30/449)« التنويرالتحرير و»، و(1/496)« تفسري الخغو »، و(6/264)
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 ﴾ېئ ىئ ىئ ىئی﴿: وكام ي قوله سخحانه. (1)«تالفهم عىل أنبيائهمواخ

 .[34: مريم]

عد ما قامت من ب: واختالفهم عىل أنخيائهم إنام حدث بعد ما جاءهتم الخينة، أ 

 .صىل اهلل عليه وسلمي عليهم حجج أنخيائهم، ومن ذلك اختالُفهم بعد بعثة النخ

فيكون اًلختالف املذموم اهنا اختالًفا آخر، واهذا يخعد اإلشكال الذ  نقلناه عن 

وىل واآلية الرابعة، ويخنيِّ أن اآلية األوىل ي الواحد  والراز  وغريمها بني اآلية األ

صىل اهلل رابعة ي معنى آخر؛ فاآلية األوىل تتكلم عن الذين آمنوا بالنخي معنى واآلية ال

، وأن انفكاَكهم وإيامهَنم كان من بعد ما جاءهتم الخينة، أما اهذه اآلية، فهي عليه وسلم

اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءهتم تتكلم عن الكافرين الخاقني عىل كفراهم أهنم 

 .الخينات

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴿: عمران واهذا ينسجم مع آية آل

 .[805: آل عمران] ﴾ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

، فقد يكون ذلك؛ ألهنا موجودة ي كتب ﴾ڇ﴿وي اهذه السورة تكرار كلمة 

القوم أاهل الكتاب، فناسب أن ُتذكر؛ ألن اجلدل واحلديث معهم، أو يكون ذلك أن 

 .و مقام حجةأاهل علم واطالع ومعرفة، فاملقام معهم ليس مقام وعظ جمرد، وإنام اه

 .(2)احلجة التي ُتفِحم املااصمني واملعاندين: اهي والبينة

                                                           

، والخيهقي (3404)، وابن حخان (2501)، وابن خزيمة (1844، 4364)أخرجه أمحد ( 1)

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة( 4/253)، (8/311)

ذُروين ما تركُتكم؛ فإنام »: ، بلفظ(8334)« صحيح مسلم»، و(4211)« صحيح الخاار »وأصله ي 

 .«...اهلم واختالفهم عىل أنبيائهمهلَك َمن كان قبَلكم بكثرة سؤ

معجم لغة »، و(44ص)« القاموس الفقهي»، و«ب   ن»( 34/380)« تاج العروس»: ينظر( 2)

 (.885ص)« الفقهاء
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وفيه حتذير باإليامء واإلشارة للمؤمنني من اًلختالف والتفرق، وبااصة 

سخخًا ي اًلختالف؛ فإن اًلختالف والتفرق عىل الكتاب، وفيه ذمٌّ للعلم الذ  يكون 

امحة املتعلِّمني ولطفهم مع اخللق كثرًيا من العلم الذ  ينتظر أن يكون سخخًا ي س

بات، تفسد معها وإيثاراهم هلم، يكون سخخًا ي نشوء رص اعات وخالفات وحتزُّ

 .األخالق وتشتد املنافسة وتقسو القلوب

باخلالف فيام بينهم، وأكثر حتاسًدا وتنافًسا، وغالب طلخة العلم اليوم أكثر َوَلًعا 

أو جامعة وقع بينهم من التعاند والتغاير، ما حتى إهنم إذا كانوا ي مؤسسة أو مدرسة 

 .ًل حيسن وًل حيمد

ق ! فسخحان اهلل ما أكثر النصوص واآليات واألحاديث التي فيها النهي عن التفرُّ

س املقصود اًلختالف العلمي، فهذا واًلختالف، ولكنها بَمْعزل عن واقعنا، ولي

صود اختالف التناحر واًلقتتال طخيعي، بل اهو حممود ي كثري من احلاًلت، وإنام املق

 .[53: املؤمنون] ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿: واًلحرتاب، كام قال سخحانه

فأ  ثمرة وأ  قيمة لعلم ًل يكون سخخًا ي صفاء قلخك، وسالمة نفسك، 

 !؟(1)س، وحمختك اخلري هلموعفاف لسانك، وحسن ظنك بالنا

ناء، وأعرف أهنم وأنا أتعمد أحياًنا أن أثني خرًيا عىل بعض َمن يستحقون الث

ى عىل مراعاة اإلجيابيات واعتخاراها، وعدم ليسوا بحاجة إىل ثنائي؛ لكن أقصد أن أتربَ 

اًلعتياد عىل حلظ األخطاء واملاالفات، وكأهنا أول ما يطرق خيالك أو خيطر بخالك 

 .د ذكر َمن ليس من أصحابك وجلسائك وخاصتكعن

اس بام اهم عليه من خري اهو فضل ومع وجود النقص والعيب، فإن الثناء عىل الن

 : (1)قيلومروءة، كام 

                                                           

 .للمؤلِّف« كيف ناتلف؟»: ينظر( 1)
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 وَمن له احلُْسنَى فقطْ ***  َمن ذا اَلِذ  ما ساء قطْ 

 منه اإلصاَبَة بالغلـطْ ***  ساِمْح أخاَك إذا َخَلـطْ 

 إِْن زاغ َيوًما أو َقَسطْ ***  َتـْعنِـيـِفـهِ وجَتاَف عن 

 : (2)وقيل

 َكَفى املرَء ُنخْاًل أن ُتَعَد َمَعايخُهْ ***  كلُّها وَمْن َذا اَلِذ  ُترىَض َسجاَياهُ 

ملاذا عابوين : وِقْس عىل نفسك، فإنك إذا عابك أحد باطأ موجود فيك، تقول

لدَ  من صواب كثري؟ فكذلك اآلخرون يقع هبذا اخلطأ الذ  يظنونه، وجتااهلوا ما كان 

 .مثل اهذا ي نفوسهم

 .جاءهتم الخينة فَأْوىَل النَاس بمعنى العدل اهم َمن

 :﴾ۓڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ﴿ *

ي اهذا مزيد عتٍب عىل تفرقهم وضالهلم، مع أهنم مل يؤمروا إًل بام ُبعث به 

 .خملصني له الدينالرسل مجيًعا، واهو أن يعخدوا اهلل 

خُّه اهللُ ويرضاه، من األقوال واألعامل الظااهرة : والعبادة
اسم جامع لكل ما حيِ

 .، واهو فعل القربات والطاعات املحضة بنية التقرب إىل اهلل(3)خاطنةوال

فال يعخدون مع اهلل تعاىل : ، أ «يعخدوا»حال من فاعل  ﴾ڱ ں ں﴿: وقوله

 .غريه

                                                                                                                                                    

 (.230 -229ص)« مقامات احلرير »: ينظر( 1)

« أدب الدنيا والدين»، و(284ص)« اإلعجاز واإلجياز»، و(2/896)« ديوان املعاين»: ينظر (2)

 (.843ص)

 (.5/855)« الفتاوى الكربى»، و(80/849)« جمموع الفتاوى»، و(44ص)« العخودية»: ينظر (3)
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املائل عن الرشك إىل التوحيد، واهذا قول أكثر : اهو واحلنيفحال ثانية، : ﴾ڻ﴿و

 .(1)أاهل اللغة

لتوحيد، فاحلنيفية اهي عتدل عن الرشك إىل اامل: إن احلنيف اهو: واألجود أن نقول

ْجل، يقالاًلعتدال، وأصل احلنف يكون ي  فالن أحنف، ومنه األحنف بن قيس : الرِّ

 : (2)الذ  كانت أمه ترقِّصه واهو صغري وتقول

 وقلة  ي ساقه من اُهْزلِهِ ***  واهللِ لوًل َحنَف  ي ِرْجلِهِ 

 َكان ي فِْتيانُِكْم ِمْن ِمثْلِها مَ ***  وقَِلة  َأَخاُفَها من َنْسلِهِ 

ْجل هو اعوجاجها عن املعهود، لكن إذا كانت مائلة نحو : ومعنى احَلنْف يف الرِّ

ي اهذا َحنًَفا  .األخرى كانت مستقيمة، وي نفس الوقت ُسمِّ

 .املستقيم عىل التوحيد: اهو فاحَلنِيف

أنه : -واهلل أعلم -واملقصود، (4)احلاج: وقيل، (3)املاتون: معنى احلنيف: وقيل

 .عىل ملة األنخياء: أمراهم بأن يكونوا حنفاء، أ َأمَراُهم أَوًًل باإلخالص ي أعامهلم، ثم 

ذلك دين امللة القيِّمة، أو دين األمة القيِّمة، فالقيِّمة وصف : أ  ﴾ہ ہ ہ﴿

عىل  األمة، أو امللة، واهذه األمة اهي التي جعلها اهلل تعاىل شااهدة: ليشء حمذوف تقديره

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿: الناس

 .[843: الخقرة] ﴾ڄڃ

                                                           

 (.23/840)« تاج العروس»، و(9/56)« لسان العرب»: ينظر( 1)

« املستدرك»، و(8/284)للزجاج « معاين القرآن»، و(9/92)« طخقات ابن سعد»: ينظر( 2)

« فتح القدير»، و(24/305)« تاريخ دمشق»، و(8/844)ًلبن سيده « املاصص»، و(3/684)

 (.36/285)« تاج العروس»، و(8/840)

 (.2/888)« مقاييس اللغة»: ينظر( 3)

 (.8/232)« املحكم واملحيط األعظم»، و(8/553)للَكَفو  « الكليات»: ينظر( 4)
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ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ﴿ *

 :﴾ڭۇ ۆ ۆ ۈ 

اهنا أعاد وصف أاهل الكتاب بالكفر، والفرق بني وصفهم بذلك ي اهذه اآلية 

أن اآلية األوىل وصفتهم بذلك قخل أن تأتيهم : وبني وصفهم بذلك ي اآلية األوىل

وا عىل الكفر من أاهل الخينة، أما اآلن فان تقل األمر إىل وصف أولئك الذين أرصُّ

 .كتاب واملرشكني، ولذلك ناسب أن يتوعداهم إلرصاراهمال

ومجع أاهل الكتاب مع املرشكني اهو غاية التأنيب والتوبيخ، فقد كانوا يرون 

ون أاهل الرشك ويزدروهنم، فلام حصحص احلق كفروا  ألنفسهم فضاًل ومكانة ويعريِّ

 .كتابحلقوا هبم وُحرشوا معهم، فلم ينفعهم ما عنداهم من العلم بالمثلهم، فأُ 

إهنم موعودون بنار جهنم ي اآلخرة، : أ  ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿

 .واهذا ًل يمنع أن يأتيَهم يشء من العذاب ي قخوراهم أو ي دنيااهم

اهم رش الربية عىل اإلطالق، أو رش الربية ي زماهنم، وقد  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ﴿

 .رش منهم يأيت بعداهم َمن اهو

: ومن ذلك اسم اهلل -، واهم الخرش(1)املالوقة: املربية، أ : اهي ﴾ۈ﴿و

َف، أو من الرباء واهو الرتاب، فيكون  -«الخار » وأصلها الربيئة باهلمز، ولكنه ُخفِّ

 .(2)املقصود رش الخرش ورش الناس

 :﴾ۇٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿ *

                                                           

 .در اآلتية، واملصا(3/34)للاطايب « غريب احلديث»: ينظر( 1)

« التفسري الخسيط»، و(3/604)« تفسري السمرقند »، و(4/418)« تفسري مقاتل»: ينظر( 2)

 (.1/454)« تفسري ابن كثري»، و(20/845)« تفسري القرطخي»، و(24/289)للواحد  
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تاب الذين كفر غالخهم بدأ بذكر األرشار؛ ألن السورة تتحَدث عن أاهل الك

، أما الذين أسلموا فهم قليل، فلام كان السياق من أاهل صىل اهلل عليه وسلمبالنخي 

سورة »الكتاب واملرشكني الكافرين باهلل وبرسوله، ناسب أن يخدأ بالوعيد، باالف 

ا، فخدأ اهلل تعاىل فيها باخلري، فقال« الزلزلة ڎ ﴿: مثاًل؛ فإن الوعظ فيها كان عامًّ

 .﴾ۈژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ڈ ژ ڈ 

تعاىل مجع ما يتعلق بالكفار ي آية واحدة، ي حني أنه ذكر جزاء فإن اهلل : وأيًضا

 .املؤمنني ي آيتني، واهذا فيه ثناء ومدح هلم وترضية

، واهذا العموم يدخل فيه الذين ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴿

وا عن كفراهم بمخعث الن ، صىل اهلل عليه وسلمخي آمنوا من أاهل الكتاب، الذين انفكُّ

ٱ ٻ ٻ ﴿: ويدخل فيه الذين آمنوا من املرشكني، ومن غرياهم، كام قال تعاىل

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 .[62: الخقرة] ﴾ٹ

إن صاحلي الخرش أفضل من املالئكة، وذلك إذا : قولوقد حيتج هبذه اآلية َمن ي

 .لوقةاملا: اهي املربوءة، أ  ﴾ۈ﴿اعتربنا أن 

 .(1)الخرش، فسيكون املقصود أهنم أفضل الناس: اهم ﴾ۈ﴿إن : أما إذا قلنا

                                                           

، (405 -83/404)للواحد  « التفسري الخسيط»و ،(430 -3/421)« تفسري املاتريد »: ينظر( 1)

، (4/350)« جمموع الفتاوى»، و(8/425)« اقتضاء الرصاط املستقيم»، و(1/899)« از تفسري الر»و

، (8/826)« الخداية والنهاية»، و(851ص)« خمترص الصواعق املرسلة»، و(8/66)« بدائع الفوائد»و

« فتح الخار »، و(308ص)« العقيدة الطحاوية رشح»، و(1/451)، (2/410)« تفسري ابن كثري»و

(83/316.) 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ *

 :﴾ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ٻ ٻ پ پ ﴿عىل ما عملوا ي الدنيا وما صربوا : أ  ﴾ٱ ٻ ٻ﴿

أقام فيه، فهذه جنات : َعَدَن باملكان، أ : اإلقامة، يقال: اهو والَعْدنُ ، ﴾پ پ

 .(1)دخلو

، واهنا مل يذكر اهلل تعاىل التأبيد للكفار، ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ﴿

 .سخحانه تغلب غضخهوذكر التأبيد للمؤمنني؛ وذلك ألن املقام مقام رمحة، ورمحته 

سورة »ومن اهذه اآلية وأمثاهلا أخذ بعُض أاهِل العلم القول بفناء النار، كام ي 

 .(2)«النخأ

ٺ ﴿هلل تعاىل عنه، املؤمن أن يرىض ا غاية ما يخحث عنه ﴾ٺ ٺ ٺ﴿: وقوله

نا تخارك : أ  ﴾ٿ بسخب ما أعطااهم من الفضل والنعيم، واهذا دليل عىل احتِفاء ربِّ

 .وتعاىل هبم، حتى إنه يرىض عنهم ثم يرضيهم جل وتعاىل

ُتريدون شيئًا »: وقد جاء اهذا املعنى ي احلديث الصحيح ملا قال اهلل تعاىل

ْ : أزيدُكم؟ فيقولون : اجلنة وُتنِْجنَا من النار؟ قالُتبِيِّْض ُوُجوَهنا؟ أمل ُتْدِخْلنا  َأمَل

. (3)«عز وجل فُيكَشُف احِلجاُب فام ُأعطوا شيئًا أحبَّ إليهم من النَّظَر إىل رهبم

                                                           

للزخمرش  « الفائق»، و(3/844)للزجاج « معاين القرآن»، و(24/556)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

« لسان العرب»، و(2/846)ًلبن سيده « املاصص»، و(4/214)« مقاييس اللغة»، و(8/484)

 (.30/415)« التحرير والتنوير»و( 83/249)

 .﴾ڃۓ ڭ ڭ﴿: «سورة النخأ»ينظر ما تقدم ي  (2)

ومي( 818)لم أخرجه مس( 3)  .ريض اهلل عنه من حديث ُصهيب الرُّ
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النظر إىل وجهه الكريم، فال يرون شيئًا أمتع وًل ألَذ وًل  سخحانه وتعاىلفيعطيهم 

 .نة َعْدنٍ أعظَم من النظر إىل وجهه ي ج

، فجعل مدار القضية عىل أمر يتعلق بعمل القلب الذ  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿

اهو أصل عمل اجلوارح؛ ألن اخلشية من عمل القلب، واهي أثر اإليامن، ونتاجها 

 .السيئات؛ ولذا وصفهم بأهنم آمنوا وعملوا الصاحلاتالعمل الصالح وجمانخة 
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*  

ْلَزلة»:  مصحف املدينة وغريه، وكثري من كتب التفسري  يالذ ، (1)«سورة الزَّ

، وإنام فيها «الَزْلَزلة»واهو اسم ُروِعَي فيه املعنى، دون اللفظ؛ فإن اآلية ليس فيها 

لزال»  .«الزِّ

يت ي بعض املصاحف وكتب التفسري ْلَزال»: وُسمِّ  .(2)«سورة الزِّ

ريض اهلل الـوارد عن بعض الصحـابة اهو ، و«﴾ٹ ڤ﴿سورة »: ومن أسامئها

ٹ ڤ ڤ ﴿سورة »: ، وغريه«صحيح الخاار »، وثختت تسميتها ي عنهم

)«﴾ڤ
3). 

تسع؛ وذلك : ثامن آيات، كام ي غالب املصاحف، وي بعضها  *

 .(4)آيتني، وليست آية واحدة ﴾ڭڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿: باحتساب قوله تعاىل

                                                           

« املستدرك»، و(24/551)« تفسري الطرب »، و(80/342)« سنن النسائي الكربى»: ينظر( 1)

 (.30/419)« التحرير والتنوير»، و(20/846)« تفسري القرطخي»، و(2/532)

« الفواتح اإلهلية»، و(4/589)« تفسري اإلجيي»، و(1/282)ًلبن سيده « إعراب القرآن»: ينظر( 2)

 (.30/419)« التحرير والتنوير»، و(2/524)

 «الخاار  صحيح»و ،(3/441) «الرزاق تفسري عخد»، و(442ص)« تفسري جمااهد»: ينظر( 3)

« هتذيب اآلثار»، و(8049)« خزيمةصحيح ابن »، و(5/303)« مذ الرت جامع»و ،(6/845)

 (.30/419)« تحرير والتنويرال»، و(1/459)« تفسري ابن كثري»، و(2649)

« تفسري الخغو »، و(213ص)« الخيان ي َعدِّ آ  القرآن»، و(24/551)« تفسري الطرب »: ينظر( 4)

 (.30/490)« التحرير والتنوير»، و(20/846)« تفسري القرطخي»، و(5/292)
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وجمااهد ومجاعة، واختاره  ريض اهلل عنهام ابن عخاسعىل قول  *

 .(1)كثري من املفرسين؛ كابن كثري، والنيسابور ، وابن عاشور، وغرياهم

 .(2)وغريه ريض اهلل عنه واهو مرو  عن ابن مسعود. مدنية: وقيل

ًلحظوا سخب النزول؛ فقد جاء عن مقاتل أهنا نزلت . إهنا مدنية: والذين قالوا

ل املدينة كان أحدمها يتقالُّ اليشء أن يتصَدق به، وكان اآلخر ًل يخايل ي رجلني من أاه

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿: لصغرية، فأنزل اهلل تعاىل قولهأن يعمل الذنوب ا

 .(3)، لكن اهذا ًل يثخت﴾ک ک ک ک گ گ

، واهو احلديث عن «سورة القارعة»وموضوع السورة قريب الشخه بموضوع 

 .يقوِّ  القول بأهنا مكية بعض حوادث الدار اآلخرة، واهذا

بد من  واهو موضوع مهم؛ ألن وازع السلطة والرقابة ليس كافًيا وًل ضامنًا، فال

يقخلوا ، و(4)التعويل عىل وازع اإليامن ي النفوس، حتى ينكف الناس عن املعايص

عىل الطاعات؛ رجاء ثواب اهلل تعاىل والدار اآلخرة، واهذا من مقاصد اخلطاب 

 .ينخغي أن تؤصل وتنرش اإلسالمي التي

                                                           

 «تفسري الراز »، و(1/491)« تفسري الخغو »، و(6/266)« تفسري السمعاين»: ينظر( 1)

 .، واملصادر اآلتية(30/419)« التحرير والتنوير»، و(1/459)« تفسري ابن كثري»، و(32/54)

« تفسري القرطخي»، و(4/490)« الكشاف»: ينظر. ريض اهلل عنهاموُنقل أيًضا عن ابن عخاس ( 2)

 .ة، واملصادر السابق(85/549)« الدر املنثور»، و(1/496)« حر املحيط ي التفسريالخ»، و(20/846)

« أسخاب النـزول»، و(4/422)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(80/266)« تفسري الثعلخي»: ينظر( 3)

 (.5/618)« فتح القدير»، و(304ص)للواحد  

 .يعدل الناس عن املعايص: أ ( 4)
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، وأما ما ورد من كوهنا تعدل نصف القرآن، فال  *

 .(1)يثخت

اجلنة َمن قرأها فله من األجر مثُل أجر داود، وكان ىف »وكذلك ما ورد من أن 

 .(2)ًل يصح. «َرفِيق داوَد، وُفتح له بكل آية قرأها يف قربه باب  من اجلنة

قرأاها ي الركعة األوىل  صىل اهلل عليه وسلمخَي ، أن الن« داودسنن أيب»وورد ي 

 .، وفيه نظر(3)والثانية من صالة الفجر

صىل اهلل عليه ، أن النخَي ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة« الصحيحني»وي 

، وعىل رجل وزر  : اخليُل لثالثة»: قال عن اخليل وسلم  سَّت 
، ولرجل  . «...لرجل أجر 

ما ُأنزل عيلَّ يف »: عن زكاهتا، فقال: عن الـُحُمر، أ  صىل اهلل عليه وسلم ثم ُسئل

ة اجلامعة ، إال هذه اآلية الفاذَّ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ﴿: احُلُمر يشء 

)«﴾ۈ ک ک گ گ
4). 

 :﴾ۀٹ ڤ ڤ ڤ ﴿ *

 .﴾ٹ﴿: بدأاها تعاىل بالرشط املستقخِّل

                                                           

يس (2194، 2193)، والرتمذ  (262ص)« ئل القرآنفضا»أخرجه أبو عخيد ي ( 1) ، وابن الرضُّ

: ، وينظرريض اهلل عنهاممن حديث أنس وابن عخاس ( 8/566)، واحلاكم (291)« فضائل القرآن»ي 

فتح »، و(884ص)« املنار املنيف»، و(381 -8/384)« زاد املعاد»، و(8/493)« ميزان اًلعتدال»

 (.8342)« السلسلة الضعيفة»، و(3/261)« ألفكارنتائج ا»، و(62 -9/68)« الخار 

 .«منكر»: ، وقال(8/536)« بصائر ذو  التمييز»: ينظر( 2)

. ريض اهلل عنه من حديث رجل من جهينة( 2/546)، والخيهقي (186)أخرجه أبو داود ( 3)

، (8/435)« نتائج األفكار»، و(4/56)ًلبن رجب « فتح الخار »، و(3/314)« املجموع»: وينظر

 (.2/435)« صىل اهلل عليه وسلمأصل صفة صالة النخي »و

 (. 914)« صحيح مسلم»، و(2160)« ار صحيح الخا»: ينظر( 4)
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ه وشدته ال فريد ي قوت، لكنه اهنا زلز(1)احلركة الشديدة املعروفة: اهو والزلزال

 .ووقته

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿: ويشهد هلذا قوله سخحانه

: يعني. ﴾ڤ﴿: ، فهي زلزلة ًل ختطر عىل الخال؛ وهلذا قال[8: احلج] ﴾ڀ

 .زلزاهلا املتفرد، الذ  ًل يشاهبه يشء، وًل يدانيه، وًل يقاس إليه

 :واختلف العلامء يف ميقات هذا الزلزال

إنه قد يكون : وقالوا. يشءي يموت هبا كل فاة األوىل التيكون عند الن: فقيل

 .بسخب النفخ

 .(2)إنه عند النفاة الثانية التي يقوم هبا الناس: وقيل

 .﴾ہ ڦ ڦ ڦ﴿: وعَززوا ذلك بأن اهلل تعاىل أتخعه بقوله

وًل مانع أن يكون املراد ي اآلية النفاتني مًعا؛ فزلزال يكون مع النفاة األوىل 

وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام، ثم يكون الزلزال ك اخلالئق مجيًعا، ويخقى حينام هيل

 .الثاين عند النفاة الثانية، يوم يقوم الناس لرب العاملني

، وذلك يشء يسري بالنسخة ليوم مقداره (3)وبني النفاتني أربعون سنة، كام ورد

ينهام قلياًل، وكأهنام مخسون ألف سنة، فإن وقع زلزاًلن بينهام أربعون سنة، يعترب ما ب

 .زال واحدزل

 :﴾ہڦ ڦ ڦ ﴿ *

                                                           

 (. 312ص)« املفردات ي غريب القرآن»: ينظر( 1)

، (4/413)« الكشاف»، و(6/264)« تفسري السمعاين»، و(4/419)« تفسري مقاتل»: ينظر( 2)

 (.80/523)« الخحر املحيط ي التفسري»، و(841 -20/844)« تفسري القرطخي»و

 (.2955)« صحيح مسلم»، و(4935)« صحيح الخاار »: ينظر( 3)
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مرة أخرى؛ ألن تكراراها يزيد من احلضور الذاهني هلا،  ﴾ڦ﴿واهنا ذكرت 

أخرجت ما ي جوفها كام تضع احلامُل : وإخراج أثقاهلا حدث آخر بعد الزلزلة، أ 

 .محَلها

، [4 -3: اًلنشقاق] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿: واهذا كقوله سخحانه

 فام هذه األثقال؟ ا،ما ي جوفه أخرجت: أ 

أهنا كل ما ي جوف األرض من معادن وكنوز، ويدخل فيه الخرش الذين  األقرب

 .(1)استودعوا باطن األرض، فيارجون إىل ظهراها

َتِقيُء األرُض أفالَذ كبِدها، أمثاَل األُسطوان من الذهب والفضة، »: وي احلديث

. يف هذا َقطَْعُت َرمِحي: اطِع فيقولوجييُء الق. يف هذا َقتْلُت : فيجيُء القاتُِل فيقول

 .(2)«ثم يدعوَنه فال يأخذوَن منه شيئًا. يف هذا ُقطَِعت يدي: وجييُء السارق فيقول

 :﴾ھڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ *

واألول ؛ ألن املؤمن يكون آمنًا مطمئنًا، (3)الكافر: وقيلكل إنسان، : واملقصود

: الرسل واألنخياء ي عرصات القيامةكالم ؛ ألن املؤمن يصيخه يشء من الفزع، وأقرب

مْ » ْم َسلِّ  .(4)«نفيس نفيس»، «اللهمَّ َسلِّ

                                                           

، (4/444)« زاد املسري»، و(6/320)« تفسري املاورد »، و(24/551)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

، وما تقدم (85/434)« روح املعاين»، و(20/844)« تفسري القرطخي»، و(32/254)« تفسري الراز »و

 .﴾ھ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿: «سورة اًلنشقاق»ي 

 .ريض اهلل عنه ديث أيب اهريرةمن ح( 8083)أخرجه مسلم ( 2)

« املحرر الوجيز»و، (24/559)« تفسري الطرب »، و(498 -4/490)« تفسري مقاتل»: ينظر( 3)

 (.20/841)« تفسري القرطخي»، و(4/444)« زاد املسري»، و(5/580)

 (.894، 812)« صحيح مسلم»، و(3340، 106)« صحيح الخاار »: ينظر( 4)



275 
 

. «وقال الناس»: ومل يقل، فاألمر فيه اهول وفزع، وهلذا عرَب سخحانه باإلنسان

ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿فكل إنسان مشغول بنفسه ونجاهتا؛ ألنه يوم 

، فكل [36: عخس] ﴾ىئ ىئ ی ی ی ىئ يئ﴿واهو . [2: احلج] ﴾ٿ

 .مشغول بنفسهد واح

لربام فهم منه أن احلديث مجاعي منهم أو فيام بينهم، ي . «وقال الناس»: ولو قال

ما لألرض؟ : حني أن األمر ليس كذلك، بل كل إنسان مشغول بفزع نفسه يتساءل

 !ي حرية وانخهار! وما الذ  جيعلها متيد وتضطرب؟ ما الذ  حصل هلا؟

 :﴾ھڃ ڃ ڃ ﴿ *

فيها الزلزلة، وي الثانية إخراج لسل؛ فاآلية األوىل ي اآليات الثالث تس

األثقال، واهو تابع من توابع الزلزلة، وي الثالثة كالم اإلنسان؛ فخعدما حصلت 

الزلزلة والرجفة وخرجت األثقال ومن ضمنها اإلنسان، خرج وُرَدْت إليه الروح 

ڃ ﴿: وابفحينها يأتيه اجل ؛ ﴾ڄ ڄ﴿: وأصخح ناطًقا عاقاًل، فخدأ يتساءل

 .﴾ڃ ڃ

أ  خُترب بام عمل الناس عليها من خري أو رش، وي احلديث : قال بعض املفرسين

: قال. اهللُ ورسوُله أعلمُ : قالوا. «َأتْدروَن ما أخباُرها؟»: قال صىل اهلل عليه وسلمعنه 

عيلَّ  َعِمْلَت : ظهرها، أن تقولأن َتشهَد عىل كلِّ عبد  وَأَمة  بام عمَل عىل : فإن أخباَرها»

 .(1)«فهذه أخبارها»: قال. «كذا وكذاكذا وكذا، يوَم 

                                                           

، 2/256)، واحلاكم (4360)، وابن حخان (3353، 2429)لرتمذ  ، وا(1164)أخرجه أمحد ( 1)

 . ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة( 532
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حسن صحيح »: وقال مرة. «حسن غريب صحيح»: واحلديث قال عنه الرتمذ 

 .(1)وصَححه احلاكم عىل رشط الشياني، واهو حديث ضعيف. «غريب

لكن ًل مانع أن يكون من أخخاراها أن تشهد عىل اإلنسان بام عمل عليها، واهلل 

 .[29: الدخان] ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿: التعاىل ق

إن املقصوَد هبا ما حيصل من الزلزلة وما يتخعها، فيكون جماًزا، : وقال بعضهم

فإنه معروف ي واهذا ًل بأس به، فهو من أخخاراها، وليس اهذا من التأويل املردود، 

 : (2)اللغة، كام أن العرب يتكلمون وخياطخون الديار

 وأحجاِر؟ (4)ماذا حُتيُّوَن ِمْن ُنْؤٍ  ***  (3)ِدْمنَـَة الَدارِ  ُعوُجوا فحيُّوا لِنُْعمٍ 

ُمنا  والَداُر لو كَلَمتْنا ذاُت َأْخخـارِ ***  َفاستْعَجمْت داُر نعٍم ما ُتكلِّ

ثهم بام جرى فيها من أخخار فهم يستنطقون  الخيوت والديار واآلثار، فكأهنا حتدِّ

تشمل أن خترب بام أذن اهلل أن خترب به عن الناس، وحوادث، واهو جار عىل لغتهم، فاآلية 

رض من األحوال واحلوادث التي وجيعل اهلل تعاىل فيها اهذه القدرة، وتشمل ما يقع لأل

 .(5)خترب عنها، وقد ذكر اهذا الطرب  وغريهيرااها الناس، وكأن األرض تتحَدث أو 

 :﴾ۓچ چ چ ڇ ﴿ *

                                                           

 (.4134)« السلسلة الضعيفة»: ينظر( 1)

بياين»: ينظر( 2)  (.81ص)« ديوان النابغة الذُّ

ْمنة. قفوا: ُعوجوا( 3)  .آثار الخالد: والدِّ

 .ياه واألمطارما حُيفر حول اخلخاء لدفع امل: النُّؤي( 4)

« تفسري املاورد »و، (259 -3/251)« تفسري ابن فورك»، و(24/560)« تفسري الطرب »: ينظر( 5)

 .، واملصادر السابقة(5/588)« املحرر الوجيز»، و(320 -6/389)
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اخلرب اخلفي غالخًا، : لغة والوحي، بسخب أن ربك أوحى هلا: الخاء اهنا سخخية، أ 

 :(2)والوحي عىل نوعني. (1)واهو وحي أمر كوين قدر 

عليهم واهو الذ  تنزل به املالئكة عىل الرسل واألنخياء  وحي رشعي، -1

 ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿: ؛ كالقرآنالسالم

 .[895 -893: الشعراء]

: فاألمر أمرانمر؛ ، فهو مثل األخيلق اهلل به وحي تسخريي إهلامي، تكويني، -2

 .حتريم يشء، مثل إجياب يشء أو وأمر رشعيخيلق اهلل به ويرزق،  أمر قدري

ا تكوينيًّا، ًل متلك إًل أن تنفذه، كقوله تعاىل: فاملعنى  :أمراها أمًرا تسارييًّ

 .[61: النحل] ﴾ڎ ڈ ڈ ژ﴿

 :، ي حني قال اهنا﴾ڎ ڈ ڈ ژ﴿: ملاذا قال ي النحل 

 ؟«أوحى إليها»: ، ومل يقل﴾چ ڇ﴿

« أوحى»فيه تضمني، والتضمني اهو أن يضمن الفعل  ﴾چ ڇ﴿: أن قوله -1

ۅ ۉ ۉ ې ﴿: أن ربك أذن هلا، أو قال هلا، كام ي قوله: ، أ «أذن»معنى 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

 .[82 -88: فصلت] ﴾پ پ پ ڀ

 : (3)ولُرؤبة بن العَجاج

 بالَراسياِت الثَُّخِت وشَداَها ***  ى هلا الَقراَر فاستقَرِت َح وَ 

                                                           

 .«و ح  »( 40/848)« تاج العروس»، و(4/833)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر (1)

 (.61ص)« املحرر ي علوم القرآن»، و(845ص)« القرآن دراسات ي علوم»: ينظر (2)

 (.2/401)« جديوان ُرؤبة بن العَجا»: ينظر (3)
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 .«أوحى إليها»: أن اهذا اهو املناسب لفواصل اآليات، فهو أنسب مما لو قال -2

 :﴾ڭڌ ڌ  ڇ ڇ ڍ ڍ﴿ *

 :صدورهم أشتاًتا حيتمل

بني مؤمن وكافر، أصحاب اليمني وأصحاب الشامل، : صدورهم متفرقني -

 .ب النارأصحاب اجلنة وأصحا

ېئ ېئ ېئ ﴿: وقريب منه أن حُيرش الناس كلٌّ مع نظريه، كام ي قوله تعاىل

ُحرش : أ . [4: التكوير] ﴾ٹ ڤ ڤ﴿، [22: الصافات] ﴾ىئ ىئ ىئ ی

اإلنسان مع نظريه؛ فاألخيار مع األخيار، والفجار مع الفجار، واليهود مع اليهود، 

الضاللة مع أاهل الضاللة، والنصارى مع النصارى، واملؤمنون مع املؤمنني، وأاهل 

ڻ ڻ ڻ ﴿: واهكذا كل فئة حُترش مع فئتها، ولعل من اهذا املعنى قوله تعاىل

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

 .[48: اإلرساء] ﴾ۓ

يصُدرون جمموعاٍت عىل غري انتظام وًل اتفاق وًل انضخاط فيام  وحيتمل أهنم -

 .(1)بينهم، فهذا من معاين التشتت

م تعاىل،  يذكر َمن الذبضم الياء، ومل ﴾ڌ ڌ﴿   يرهيم؛ للعلم به، فهو رهبُّ

 ولكن هل سريون حقيقة هذه األعامل؟

يروهنا ي موازينهم، وقد يروهنا ي صحائف يرون جزاءاها، وقد : املشهور

أعامهلم، وًل غرابة أن يرى الناس حقيقة أعامهلم ي الدار اآلخرة، فنحن نرى اليوم أن 

                                                           

، (4/441)« زاد املسري»، و(3/320)« تفسري املاورد »، و(24/562)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

 (.30/494)« التحرير والتنوير»، و(20/849)« تفسري القرطخي»، و(32/256)« تفسري الراز »و
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لخسيطة حيفظ الصوت والصورة، كام تفعل أجهزة التصوير اإلنسان بوسائله العادية ا

 .التي تستادم للتجسس أو لإلثخات أو التوثيق

القيامة تشهد عىل اإلنسان جوارحه وحواسه وجلده بام عمل، فال غرابة ي يوم 

تصور هلم أعامهلم، وحتول إىل أشياء مرئية، : أن يرى صورة عمله؛ واملتقدمون يقولون

اآلية عىل شموهلا، ومن ذلك أن يروا أثر العمل، وأن يروا حساب واألوىل أن تظل 

 .، وأن يروا العمل ذاته موثًقا مشهوًداالعمل، وأن يروا العمل مكتوًبا ي صحائفهم

 :﴾ۈڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿ *

اهذا دليل عىل أن مرد األمر إىل العمل، وأن األعامل الصاحلة سخب لدخول 

السيئة سخب لدخول النار، وي اآلية تذكري بأمهية العمل وخطره، اجلنة، وأن األعامل 

فللقلب أعامل وللجوارح أعامل وللسان أعامل؛ أم َعُظَم،  وأنه معدود عىل املرء َحُقرَ 

َمن َعَد كالَمه ِمن عملِه، قَل كالمه فيام ًل »: العزيز ولذلك قال عمر بن عخد

 .(1)«ينفعه

  ًل ُيوصف بأنه و داخل ي دائرة املخاح، الذوقد يقع من عمل اإلنسان ما اه

ا خري أو رش، إًل بموجب القصد والنية، فإن قصد به خرًيا  ُأجر عليه، وإن قصد به رشًّ

أثم، وما مل يقصد هبا اهذا وًل ذاك، فهو من العفو الذ  ًل حياسب عليه، ولذا مل يذكره 

 .ي اآلية

                                                           

، (383)والدارمي ، (313)« الزاهد»، وابن املخارك ي (89495)« جامعه»أخرجه معمر ي ( 1)

« حلية األولياء»، وأبو نعيم ي (68)« الزاهد»، وابن أيب عاصم ي (35)« الصمت»وابن أيب الدنيا ي 

(1/854.) 
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ك عمل الفرائض مَدعيًا أن وكثري من املسلمني يتسااهلون فيها، وبعضهم يرت

لسلوك وَحْسب، أو يقرص األعامل اخلرية ي فعل العخادات دون ا التقوى ي القلب

 !!واألخالق

واهلل حيب عمل الدنيا النافع، ويثيب عليه، وقد يعاتب عىل تركه؛ ألنه يرتتب 

و عليه فوات مصاحله اخلاصة، أو َمن يعول من زوجة أو أاهل أو ولد أو نحو ذلك، أ

يذل نفسه بالسؤال أو بالرسقة، وهبذا الفكر واإلمهال ألمهية العمل تتحول األمة ي 

 .متالِّفة ضعيفة، مستهلِكة غري منتجة جمموعها إىل أمة

ومن اخللل الخنيِّ أن بعض الناس ملا يقرؤون مثل اهذه اآلية ينقدح ي أذاهاهنم أن 

ة أو صدقة أو ُنسك، واهذا األعامل التي ُتوزن اهنا، اهي العخادات املحضة من صال

األفراد أو األرس أو جهل مفرط بالدين؛ ألن النص ما ترك شيئًا إًل انتظمه؛ مصالح 

اجلامعات واألمم، واإلخالل بيشء من ذلك مظنة املحاسخة واملؤاخذة، واإلنسان إذا 

أخَل بأمر خيصه ي عخادته كان احلساب عليه فقط، وإذا أخَل بأمر يتعلق بمصلحة 

مة، كأن يقرصِّ ي وظيفته أو أمانته، أو ًل يقوم بواجخه؛ كان رضر ذلك عىل َمن األ

 .هحتت يد

حه، كام قال سخحانه ر اهذا املعنى ونصحِّ گ ڳ ڳ ﴿: فينخغي أن نحرِّ

 .[44: احلج] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

أهنا واحدة : وأشهرها، ذكراها ابن اجلوز  وغريه، فيها أقوال ْخسة« الذرة»و

، و رة اهلخاء التي يرااها اإلنسان ي اهلواء حتت ضوء أو اهي ذ. اهو النمل الصغريالَذرِّ

 .(1)كوة أو غرياهاالشمس من 

                                                           

« الدر املنثور»، و(3/648)« الخحر املحيط ي التفسري»، و(8/406)« زاد املسري»: ينظر( 1)

 (.85/434)« روح املعاين»، و(85/595)
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والعلامء املعارصون يعنون بالذرة شيئًا آخر، واهو ذلك اجلزيئ املتنااهي ي 

 .الصغر الذ  تتكون منه املادة

، أو أقل مقدار من َمن يعمل أقل مقدار من اخلري يَرهُ : والسياق يدل عىل أن املعنى

ًل ُيستثنى فيه يشء، فكل ما يتصور من الصغر فهو مقصود ي اهذه رش  يَرُه، واهذا 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ ﴿: اآلية، واهلل تعاىل أعلم، وقد قال سخحانه

ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿: ، وي اآلية األخرى[49: الكهف] ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

 .وًل يظلم أحًدا، فاهلل تعاىل ًل يظلم شيئًا، [40: النساء] ﴾چ چ

 .اهنا قدر من الوزن واملثقال

أنه جُيازى عليه ي الدنيا؛ ألن اهلل ًل يظلم أحًدا شيئًا، فيُجاز  ي  

 .(1)الدنيا بمقدار ما عمل من اخلري والطاعات

قد جُيازى عليه ي الدنيا  -اوإن كان شيئًا يسريً  -وأما املؤمن فام عمل من خري

فقد ُيعَجل له  -وإن كان قلياًل  -خرة ما اهو أعظم، وما عمل من رشوُيَدخر له ي اآل

عقوبته ي الدنيا بام خُيفِّف عنه عقوبته ي اآلخرة، وقد ُتؤَخر عقوبته إىل يوم القيامة، 

 .له ذنخهوقد يغفر اهلل 

 إن شاء عَذهبم وإن شاء غفر هلم، كام يوأصحاب الكخائر حتت مشيئة اهلل تعاىل، 

اعِرُضوا عليه ِصَغاَر ُذنوبِه، وارَفُعوا عنه »: قصة الرجل الذ  قال اهلل تعاىل فيه

بَارَها
وَعِمْلَت َعِمْلَت يوَم كذا وكذا كذا وكذا، : فتُعرُض عليه صَغاُر ذنوبِه، فيقال. كِ

بَاِر ذنوبِه ال يستطيُع أ. نعم: فيقول. يوم كذا وكذا كذا وكذا
َر، وهو مشِفق  من كِ

ن ُينكِ

                                                           

 .﴾ڭڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿: «سورة اًلنشقاق» ينظر ما تقدم ي( 1)



282 
 

قد عملت ! ربِّ : فيقول. فإنَّ لك مكاَن كلِّ سيئة  حسنةً : ، فيقال لهَأْن ُتعَرَض عليهِ 

 .(1)«أشياَء ال أراها هاهنا

صىل   قالني باري يعمله كائنًا ما كان اهذا اخلري، ولو كان زاهيًدا، كامَأًَل يسته -1

الَكلِمُة الطيبة »: وقال. (2)«ال حَتِقَرنَّ جارة  جلارهتا، ولو فِْرِسَن شاة  »: اهلل عليه وسلم

، وهني  عن املنَكِر صدقة  »: وقال. (3)«َصَدقة   وال »: وقال. (4)«وَأْمر  باملْعروِف صدقة 

 .يأخذ منها بنصيب واخلريات كثرية، كلٌّ مستطيع أن. (5)«لَِساُنك رطبًا بذكِر اهلليزاُل 

العفو عن املؤمنني واملؤمنات، ومساحمتهم إن : عمُل القلب، مثل: ومن ذلك

 .أخطؤوا وظلموا، والتذكر والتفكر

ية نفعها للناس، سواًء أكانت أعامًًل تعخُّدية  واهكذا األعامل الصاحلة املتعدِّ

وية؛ كالرِبِّ واجلود عية؛ كالدعوة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، أم أعامًًل دنيرش

لة ونفع الناس ي دنيااهم و إىل غري .. معاشهم، والتسلية عن مهومهمواإلحسان والصِّ

 .ذلك من املقاصد التي حيخها اهلل ويرضااها

رات من الذن -2 وب جتتمع عىل الرجل َأًَل يستهني بمعصية ولو قَلت؛ فإن املحقِّ

أو نميمة، أو نظرة حرام، أو سارية، أو  العظيم حتى هتلَِكه؛ فال يستهني بكلمة غيخة،

                                                           

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب ذر  ( 890)أخرجه مسلم ( 1)

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة( 8030)، ومسلم (6084)أخرجه الخاار  ( 2)

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة( 8009)، ومسلم (2919)أخرجه الخاار  ( 3)

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب ذر( 420)أخرجه مسلم ( 4)

، (185)، وابن حخان (3493)، وابن ماجه (3345)، والرتمذ  (84691)أخرجه أمحد ( 5)

 .ريض اهلل عنه ُبرس بن اهلل من حديث عخد( 8/495)واحلاكم 
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أو كلمة سيئة ي حق الوالد، أو تقصري ي واجب، أو ِغش  غفلة، أو تأخر ي صالة، 

 .يسري، أو جتاوز

 َصْعَصعة بن معاويةفحر ٌّ بَمن يقرأ اهذه اآلية أن يقف عنداها؛ وهلذا ورد أن 

، فسمعه يقرأ اهذه اآلية، وسلم صىل اهلل عليه، عم األَحنف جاء إىل النخي ريض اهلل عنه

 .(1)«حسخي ًل أبايل أن ًل أسمع غرياها»: فقال

ک ک ک ک گ ﴿: وقرأ احلسن الخرص  اهذه اآلية عند أعرايب، فلام قال

 .(2)انتهت املوعظة: قال الرجل. ﴾گ

  

                                                           

السنن »، والنسائي ي (8891)« اآلحاد واملثاين»بن أيب عاصم ي ، وا(20593)أخرجه أمحد ( 1)

 (.3/683)، واحلاكم (4488)، والطرباين (88694)« ىالكرب

« تفسري الخغو »، و(3/441) «الرزاق تفسري عخد»، و(12)ًلبن املخارك « الزاهد»: ينظر( 2)

« التحرير والتنوير»و، (20/853)« تفسري القرطخي»، و(5/582)« املحرر الوجيز»، و(5/294)

(30/495.) 
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*  

 .ريي معظم املصاحف وكتب التفس «سورة الَعاديات»: اسمها

)«﴾گ﴿سورة »: وبعضهم يضيف الواو، فيسميها
واهذا بالنظر إىل حكاية . (1

 .اآلية وسياقها

 .(2)إحدى عرشة آية باتفاقهم  *

ريض اهلل  ابن مسعودمكية، واهو قول : فقيل  *

 .(3)، وعطاء، واحلسن، وعكرمةعنه

، وقتادة، ورَجحه ريض اهلل عنهاموأنس مدنية، واهو قول ابن عخاس، : وقيل

 .(4)الطااهر ابن عاشور

                                                           

 «الرزاق تفسري عخد»، و(4/495)« تفسري مقاتل»، و(443ص)« تفسري جمااهد»: ينظر( 1)

 «زمنني أيب ابن تفسري»و ،(24/540) «الطرب  تفسري»و ،(6/846) «الخاار  صحيح»و ،(2/390)

 «التمييز  ذو بصائر»و ،(20/853) «القرطخي تفسري»و ،(2/533) «املستدرك»و ،(4/423)

 (.30/419) «والتنوير التحرير»و ،(8/368)

 .(85/448)« روح املعاين»، و(214ص)« الخيان ي عدِّ آ  القرآن»: ينظر( 2)

، (4/410)« زاد املسري»، و(1/505)« تفسري الخغو »، و(6/240)« تفسري السمعاين»: ينظر( 3)

 (.1/465)« تفسري ابن كثري»، و(32/60)« تفسري الراز »و

، (1/499)« حيط ي التفسريالخحر امل»، و(1/284)ًلبن سيده « إعراب القرآن»: ينظر( 4)

 (.30/494)« التحرير والتنوير»، و(54، 8/46)« اإلتقان»، و(6/549)« تفسري النيسابور »و
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 صىل اهلل عليه وسلمعىل سخب النزول، وحاصله أن النخَي  واعتمد يف الَّتجيح

، ثم صىل اهلل عليه وسلمبعث رسيًة فأبطأت عليه شهًرا ًل يأتيه خرباها، فاغتم لذلك 

 .(1)نزلت اهذه السورة

عف، ومل ب النزول؛ فإنه يغلب عليها الضواهذا ضعيف، شأنه شأن معظم أسخا

بصائر ذو  »يصح ي فضل اهذه السورة حديث فيام أعلم، وذكر الفريوز آباد  ي 

 .(2)آثاًرا ًل تصح« التمييز

 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿: يشمل مخس آيات، واهي قوله: األول

مات تعترب قَ ﴾ۓں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ه، واهو َساًم أقسم اهلل تعاىل ب، واهي مقدِّ

 .الثلث األول من السورة

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿: احلقيقة التي أقسم اهلل عليها: الثاين

 .﴾ۈ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿: وعظ وتذكري، واهو بقية السورة: الثالث

 :﴾ائپ پ پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ

 :﴾گ ڳ ڳ﴿ *

ص احليوانات فحسب، بل اهو مأخوذة من الَعْدو، واهو الَركض الرسيع، وًل خي

 .شامل لإلنسان

                                                           

، والواحد  ي (5)« الثاين من األفراد»، والدارقطني ي (كشف -2298)أخرجه الخزار ( 1)

تعليقات الدارقطني عىل »و، (8643)« علل ابن أيب حاتم»: وينظر(. 463ص)« أسخاب النزول»

« الدر املنثور»، و(1/424)« فتح الخار »، و(4/543)« تفسري ابن كثري»، و(62)« املجروحني

 (.30/284)« روح املعاين»، و(85/591)

 (.8/531)« بصائر ذو  التمييز»: ينظر( 2)
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 .احليوانات العادية، أقسم اهلل هبا حال َعْدواهاواهي اهنا 

 .وحيتمل أن تكون اهي اخليل بااصة، واهذا قول أكثر املفرسين

وا اخليل؛ لقوله اهو صوت  -واهو احلَْمَحمة -ألن الَضخْح ؛﴾ڳ﴿: وخصُّ

أح »: داخلها ًل يخني، اهكذااخليل إذا أرسعت وركضت، فيصري هلا صوت قو  ي 

 .(1)«أح أح

وغريه أنه ًل َيْضخَح إًل الثعلب والكلب  ريض اهلل عنهاموقد ُنقل عن ابن عخاس 

 .(2)والفرس

، فيكون عىل (3)اهلل عنهريض  ، واهو مرو  عن عِّل بن أيب طالبهي اإلبل: وقيل

 .سخيل اًلستعارة والنقل، فاإلبل ًل َتْضخَح كام َتْضخَح اخليل

ما : ريض اهلل عنه روى الَشْعخيُّ وغريه أن رجاًل سأل عَِّل بن أيب طالبد وق

: ريض اهلل عنه فكأن الرجل تعَجب، فقال عِّلٌّ . اهي اإلبل: ؟ فقال«العاديات ضخًحا»

فام قال : قال. سألُت ابَن عخاس: َمن؟ قال: قال. نعم: قخِّل؟ قالاهل سألَت أحًدا 

وكان اهذا ي خالفة  -فجاؤوا بابن عخاس. عَِّل به :قال. إهنا اخليل: قال: لك؟ قال

إهنا اخليل؟ : «العاديات ضخًحا»يا ابَن عخاس، أقلَت ي : فقال له -ريض اهلل عنه عِّل

غزوة بدر،  صىل اهلل عليه وسلممع رسول اهلل  أتفتي فيام ًل علم لك، واهلل، لقد غزونا

                                                           

« تاج العروس»و، (508ص) «ملفردات ي غريب القرآنا»، و(8/315)« الصحاح» :ينظر( 1)

 .«ض ب ح»( 562 -6/568)

« تفسري القرطخي»، و(1/505)« تفسري الخغو »، و(80/261)« تفسري الثعلخي»: ينظر( 2)

نظم »، و(1/499)« الخحر املحيط ي التفسري»، و(4/213)« تفسري اخلازن»، و(856، 20/854)

 (.30/491)« التحرير والتنوير»، و(1/509)« الدرر ي تناسب اآليات والسور

 .، واملصادر السابقة(6/323)« تفسري املاورد »، و(80/600)« تفسري املاتريد » :ينظر (3)
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لعاديات اهي اإلبل، وقد أقسم اهللُ وما كان معنا إًل َفَرسان، وما كانت إًل اإلبل، فا

 .(1)هبا وبغارهتا

 إهنا كانت ي بدر أو ي غرياها، وكأن عليًّا: مل يقل ريض اهلل عنهاموابن عخاس 

يرى أن الَقَسم اهو بركائب املسلمني ي بدر وغارهتا، وظااهره أنه يرى أن  ريض اهلل عنه

 .السورة مدنية

بْع  بح، أو الضَّ تضخُح : فعول مطلق، أ د العنق، واهو مالصوت مع م: اهووالضَّ

 .(2)َضخًْحا

 :﴾ہڳ ڳ ﴿ *

 .(3)أوقد أو شَب، فالذ  ُيوِر  اهو الذ  يقدح: َأْوَرى

اخليل إذا جرت؛ ألهنا تقدح النار إذا رضبت حوافراها ي الصار أو : واملقصود

احلجارة التي ي األرض لرسعتها، فيقع من جراء ذلك الرَشر، واهذا قول مجهور 

 .(4)فرسينامل

                                                           

، (24/540)« تفسري الطرب »، و(365، 364ص)ًلبن األنخار  « األضداد»: ينظر (1)

تفسري ابن »، و(20/855)« طخيتفسري القر»، و(5/583)« املحرر الوجيز»، و(2/885)« املستدرك»و

 (.1/424)« فتح الخار »، و(4/264)« ختريج أحاديث الكشاف»، و(1/465)« كثري

« الكشاف»، و(80/603)« تفسري املاتريد »، و(535ص)ًلبن قتيخة « غريب القرآن»: ينظر (2)

« التنويرالتحرير و»، و(85/442)« روح املعاين»، و(856 -20/855)« تفسري القرطخي»، و(4/411)

(30/499.) 

معجم اللغة »، و«ق د ح»( 4/40)« تاج العروس»، و(4/221)للنحاس « إعراب القرآن»: ينظر( 3)

 .«ور »( 3/2429)« العربية املعارصة

« املحرر الوجيز»، و(6/324)« تفسري املاورد »، و(541 -24/545)« تفسري الطرب »: ينظر( 4)

، (20/854)« تفسري القرطخي»، و(32/260)« فسري الراز ت»، و(4/418)« زاد املسري»، و(5/584)

 (.30/500)« التحرير والتنوير»، و(1/466)« تفسري ابن كثري»و
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يقع هلا ذلك بافافها، إًل واهذا يقوِّ  القول بأن املقصود هبا اخليل؛ ألن اإلبل ًل 

إن اإلبل إذا أرسعت ترضب احلجارة بعضها بخعض، ويقع : إذا قلنا بنوع من التكلف

 .من جراء ذلك قدح للنار

هلجوم نريان املجااهدين إذا أوقدواها؛ ألهنم غالخًا إذا مهوا با: املوريات: وقيل

 .يوقدون النريان؛ حتى يظن أهنم كثري، ولو مل يكونوا كذلك

أو اهي ! اهي مكر الرجال، وحتريكهم لعقوهلم ي استنخاط احليل: هم قالوبعض

 .ألسنتهم إذا كشفت احلجج وأبانت عنها

 .اهي نريان احلجيج إذا أوقدواها بعرفة أو مزدلفة: وقيل

اهي « العاديات»القول بأن  ا عىل، واهذ﴾ۀ﴿: وعَززوا ذلك بأن مزدلفة تسَمى

 .اإلبل إذا مضت بالـُحَجاج

اخليل؛ ألهنا إذا رضبت بحوافراها ي األرض الصلخة : أن املقصودواألقرب 

 : (1)أورت النار؛ ولذلك يقول النابغة

ـراِع الكتَائِـب***  وًل عيَب فيهم َغرَي أن ُسيوَفهم
 (2)هِبَن ُفلول  من قِ

َفاِح ناَر ***  املُضاَعَف نسُجـهُ َتُقدُّ الَسُلوقَي  احلُخاِحِب وُتوِقُد بالصُّ
(3) 

 :﴾ھڱ ڱ ﴿ *

؛ ألهنم أكثر ما ُيغريون ي الصخاح؛ (1)التي ُتِغري عىل العدو ي الصخاح الركائب

 .ألن األمور ي النهار مكشوفة، والنور يفضح

                                                           

بياين»: ينظر( 1)  (.85ص)« ديوان النابغة الذُّ

 .جمالدة اجليوش: وقِراع الكتائبفل، واهو تشقق حد السيف، : مجع الُفلول( 2)

ُلوقي( 3) الذ  ُنِسج حلقتني حلقتني، : واملضاعف نسجهوق؛ مدينة بالروم، درع منسوبة إىل َسل: السَّ

فاح ما اقتدح من رشر : وقيلُذباب يطري بالليل ي أذنابه كرشر النار، : احُلباحبوحجارة عريضة، : والصُّ

 .النار ي اهلواء من تصادم احلجارة
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، فَساَء صباُح املُنْ »: وي احلديث واهكذا ي . (2)«َذرينَ إنا إذا َنَزْلنَا بساحة قوم 

 .[844: الصافات] ﴾ەئ وئ وئ﴿: القرآن

اإلبل، فتكون الغارة اهنا اهي الدفع من عرفة : «العاديات»وإذا كان املقصود بـ

 .إىل مزدلفة، ثم الدفع من مزدلفة إىل منى

وليست الغارة مقصورة عىل احلرب، بل دفع اإلبل جمموعًة إىل مكاٍن ما يسمى 

: اإلرشاق، فيقولونىل عدو، فهم كانوا يذاهخون إىل منى بعد غارة، ولو مل يغريوا ع

ْق َثخرُِي، َكيْاَم ُنغرِيُ »  .(3)فال ينرصفون إًل إذا سطع عليه نور الصخاح. «أرْشِ

 : ﴾ھں ں ڻ ﴿ *

ريض اهلل  الغخار، كام قال حسان: اهو والنَّْقعحتريك اليشء الساكن، : اإلثارة

 :(4)عنه

 النَْقَع موِعـُداهـا َكَداءُتثرُي ***  ْم َتـَرْواَهاَعِدمنَا َخيَْلـنـا إْن لـ

 :(5)وقال َبَشار بن ُبْرد

خُهُ ***  َكأَن مثاَر النَْقِع َفوَق رؤوِسنـا
 وأسياَفنا ليل  هتاَوى كواكِ

، فالغالب أن املقصود به الغخار، وضمري اهلاء ي «أثار»فالنَْقع إذا جاء معه كلمة 

ئًدا إىل الَعْدو املذكور ي أول السورة، أو يعود إىل يكون عا جيوز أن ﴾ں﴿: قوله تعاىل

 .(1)املكان الذ  ُيثار فيه الغخار

                                                                                                                                                    

، (4/418)« د املسريزا»، و(6/324)« اورد تفسري امل»، و(24/541)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

 (.30/508)« التحرير والتنوير»، و(20/851)« تفسري القرطخي»و

 .ريض اهلل عنه من حديث أنس( 8365)، ومسلم (680، 348)أخرجه الخاار  ( 2)

 .جخل بمزدلفة: وَثبرِي (.8614)« صحيح الخاار »: ينظر( 3)

 (.43ص)« ديوان حسان بن ثابت»: ينظر( 4)

 (.8/381)« شار بن بردديوان ب»: ينظر( 5)
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 :﴾ۓڻ ڻ ۀ ﴿ *

حيتمل أن يكون الضمري كسابقه عائًدا للَعْدو، وحيتمل أن يكون عائًدا للمكان، 

إن : وإذا قلنا. رصن ي وسط اهذا اجلمع من األعداء الذين استهدفتهم الغارة: أ 

اسم من أسامئها، : مزدلفة، ومَجْع: أ  ﴾ڻ ڻ ۀ﴿: اإلبل، فقوله: عاديات اهيال

دخلت اإلبل بمزدلفة، حتى : يكون املعنىف. مزدلفة: ليلة مَجْع، أ : ومنه قوهلم

 .صارت ي وسط اهذا املَْشَعر

ومن املالحظ أن السياق كان ي الخداية أسامء، ثم صار أفعاًًل، أقسم اهلل تعاىل 

ثم انتقل السياق وتغري، باالف سور .. «املغريات»فـ.. «املوريات»فـ.. «تالعاديا»بـ

والسياق اهنا أبلغ مما لو ساق  ﴾ې ې﴿، ومثل ﴾ڻ ڻ﴿: أخرى، مثل

 : (2)جمموعة من األسامء املتسلسلة، كام قال الشاعر العريب، الذ  يَدعي أنه لقي الُغول

 َفِة َصْحَصحانِ بَسْهٍب كالَصحي***  بأين قد لقيُت الُغوَل هتو 

 صـريـًعـا لليـَدْيـِن وللـِجـرانِ ***  فأرِضهُبا بال داْهٍش فاَرت

الفعل املايض واملضارع ثم املايض، فالتنويع حيدث عند اإلنسان نوًعا فغاير بني 

 .من عدم اًلسرتسال، ويغريِّ النمط الذ  سمعه

 :﴾ڭہ ہ ہ ہ﴿ *

. الكافر أو الفاجر: اإلنسان اهواهذا اهو املقَسم عليه، وأكثر املفرسين عىل أن 

 .واهذا حمتمل

                                                                                                                                                    

« الكشاف»، و(82/1403)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(24/510)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

 (.30/508)« التحرير والتنوير»، و(32/260)« تفسري الراز »، و(4/414)

ا»: ينظر( 2) « تفسري القرطخي»، و(3/608)« الكشاف»، و(225 -224ص)« ديوان تأبط رشًّ

 (.9/86)« الخحر املحيط ي التفسري»، و(84/324)
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جنس اإلنسان من حيث اهو؛ فأصله وطخعه كذلك، : ويمكن أن يكون املقصود

، فكل الناس [42: األحزاب] ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴿: كام ي قوله تعاىل

 .(1)محلوا األمانة، والغالب ي اإلنسان أنه ظلوم جهول، إًل َمن حفظه اهلل ورمحه

: مرفوًعا وموقوًفا، واملوقوف أصح ريض اهلل عنه يث أيب ُأمامةوقد ورد من حد

 .(2)«الذ  يرِضب عخَده، ويمنُع ِرفَده، ويأكُل وحَده: الَكنُود»

واهذه صفات سيئة ي اإلنسان، واهي بعض صفات الَكنُود، وقد ُوصف بصفات 

 اجلحود الذ  ًل يعرتف بالفضل :وقيلالكفور الذ  جيحد النعمة،  :فقيلأخرى، 

 .(3)احلقود، أو احلسود: وقيل واإلحسان، وإنام يذكر السيئ،

 :(4)وبعضهم نظم اهذا ي أبيات فقال

ا الَظالِـُم ي فِْعـلِـه  والظُّلُم مردود  عىل َمْن َظـَلـمْ ***  يا أهيُّ

 َتْشُكو املُصيخاِت وَتنَْسى النَِّعْم ***  إىل َمتى أنَت وحتَى متَى

ما رشعه اهلل تعاىل لعخاده ، وكأن ي ذلك إشارة إىل أقسم تعاىل عىل اهذا الوصف

وأوجخه عليهم، من اجلهاد بالنفس واملال، فالذ  حيول بني اإلنسان وبني طاعة اهلل 

                                                           

« تفسري القرطخي»، و(4/418)« زاد املسري»، و(3/268)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 1)

 (.30/503)« التحرير والتنوير»، و(20/868)

، وابن أيب (24/516)« تفسريه»، والطرب  ي (254)« تفسريه»ابن واهب ي : أخرجه مرفوًعا( 2)

، والثعلخي ي (4951، 4441)والطرباين  -(1/464)« تفسري ابن كثري»كام ي  -«هتفسري»حاتم ي 

 (. 80/248)« تفسريه»

، والطرب  (860)« األدب املفرد»، والخاار  ي (5404)« تارخيه»ابن معني ي : وأخرجه موقوًفا

 (.5133)« السلسلة الضعيفة»: رواهو ضعيف موقوًفا ومرفوًعا، وينظ(. 24/514)

« التحرير والتنوير»، و(4/418)« زاد املسري»، و(24/514)« تفسري الطرب »: نظري( 3)

(30/502 .) 

 .منسوًبا إىل حممود الوَراق( 4380)« شعب اإليامن»، و(63)ًلبن أيب الدنيا « الشكر»: ينظر( 4)
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واألََثرة تعاىل اهو حظ النفس، وما يكون ي اإلنسان من اجلحود والكنود والنكران 

 .وحب املال والنفس

 :﴾ۇھ ھ ھ ے ﴿ *

 . اإلنسان: أ  ﴾ھ﴿

والراجح . ؛ ألنه أقرب مذكور، واهذا ضعيف«اهلل»عض ُيرجع الضمري إىل لخوا

 .(1)األول

، أرادوا اخلروج من «اهلل»إن مرجع الضمري إىل : اهذا فيه إشكال، والذين قالوا

 .اإلشكالاهذا 

عة واملالحظة ولعل شهادته تكون بأنه يدرك ذلك من نفسه حال اهلدوء واملراج

ل شتى، فربام غلب عليه الغضب أو والنظر ي حال النفس، فإن اإلنسان متر به أحوا

: اهلوى أو الشهوة، ثم يفيق، ويشهد عىل نفسه باخلطأ، وجتد ي القرآن قوله تعاىل

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿: ، وقوله[23: األعراف] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿

 .[84: النساء] ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ

املرء عىل مراقختها وحلظ ترصفاهتا يريبِّ النفس اعتياد ولذا كان من أعظم ما 

ودوافعها وانفعاًلهتا، وذلك ينفع أكثر مما تنفع نصائح اآلخرين؛ ألنك قد ترى أهنم 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  وئ وئ﴿: ظلموك أو جاروا عليك؛ ولذا قال سخحانه

 .[85 -84: القيامة] ﴾ېئ

                                                           

« تفسري الخغو »، و(80/242)« خيتفسري الثعل»، و(24/514)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

، (32/262)« تفسري الراز »، و(4/418)« زاد املسري»، و(5/584)« املحرر الوجيز»، و(5/296)

 (.30/504)« التحرير والتنوير»، و(1/464)« تفسري ابن كثري»، و(20/862)« تفسري القرطخي»و
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ن ي مصالح الدنيا يشهد بعُضهم عىل بعض، كام يشهدو: وحيتمل أن املعنى

، فكذلك يشهد بعضهم عىل بعض ي اآلخرة وي الدنيا، واهو واحلقوق وغرياها

 .اجتهاد ي فهم اآلية خيضع لألخذ والرد

عيوب نفسه، فهذا ونلحظ أن اإلنسان يدرك من عيوب غريه ما ًل يدركه من 

ل، وي من الشهادة عىل اآلخرين، فيشهد عىل فالن بأنه جحود، أو كَذاب، أو باي

ا؛ »: احلديث الصحيح هذا َأثنَيُْتْم عليه خرًيا؛ فوَجبَْت له اجلنُة، وهذا َأْثنَْيتُْم عليه رشًّ

 .(1)«فوَجبَْت له الناُر، أنُتْم شهداُء اهلل يف األرض

نفسه من وجه آخر؛ فكونه يخرص الَقَذاة ي عيون اآلخرين، وًل واهي شهادة عىل 

أنه يشكو املصيخات وينسى النعم، ويرى السيئات  يخرص اجلَْذع ي عينه، دليل عىل

 .وجيحد احلسنات

ۀ ۀ ﴿: أنه يشهد عىل نفسه ي الدار اآلخرة، كام قال تعاىل وحيتمل أن املعنى

، فتشهد عىل اإلنسان [24: النور] ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

 .(2)جوارحه بكل ما عمل

بلسان املقال، فقد  ، واهو أنه يشهد بلسان احلال، وإن مل يشهدوَثمَّ معنًى خامس

إذا قرأت ي كتب وجحود، لكن حاله تشهد بذلك، وأنت  ًل يعرتف بأنه َكنُود

والكتب اجلوامع؛ « عيون األخخار»، أو كتب ابن ُقتيخة، كـ«الِعْقد الفريد»األدب، كـ

الناس صاروا شوًكا ًل ورق فيه، : وجدهتم كثرًيا ما يذمون جنس اإلنسان، ويقولون

 :(3)ه أبو الطيب املُتَنَخِّيومن ذلك ما قال

                                                           

 . ريض اهلل عنه من حديث أنس بن مالك( 949)، ومسلم (8364)أخرجه الخاار  ( 1)

 .﴾ھپ پ ﴿ :«سورة الربوج» ينظر ما تقدم ي( 2)

 (.4/844)املنسوب إىل أيب الخقاء العكرب  « رشحه»، و(413ص)« ديوان املتنخي»: ينظر( 3)
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 َجَزيُت عىل ابتساٍم بابـتـسـامِ ***  ولـام صـار ودُّ الــنــاس ِخـخًّـا

 لِعـْلـِمـي َأَنـُه َبـعُض األَنـامِ ***  ورِصُت َأشكُّ فيَمْن أصطِفـيـهِ 

 :(1)وقال املعتصم بن ُصامدح

 بعد صاحِب وطوُل اختخار  صاحخًا ***  وزاَهدين ي الناِس معرفتي هبم

ين  العواقِب مخاديه إًل ساءين ي ***  فلم ُترين األياُم ِخالًّ ترسُّ

 من الداهِر إًل صار إحدى املصائِب ***  وًل رصُت أرجوه لكشِف ملَمةٍ 

 .ولعل مجيع اهذه املعاين صحيحة

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿: ، كقوله«مع»اهنا بمعنى  ﴾ٿ﴿ وحيتمل أن تكون

شهيد : وإنه مع ذلك لشهيد، يعني: فيكون املعنى مع حخه،: يعني. [1: اإلنسان] ﴾ٹ

 .(2)عىل اهذه احلقيقة

 :﴾ۈۓ ۓ ڭ ڭ ﴿ *

املال، وقد يكون املقصود جنس اخليـر، : أكثر املفِّسين عىل أن املقصود باخلري

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ﴿: فيشمل املال وغريه، كام ي قوله تعاىل

وَنه خرًيا، وأن، والغالب أن املال حمخوب، وأ[810: الخقرة] ﴾ەئ ەئ ه سخيل ن الناس يعدُّ

 .(3)إىل اخلري

                                                           

، (843ص)ًلبن دحية « املطرب من أشعار أاهل املغرب»، و(3/18)« الربق الشامي»: ينظر( 1)

 (.2/894)« املغرب ي حِّل املغرب»و، (2/58)« احلامسة الخرصية»و

، (213ص)« دفع إهيام اًلضطراب عن آيات الكتاب»، و(4/331)« تفسري ابن عرفة»: ينظر( 2)

 .واملصادر السابقة

« زاد املسري»، و(6/326)، (8/238)« تفسري املاورد »، و(24/511)« تفسري الطرب »: ينظر( 3)

 .صادر اآلتية، وامل(20/262)« تفسري القرطخي»، و(4/412)
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أنه حيب املال حخًّا شديًدا، : يعني ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ﴿: وعىل اهذا فقوله

 .[20: الفجر] ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿: كام قال اهلل تعاىل

، فتكون الالم (1)لخايل بسخب حب املال: يعني ﴾ڭ﴿: وبعضهم يقولون

 :(2)ال الشاعراهنا سخخية، والشديد تأيت بمعنى الخايل، كام ق

دِ ***  وَيْصَطِفيأرى املوَت َيعتاُم الكراَم   َعقيلَة ماِل الَخاِخِل املَتشدِّ

د  . واملعنى متقارب. املمسك: املتشدِّ

واهذا ُمْقَسم عليه ي السورة؛ فاهلل أقسم عىل أن اإلنسان َكنُود، وأنه عىل اهذا 

 .شهيد، وأنه حلب املال لشديد

 :﴾ۋۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿ *

أفال يعلم اهذا اإلنسان إذا : واملعنىوعظ والتاويف والزجر والتهديد، دأ الاهنا ب

 ُبعثر ما ي القخور؟

مرمية عىل غري : أشياء مخعثرة: كلمة تدل عىل يشء غري منظم، يقال والبعثرة

ق وُرمي عىل غري انتظام يقال له  .مخعثر: انتظام، فام أثري وُأخرج وُفرِّ

املقصود اهو اإلنسان، لإلشارة إىل أنه يخعث كل ع أن ، م«رَمن ي القخو»: ومل يقل

 .ما ي القخور، حتى احليوانات حُترش

وألن اإلنسان حينام ُيخعثر من قربه ليس عاقاًل وًل مكَلًفا، ومل تعد إليه روحه، 

فكان كام لو كان غري عاقل، وعومل معاملة غري العاقل، وي ذلك إشارة أيًضا إىل أن 

                                                           

« الكشاف»، و(5/296)« تفسري الخغو »، و(24/255)للواحد  « التفسري الخسيط»: ينظر( 1)

 .، واملصادر السابقة(1/464)« تفسري ابن كثري»، و(32/262)« تفسري الراز »، و(4/411)

« لغةمقاييس ال»، و(5/354)للزجاج « معاين القرآن»، و(26ص)« ديوان طرفة بن العخد»: ينظر( 2)

 (.4/412)« زاد املسري»، و(3/849)
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ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿: نون كام قال عنهم رهبمة يكولقيامالناس يوم ا

 .[2: احلج] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

 :﴾ېٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ *

ُأبرز وُأظهر وُبنيِّ وُميِّز، كام قال َلخِيد: أ 
(1): 

َفْت ِعنَد اإللِه احلََصائُِل ***  وُكلُّ اْمِرٍئ يوًما َسيعلُم َسْعَيهُ   إذا ُكشِّ

 .كل يشءوفيها  القيامةإظهار الصحف التي تتطاير يوم : وهذا يعني

 ﴾ڃ ڃ چ﴿: تعاىل قال كام حقيقته، عىل القيامة يوم اإلنسان أو يعني أن يظهر

)[9: الطارق]
2). 

 :﴾ائپ پ پ پ ڀ﴿ *

گ ﴿: خخري هبم ي كل حال وي كل حني، ولكن يومئذ سخحانه وتعاىلورهبم 

جيادل ي ، وًل جيادل أحد ي علمه سخحانه كام كان [81: احلاقة] ﴾گ گ ڳ

ا ًل جيادل فيه أحدا؛ فاخلربة تظهالدني  .ر ظهوًرا رضوريًّ

 :الَّتابط املوضوعي يف السورة

، ثم «النار التي ُتورى وُتقدح»، ثم بـ«العاديات وضخحها»ملا أقسم تعاىل بـ

 :، نالحظ تسلساًل متَسًقا«الغارة التي تشنها اهذه اخليل أو اإلبل»بـ

فس، وذلك اع من داخل النباحتداٍم واندفتتعلق  ﴾گ ڳ﴿: فاآلية األوىل

 .اهو الَضخْح

                                                           

 .«ح ص ل»( 21/302)« تاج العروس»، و(15ص)« ديوان لخيد»: ينظر( 1)

« التفسري الخسيط»، و(6/326)« تفسري املاورد »، و(24/590)« تفسري الطرب »: ينظر( 2)

سورة »ي ، وما تقدم (20/863)« تفسري القرطخي»، و(4/412)« زاد املسري»، و(24/256)للواحد  

 .«الطارق
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تأخذ اخليل ي رسعة شديدة حتى إذا رضبت  ﴾ڳ ڳ﴿: ثم يف اآلية الثانية

بحوافراها احلجارة الصلخة أورت النار قدًحا، واهو أمر َعَريض، لكنه مشهد واقع 

 .لتلك اخليل املغرية

 .والغارة مقصودة يقينًا، واهي الغاية ﴾ڱ ڱ﴿: ثم يف اآلية الثالثة

متر هبذه الدرجات  -واهلل أعلم -واهكذا لو تأملت لوجدت أن األشياء كلها

الثالث، تخدأ من داخل النفس حركة شعوًرا وإرادة ورغخة ومهة؛ ولذلك جاء عن 

اهلل  عبُد : عز وجل أحبُّ األسامء إىل اهلل»: أنه قال صىل اهلل عليه وسلمالنخي 

ام  : الرمحن، وأصَدُقها وعبُد  ؛ واهي تتطَلب نقل ذلك إىل الواقع بعمل (1)«حارث  ومهَّ

الدرجة ، واهذه اهي «املوريات قدًحا»دؤوب وجهد متواصل، ويمكن تشخيه اهذا بـ

 .التي اهي اًلنطالق والسري واملواصلة والوسيلة الثانية

ا بادئ ا: ثم الثالثة ألمر، فَمن اَهَم بتجارة اهي ثمرة العمل واجلهد الذ  كان مهًّ

ص؛ فإنه يكون ي أول األأو بزواج أو بخناء  ا خيتلج ي داخل أو بوظيفة أو بتاصُّ مر مهًّ

 .النفس، ثم ينتقل إىل جهد وعمل ميرس، وينتهي إىل اهلدف املقصود

                                                           

، والنسائي (4950)، وأبو داود (184)« األدب املفرد»والخاار  ي  ،(89032)أخرجه أمحد ( 1)

« معرفة الصحابة»، وأبو نعيم ي (949( )22/310)« املعجم الكخري»، والطرباين ي (6/281)

 .، وغرياهم(9/584)، والخيهقي (4045( )6/3042)

اجلرح »: وينظر. ، وقخله غريه(2525، 2458)ًلبنه « العلل»حاتم الراز ، كام ي وله عَلة بيَنها أبو 

، (4/8445)« اًلستيعاب»، و(881 -884ص)ًلبن أيب حاتم « املراسيل»، و(5/326)« والتعديل

 -2/411)ًلبن حجر « النكت عىل كتاب ابن الصالح»، و(314 -4/349)« بيان الواهم واإلهيام»و

« إرواء الغليل»، و(14 -83/16)« اإلصابة»، و(245 -82/244)« ذيبهتذيب الته»، و(490

 (.8040، 904)« السلسلة الصحيحة»، و(8841، 8846)

 .ريض اهلل عنهاممن حديث ابن عمر ( 2832)« صحيح مسلم»وأول احلديث ي 
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، ثم ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿: وبدأ اهلل سخحانه باألسامء، فقال

؛ ألن املقصود األعظم ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿: انتقل إىل الفعل، فقال

 .الذ  يراد من اإلنسان أن يصل إليه واألسمى اهو الفعل

 :(1)احلرب، حيث يقول الشاعر: وخذ عىل سخيل املثال

 (2)ويوِشُك أن يكوَن هلا رِضامُ ***  أرى َخلَل الَرماِد وميَض نارٍ 

 وإَن احلَرَب أَوُلـهـا َكــالمُ ***  بالعـوَديـن ُتـْذَكىفإَن النَاَر 

 يكوُن وقوُداها ُجـثَـث  واَهامُ ***  إذا مل ُيْطِفـهـا ُعـَقـالُء قـومٍ 

واهلل تعاىل أقسم باخليل، بالنظر إىل أن اإلنسان اهو سائسها ومالكها، وفضلها من 

قال عن  هلل عليه وسلمصىل اأن النخَي « الصحيح»فضل مستعملها؛ وهلذا جاء ي 

، وعىل رجل وزر  : اخليُل لثالثة»: اخليل  ِسَّت 
، ولرجل  )«لرجل َأْجر 

3). 

  .هنا كان الَقَسم هبا يف هذه السورةن وم

واإلنسان نفسه جسد وروح، ورشف اإلنسان ليس بخدنه وًل بقوته، وًل بجامله 

والنفس، فإذا كانت النفس أو بكربيائه، وإنام جسم اإلنسان حامل للروح والعقل 

كان  رشيفة بتقوى اهلل تعاىل وطاعته، وبالعلم النافع وبالعمل الصالح وباهلمم الكخار،

رشف اجلسم تخًعا لذلك، وإذا صار مدار أمره عىل الدنيا من املال والشهوة واملنظر 

 .بذلك معناه وقيمتهاجلميل؛ فإنه يفقد 

، واهذا يصدق «العاديات»وي السورة معنًى آخُر يتعلق بالزمن؛ فقد بدأ تعاىل بـ

ص، واهو ي كل ساعة من ليل أو هنار، ثم انتقل إىل معنًى أخ« العاديات»عىل 

                                                           

، (6/63)« هتذيب اللغة»، و(8/280)« عيون األخخار»، و(8/846)« الخيان والتخيني»: ينظر( 1)

 .َيارمنسوًبا إىل نرص بن س( 3/850)« وفيات األعيان»و

 .اشتعال: أ ( 2)

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة( 914)، ومسلم (2160)أخرجه الخاار  ( 3)
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، واهذا إنام يكون ي الليل، ثم انتقل إىل معنًى أخص منه، واهي «املوريات»

ڱ ڱ ﴿: لك قيَده ي اآلية بقوله، واهذا غالخًا يكون ي الصخاح، ولذ«املغريات»

 .﴾ھ

وي ذلك إشارة إىل رشف الوقت وأمهيته، وأن مدار اجلزاء املوعود ي آخر 

ذ  يتناقص، فيكون عندك واسًعا ي أول األمر، السورة اهو عىل استثامر اهذا الوقت ال

 .ثم يضيق عليك شيئًا فشيئًا

يتناسب مع .. «املغريات»فـ.. «املوريات»فـ.. «العاديات»والتسلسل الزمني ي 

 :فإن اهلل تعاىل َأْقَسم عىل ثالثة أشياءاملقَسم عليه؛ 

رض ، فهذا يتعلق باأل(1)اجلحود: اهو والَكنُود، ﴾ڭہ ہ ہ ہ ﴿: األول

 .بسة التي ًل متسك ماء، وًل تنخت كألً، واهذا من معاين الَكنُودالَسخِاة اليا

اجلحود إىل مقام ، فتنتقل من مقام ﴾ۇھ ھ ھ ے ﴿: الثاين

اًلعرتاف، فهو يعرتف عىل نفسه، سواًء اعرتف بلسانه عىل نفسه أو اعرتف عىل غريه، 

 .ي الدنيا أو ي اآلخرة

لعمل، وحب اخلري الذ  من الخال واإلمساك، وا ثم انتقل إىل مقام: الثالث

 .﴾ۈ ۓ ۓ ڭ ڭ﴿: حب املال، فقال سخحانه: معانيه

ہ ہ ہ ﴿: اها اهلل تعاىل ي السورة نفسها؛ فقوله، ذكرويقابل ذلك ثالثة أشياء

فهذا اإلنسان . ﴾ۋ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿: ، يقابله قوله﴾ڭہ 

امة تقع الخعثرة، فتحفر القخور، الَكنُود اجلحود اهو كاألرض الَسخِاة، ويوم القي

 .وخيرج َمن فيها من الناس

                                                           

 (.88/19)« الدر املصون ي علوم الكتاب املكنون»، و(4/468)« تفسري اخلازن»: ينظر( 1)
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: ، اهذا اًلعرتاف يقابله﴾ۇ ھ ھ ھ ے﴿: وكذلك قوله تعاىل

ھ ھ ھ ﴿: ، وقد يكون اهذا من معاين قوله﴾ېٱ ٻ ٻ ٻ ﴿

، وسخق احتامل أن املقصود شهادته ي الدار اآلخرة عىل نفسه، باعرتاف ﴾ے

ے ﴿: بشهادة الكرام الكاتخني، كام قال سخحانهجوارحه، أو بشهادة غريه عليه، أو 

ا، أَو َليَْس َكَفى يب شهيًد »: ، وكام ي احلديث[84: اإلرساء] ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ

 .(1)«!وباملالئكة الكرام الكاتِبنَي؟

: اهذا قد يناسب قوله. ﴾ائپ پ پ پ ڀ ﴿: وكذلك قوله تعاىل

ًل ، فهو اآلن حيب ما يعتقد أنه خري، واهو املال، و﴾ۈۓ ۓ ڭ ڭ ﴿

ا له، فإذا ق ک ک ﴿: متنَع ورفض، وقال. أنفق: يل لهينفقه، وقد يكون اهذا املال رشًّ

پ پ پ پ ڀ ﴿: ، واهذا ي الناس كثري، فاهلل تعاىل يقول[6: الخلد] ﴾ک

وأخطائهم، وما  ، فهو خخري بام أنفقوا، وبام مل ينفقوا، خخري بام عرفوا من عيوهبم﴾ائ

لتي بني األشياء التي أقسم اهلل هبا وبني األشياء اجتاوزوا، واهكذا يتخني خيط دقيق 

أقسم عليها، وبني اآليات الثالث التي فيها الوعظ والتذكري بالدار اآلخرة، فاإلنسان 

 .خيرج من القرب بعد أن كان فيه، ثم خيرج منه ما كان ي صدره، أو قلخه

اهلل عليم خخري السورة إشعار بأن اجلحود واإلنكار لن جيدهيم شيئًا، فوي ختام 

 .ًل ختفى عليه خافية

واهذه السورة جتعل املؤمن ي حالة رقابة للنفس، واهي من املقامات العظيمة 

عاة َمن حياسب اآلخرين  التي يغفلها الكثري من الناس، وقد رأيُت من املربِّني والدُّ

                                                           

، وابن أيب (20/404)« تفسريه»، والطرب  ي (3945)يعىل  ، وأبو(4446)أخرجه الخزار ( 1)

« تفسريه»، والثعلخي ي (4/608)واحلاكم  -(4/840)« تفسري ابن كثري»كام ي  -«تفسريه»حاتم ي 

 .ريض اهلل عنه من حديث أنس( 1/298)
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اد دقيق سب نفسه وينتقداها؛ ألن اآلخرين بمرأى عينه، فهو َنقَ وينتقداهم أكثر مما حيا

 .املالحظة؛ لكنه عن نقد نفسه ي غفلة

غفلته عن عيوبه؛ : األوىل: وي بعض الناس خصلتان، إحدامها رشٌّ من األخرى

 .ألنه مشغول باآلخرين

 (1)ِد اْختََفىويذُكُر َعْيخًا ي َأِخيِه قَ ***  َقخِيح  ِمَن اإلنساِن ينَْسى عيوَبهُ 

م، وي حديث ابن د لديه احتقاًرا وازدراًء هلكثرة النقد لآلخرين مما يولِّ : والثانية

، وَغْمُط »: صىل اهلل عليه وسلمقال النخيُّ : قال ريض اهلل عنه مسعود الكرِْبُ َبَطُر احلقِّ

)«الناس
 .جحده، بحيث ًل يرى ي نفسه عيخًا: فخَْطُر احلقِّ اهو. (2

، فيكون كخرًيا ي ُيختىل بالكِرب طالب العلم أو الداعية أو الواعظ أو غرياهموقد 

 :(3)اس، ولذلك يقول الشاعرعني نفسه، ويرى من نفسه ما ًل يراه الن

 َواهَو رفيعُ ***  َتواَضْع َتُكْن كالنَْجِم ًلَح لنَاظرٍ 
ِ
 عىل َصَفحاِت املاء

ًقا َخاِن يعُلو حُمَلِّ   َطخَقاِت اجلوِّ َواهو َوِضيـعُ عىل***  وًل َتُك كالدُّ

واإلنسان املتواضع مثل النَْجم، الدخان ي رسعته وخفته، فاإلنسان املتكربِّ مثل 

الكرب الذ  اهو بطر احلق وجحده، : فهام أمران متالزمانُيَرى ي املاء واهو ي مكانه، 

 .ورؤية اإلنسان نفسه بمنظار الكامل

  

                                                           

 (.60ص)« نفح األزاهار ي منتاخات األشعار»: ينظر( 1)

 (.98)أخرجه مسلم ( 2)

 .الَزرزار  منسوًبا إىل موسى بن عِّل( 5/449)للصفد  « أعيان العرص» :ينظر( 3)

 (.8/20)« غرر اخلصائص الواضحة»، و(2/68)ألمحد اهلاشمي « جوااهر األدب»: وينظر أيًضا
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*  

املصاحف، وكتب  ا ورد ي، واهذا م«سورة القارعة»: ًل ُيعرف هلا اسم إًل

، وًل عن أحد من الصحابة صىل اهلل عليه وسلمالتفسري، وغرياها، ومل ُينقل عن النخي 

 .(1)، أو األئمة تسميتها بغري اهذا اًلسمريض اهلل عنهم

الكوي، وعرش آيات ي مصحف إحدى عرشة آية ي املصحف   *

؛ وذلك بحسب تقسيم الوقفات، (2)اموالش مكة واملدينة، وثامن ي مصحف الخرصة

... بعضهم يعداها آيتني، وبعضهم يعداها آية واحدة ﴾ہ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿فـ

 .واهكذا

ابن عطية، وابن اجلوز ، : وممن حكى ذلك ،بإمجاع العلامء  *

 .(3)والقرطخي، وغرياهم

                                                           

، (6/846)« صحيح الخاار »، و(4/105)« تفسري مقاتل»، و(445ص)« تفسري جمااهد»: ينظر( 1)

 التحرير»، و(5/586)« املحرر الوجيز»، و(2/533)« ملستدركا»، و(24/592)« تفسري الطرب »و

 (.30/509)« والتنوير

« الخيان ي عدِّ آ  القرآن»، و(24/592)« تفسري الطرب »، و(4/109)« تفسري مقاتل»: ينظر( 2)

« التحرير والتنوير»، و(85/444)« روح املعاين»، و(20/864)« تفسري القرطخي»، و(215ص)

(30/509.) 

« املحرر الوجيز»، و(6/324)« تفسري املاورد »، و(4/434)« تفسري الثعالخي»: نظري( 3)

، (30/220)« روح املعاين»، و(20/864)« تفسري القرطخي»، و(4/413)« زاد املسري»، و(5/416)

 (.30/509)« التحرير والتنوير»، و(5/690)« فتح القدير»و
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دخل عىل أيب  صىل اهلل عليه وسلم، أن النخَي  *

فقال ! ِشخَْت يا رسوَل اهلل: ْوا ي وجهه وحليته الَشيَْب، فحزنوا وقالواكر وعمر، فَرأَ ب

شيَّبْتني هود  وأخواهُتا، وآُل حاِميم، واملرسالُت، »: صىل اهلل عليه وسلم

)«﴾ڀ﴿و
1). 

 .«القارعة»وي احلديث اضطراب، وي معظم رواياته مل يرد ذكر 

 :﴾ۀڀ ﴿ *

 .(2)أو الرضب بشدة الَطْرق: ع، واهومأخوذة من الَقرْ : ﴾ڀ﴿

يت ؛ ألهنا تقرع اآلذان بجلجلتها وزلزلتها، وتقرع القلوب ﴾ڀ﴿: وُسمِّ

 .بمااوفها ووجلها وتساؤًلهتا؛ وتقرع العقول بغرائخها، حتى تدع احلليم حرياًنا

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿: احلادثة العظيمة اجلليلة، قال تعاىل: اهي «القارعة»

ما يصيخهم ي الدنيا : ، واملقصود[38: رعدال] ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 .من نكخة أو عذاب

 .القيامة، فتكون اساًم من أسامئها: اهي ﴾ڀ﴿ومجهور املفرسين عىل أن 

 .النفاة األوىل: اهي «القارعة»ويرى بعضهم أن 

وهلا أسامء ، (1)القيامة: اهي ﴾ڀ﴿أن  واألرجحالنار، : وذاهب آخرون إىل أهنا

 :أخرى، مثل

                                                           

خمترصه  -844ص)« قيام الليل»وز  ي، وحممد بن نرص املر(8/345)أخرجه ابن سعد ( 1)

اريض اهلل عنه من حديث أنس( 844 -4/843)ر ، وابن عساك(للمقريز  : وينظر. ، وإسناده ضعيف جدًّ

، «سورة املرسالت»، و«سورة الواقعة»تقدم ي أول وله طرق أخرى، كام (. 8938)« السلسلة الضعيفة»

 .«سورة التكوير»، و«سورة النخأ»و

، (3/808)« ح القديرفت»، و(32/265)« تفسري الراز »، و(3/263)« تفسري ابن فورك»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(85/444)« روح املعاين»و
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ة» - ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ے ۓ﴿: ، كام ي قول اهلل تعاىل«احلاقَّ

 .[3 -8: احلاقة] ﴾ۇ ۇ

ة» -  .[34: النازعات] ﴾ھ ھ ے ے﴿: ، كام ي قوله تعاىل«الطَّامَّ

ة» - اخَّ  .[33: عخس] ﴾ېئ ېئ ېئ﴿: ، كام ي قوله تعاىل«الصَّ

 ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿: ، كام ي قوله تعاىل«التغابن» -

 .[9: التغابن]

 .[4: الفاحتة] ﴾ٺ ٺ ٺ﴿:  ي قوله تعاىلكام، «يوم الدين» -

 .[8: الغاشية] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿: ، كام ي قوله تعاىل«الغاشية» -

اعة» - ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ ﴿: ، كام ي قوله تعاىل«السَّ

 .[81: حممد] ﴾مئ

ىئ﴿: ، كام ي قوله تعاىل«يوم التَّناد» - ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  : غافر] ﴾ېئ 

32]. 

 .[21: اجلاثية] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ﴿: اىل، كام ي قوله تع«اجلاثية» -

 .[8: الواقعة] ﴾ڑ ک ک﴿: ، كام ي قوله تعاىل«الواقعة» -

لَْزلة» -  .[8: الزلزلة] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ﴿: ، كام ي قوله تعاىل«الزَّ

، ويكثر ي القرآن استادام أسلوب ﴾ہٺ ٺ ﴿: قال ﴾ٺ﴿وملا ذكر  *

عىل الناس دون أن يتفَطنوا هلا،  اًلستفهام؛ ألن كثرًيا من احلقائق واملعاين الكخرية متر

 :واألسئلة يف القرآن عىل نوعني

 .أن يرد ذكر السؤال ومعه اجلواب، ويكون املقصود لفت النظر للجواب: األول

                                                                                                                                                    

 .«سورة التكوير»ينظر ما تقدم أول ( 1)
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اب، وحينئذ يكون املقصود إعامل أن يرد ذكر السؤال وليس معه جو: والثاين

 .الذاهن وحتريك الفكر بحثًا عن اجلواب

غو ؛ ألن كل واحد يعرف أن القارعة سؤال عن اللفظ اللُّ فهنا ليس املقصود ال

اهي اليشء الذ  يقرع، بل السؤال عام جاء ي السورة نفسها، فهو استفهام تعظيم 

 .وهتويل ًل ينتظر له جواب

 :﴾ھٺ ٿ ٿ ٿ ﴿: ثم كرر السؤال بصيغة أخرى *

 ربه به،فقد أخ ﴾ہ ہ﴿: كلُّ يشء ي القرآن»: رمحه اهللقال ُسفيان بن ُعيينة 

 . «فلم خيربه به ﴾ڀ ڀ﴿: وكلُّ يشء

 .(1)وقد تقَدم الكالم حول اهذا احلرص

فوق مستوى إدراك اإلنسان وعقله  ﴾ڀ﴿ما أعلمك؟ يشري إىل أن  :واملعنى

وفهمه، فالخرش ًل يستطيعون أن يستقلوا بمعرفتها، وًل أن يتصورواها، وأن املصدر 

هلل تعاىل وحده الذ  يعلم حقيقتها ويطلع الذ  يمكن أن يعلِّمهم هبا اهو القرآن، وا

نة، ومع ذلك عخاده منها عىل ما يشاء، وهلذا خَوفنا اهلل تعاىل من النار ورَغخنا ي اجل

ما ال عني  رَأْت، وال ُأذن  َسِمَعْت، وال »: أن ي اجلنة صىل اهلل عليه وسلمأخرب النخيُّ 

 .(2)«خطَر عىل قلِب برَش  

ما استطعت، ولو حَركت خيالك عرف عىل نعيم اجلنة لو حَركت خيالك للت

يعرف الكثري عن للتعرف عىل عذاب النار ما استطعت؛ فالعقل حمدود اإلدراك، وًل 

املايض أو املستقخل، وًل عن األشياء التي مل يسخق له أن رآاها أو رأى نظائراها، واهو 

 .ًل يعرف نواميسهاينفع ي جماله وميدانه، ويتوقف حني يوضع أمام قضايا غيخية 

                                                           

 .﴾ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ﴿: «سورة احلاقة»ينظر ما تقدم ي ( 1)

 (.2125، 2124)« مسلمصحيح »، و(4410، 3244)« صحيح الخاار »: ينظر( 2)
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 :﴾ھٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿ *

قد ُيظن أن اهذا اجلواب لالستفهام السابق، والذ  يظهر أن اهذا ليس جواًبا؛ 

 .(1)حقيقتها: ، أ ﴾ٿ ﴿ألن السؤال كان عن مااهية 

د زمنًا؛ ألن  أما اآلية فهي وصف لخعض حوادث ذلك اليوم، ومع اهذا مل حيدِّ

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿: ا إًل اهلل، كام قالالساعة من األمور التي ًل َيعلم ميقاهت

ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب 

 .[814: األعراف] ﴾ىب

فال جمال للسؤال عن حتديد اليوم اهنا؛ ولذا انتقل إىل وصف مشهد من مشااهده، 

، ذكر ﴾ۓٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿كأنام يشهده اإلنسان، 

 .تعاىل تغيريين، أحدمها يتعلق بالناس

الدواب التي تتطاير حول النار، وكثرًيا ما تقع فيها، كام ي : اهي والَفراش

إنام َمثَيل ومثُل النَّاس كَمثَل رجل »: ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة« الصحيحني»

وابُّ التي تقُع يف النار  استوقَد ناًرا، فلام أضاءْت ما حولَُه جَعَل الَفراُش وهذه الدَّ

ويغلْبنَُه فيَْقتَِحْمَن فيها، فأنا آُخُذ بُحَجِزُكْم عن النار، وهم  يقعَن فيها، فجعل ينزُعُهنَّ 

وكثرًيا ما يرضب هبا املثل باجلهل والطيش وسوء املعرفة . (2)«َيْقتَِحُموَن فيها

 .بالعواقب

 .[4: القمر] ﴾پ پ پ﴿: وقد وصفهم بوصف آخر

                                                           

 (.30/588)« التحرير والتنوير»: ينظر( 1)

 (.2214)« صحيح مسلم»، و(6413)« صحيح الخاار »: ينظر (2)
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وكل واحد هَيِيم وَثَم فرق بني الفراش واجلراد، فهم يشخهون الفراش ي تفرقه، 

 -القخور: أ  -األَْجداثجهم من عىل وجهه عىل غري اهدى، ويشخهون اجلراد ي خرو

 .ي كثرة واضطراب يكاد يركب بعضه بعًضا

 عليه السالموما بالك بموقف حُيرش فيه الناس كلهم أوهلم وآخراهم من لدن آدم 

 .إىل آخر الناس، عىل صعيد واحد، فهااهنا اًلضطراب والتداخل

 :﴾ۓڤ ڤ ڦ ڦ ﴿ *

املنفوش، واهو الصوف عند مجهور ثنَى اهلل تعاىل باجلخال التي تصخح كالِعْهن 

 .(1)املفرسين

املنتفش املتطاير اخلفيف، فهذه اجلخال القوية املتينة تضعف، حتى : واملنفوش

 .تصخح كالصوف املنتفش املتطاير

رى حتمل عىل وي آيات أخرى أخخار عن اجلخال ي يوم القيامة بأوصاف أخ

 .(2)التنوع ي العخارة، والتنوع ي أحوال اجلخال

فإذا كانت اجلخال يقع هلا مثل اهذا، فام بالك باإلنسان وما يقع له من الَرْوع 

واخلوف والقلق؟ ولذا يقول أبو العالء الـَمَعرِّ 
 :ملا رثى والده (3)

 ـِن؟القيامِة كالِعـهْ  إذا صاَر ُأْحد  ي***  فيا ليَت ِشعِر  اهل خَيِفُّ وقاُره

ِحاَم فيستأين؟***  الَرِوَ  ُمخادًراواهل َيِرُد احلوَض   مع الناِس أم يأبى الزِّ

                                                           

 «الطرب  تفسري»و ،(6/846) «الخاار  صحيح»و ،(3/454) «الرزاق تفسري عخد»: ينظر( 1)

 «القرطخي تفسري»و ،(32/264) «الراز  تفسري»و ،(5/586) «الوجيز املحرر»و ،(24/594)

 (.30/582) «والتنوير التحرير»و ،(1/461) «كثري ابن تفسري»و ،(20/865)

 ڀ ڀ پ﴿: «سورة التكوير»، و﴾مئىئ حئ جئ﴿: «سورة املعارج»ينظر ما تقدم ي ( 2)

 .﴾ڀ

 (.85/444)« مسالك األبصار ي ممالك األمصار»: ينظر( 3)
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 :﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿ *

 .اهذه اآليات اهي مقصود السورة؛ فالنهاية جنة أو نار، وامليزان اهو احلكم العدل

ا والرمحة؛ ألن الناس بدأ اهلل سخحانه بَمن ثقلت موازينهم؛ تقدياًم جلانب الرض

وخوف، والسورة ذكرت وصف الناس واجلخال، والصوت املرعب، ي حال رعب 

فهو تعاىل أرسع بالرمحة والرضا، ولذلك قدم من ثقلت موازينه من أاهل اجلنة؛ ألن 

 .رمحته تسخق غضخه

واجلمع اهنا قد يدل عىل وجود أكثر من ميزان، وقد يكون امليزان واحًدا، وإنام 

ئًا آخر مما يعلمه ربنا وًل نعلمه، لكننا بحسب األعامل، وقد يكون األمر شي تعَدد

ڤ ڤ ﴿: نؤمن بأن عند اهلل تعاىل موازين، واهذا ي القرآن واضح، كام يقول سخحانه

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 .[44: األنخياء] ﴾ڇ ڇ

زين عدل ُتوزن هبا والسياق يوحي بأن لكل مكَلف موازين تطيش أو تثقل، موا

األعامل، أما كيفية الوزن، فأنت ًل تعرف ما اهو أاهم من اهذا واهو حقيقة يوم القيامة، 

وًل تستطيع أن تتايَل عىل وجه الصحة ما جير  فيه، إًل أن اهلل تعاىل قَربه إليك هبذه 

 .املعاين التي يدركها عقلك

ًدا أو كانت ميزاًنا واح ومجهور أاهل السنة يؤمنون باملوازين ويثختوهنا، سواءً 

ِجالت : موازين، وبعضهم يقولون توزن األعامل ويوزن األشااص وتوزن السِّ

 .(1)والصحائف

                                                           

« التفسري الخسيط»، و(329 -6/321)« تفسري املاورد »، و(24/594)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

، (32/264)« تفسري الراز »، و(4/490)، (2/19)« الكشاف»و ،(85/94)، (9/23)للواحد  

 (.85/441)« روح املعاين»، و(20/866)« تفسري القرطخي»و
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واملهم النظر فيام تثقل به املوازين، وربام يطيل بعضهم اجلدل حول املوازين، 

وتكون موازينه مملوءة بالغيخة والنميمة، والقيل والقال، والغل واحلسد، واحلقد 

 .ففقه اللسان ًل يغني عن فقه القلب.. والشحناءكذب، وال

عيشة ذات رضا، اندمج فيها الرضا، فأصخحت راضية، فضاًل : والعيشة الراضية

 .عن صاحخها الذ  يتمتع هبا، فهو ي عيش ناعم منعم

 :﴾ۋڇ ڇ  ۈچ چ چ ڇ ﴿ *

واملعايص من الكفار أو من املسلمني املرسفني عىل أنفسهم بالذنوب : يعني

 .ت سيئاهتم أكثر من حسناهتمالذين كان

يقواحلق ثقيل دِّ ، فثقل امليزان يكون بعمل (1)ريض اهلل عنه ، كام قال أبو بكر الصِّ

الصاحلات واًلجتهاد ي الطاعات، واستجامع اإلرادة والعزيمة، ومدافعة للنفس، أما 

 .الخاطل فافيف، ًل حيتاج إىل عناء واجتهاد ذ  بال

 :ثالثة معان   وهذه اآلية حتتمل

جهنم؛ ألنه يأو  إليها، فهي مثل األم، واهو معروف : «األم»أن املقصود بـ -1

 :(2)عند العرب، يقول ُأَمَية بن أيب الَصلت

 فيها مقابُِرنا وفِيها نوَلدُ ***  األرُض مْعِقُلنا وكاَنْت أَمنا

                                                           

اآلداب »، و(4/330)« إحياء علوم الدين»، و(2/14)، (8/834)« قوت القلوب»: ينظر( 1)

 (.8/48)« الرشعية

، 290)ًلبن املخارك « الزاهد»: نظري. وغريمها ريض اهلل عنهاموُرو  من قول ابن مسعود وحذيفة 

الفقيه »، و(1/845)، (4/365)، (8/834)« حلية األولياء»، و(499)هلنَاد « الزاهد»، و(8330، 150

 (.2/421)« واملتفقه

 (.5/233)، (3/843)للجاحظ « احليوان»: ينظر( 2)



311 
 

، ويقول [55: طه] ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿: فشَخه األرض باألم؛ ألنه

 :من املعارصين (1)لَشايبو القاسم اأب

 !َأَيا ُأمُّ اهل تكَراِهنَي الخََشـْر؟***  :وقالْت يِلَ األرُض ملََا َسَأْلُت 

فأم : فالتقدير. رأسه: يعني. أم رأسه: الرأس، يقولون: «األم»أن املقصود بـ -2

 .رأُسه هَتِو  وترتَدى ي جهنمَ : كأنه يقول. اهاويةرأسه 

و ي مقام احلزينة، وكأنه مثل  يرضب، ولذلك كلة حزينة، أأمه ثا: يعني -3

 :(2)يقول كعب بن سعد الغنو  ي رثاء أخيه

ُه ما يخعُث الصخُح غادًيا  وماذا يؤدِّ  الليُل حني يؤوُب ***  اَهَوْت أمُّ

هُ  فالن ثكلته أمه، وًل يراد به حقيقة : سخيل التوجع له، كام يقولونعىل : َهَوْت أمُّ

 .معناه

فأمه نار  اهاوية: صفة جلهنم، يعني ﴾ڇ﴿أن  أرجح ولواأل
(3). 

 : ﴾ائڈ ڈ ې ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿ *

اهاء السكت، واهي تنطق وقًفا ووصاًل عند  ﴾ڌ ڎ﴿: اهلاوية، واهلاء ي: أ 

توكيد لفظي،  اهي نار حامية، وكل نار فهي حامية، فالوصف: ، أ (4)مجهور القراء

 -6: اهلمزة] ﴾ڇ ڍ ڍڇ ڇ  چ چ ڇ﴿: كام ي قوله تعاىل ي اآلية األخرى

                                                           

 .(98ص)« ديوان أيب القاسم الشايب»: ينظر( 1)

« لسان العرب»، و(40ص)للقاسم بن ساَلم « األمثال»و ،(95ص)« ياتاألصمع»: ينظر( 2)

(82/30.) 

« التفسري الخسيط»، و(5/854)« تفسري ابن أيب زمنني»، و(24/595)« تفسري الطرب »: ينظر( 3)

 (.5/595)« فتح القدير»، و(20/864)« تفسري القرطخي»، و(24/266)للواحد  

الخحر املحيط ي »، و(2/8308)« ي إعراب القرآن التخيان»، و(8/349)« املحرر الوجيز»: ينظر( 4)

 (.30/585)« التحرير والتنوير»، و(80/534)« التفسري
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، والناس تعَودوا أن جيمعوا حطخًا؛ حتى يوقدوا النار، فتشتعل مرة وتنطفئ مرة [4

أخرى، أما نار اآلخرة فيشء آخر، وقد ُأوقد عليها ألف عام، ثم ألف عام، ثم ألف 

َلت عىل نار الدنيا بسخعني ضعًفا(1)عام اها، فكأن النريان (2)، وُفضِّ ، كلهن مثل حرِّ

 .نار اآلخرةاألخرى ًل تعد شيئًا بالقياس إىل 

  

                                                           

« السلسلة الضعيفة»: ، وينظر(2598)أخرجه الرتمذ  . ريض اهلل عنه كام ي حديث أيب اهريرة( 1)

(980 ،8305 ،8306 ،5408) 

 (.2143)« صحيح مسلم»و، (3265)« صحيح الخاار »: ينظر( 2)
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﴾ڑ ﴿   

 

*  

، واهذا املُْثخت ي معظم املصاحف، وكتب «﴾ڑ ﴿سورة »: اسمها املشهور

 .(1)التفسري، واحلديث

، واهذا ذكره الخاار  ي «﴾ژ﴿ سورة»أو . (2)«﴾ژ ڑ﴿سورة »: وتسَمى

 .فيه حديثًا سيأيت قريخًاي كتاب التفسري، وساق « صحيحه»

 .(3)«املَْقرَبةسورة »: يسموهنا ريض اهلل عنهموكان بعض الصحابة 

 .(4)ثامن آيات بال خالف  *

، وحكى ابن عطية اإلمجاع عىل (5)عىل قول مجهور املفرسين،  *

 .، والصحيح أن ي ذلك خالًفا، وإنام اهو قول اجلمهور(1)ذلك

                                                           

« تفسري الطرب »، و(80/343)« سنن النسائي الكربى»، و(4/183)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

 (.20/861)« تفسري القرطخي»، و(5/581)« املحرر الوجيز»، و(24/591)

 «الخاار  صحيح»و ،(3/456) «الرزاق تفسري عخد»، و(446ص)« تفسري جمااهد»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(2/533)« املستدرك»و ،(5/304) «الرتمذ  عجام»و ،(6/846)

« التحرير والتنوير»، و(30/223)« روح املعاين»، و(1/421)« فتح الخار »: ينظر( 3)

(30/584.) 

 (.216ص)« الخيان ي عدِّ آ  القرآن»: ينظر( 4)

« سري الراز تف»، و(1/585)« تفسري الخغو »، و(6/245)« تفسري السمعاين»: ينظر( 5)

 (.30/584)« التحرير والتنوير»، و(1/442)« تفسري ابن كثري»، و(32/42)
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ز اهذا ما ي يةأهنا مدن: روالقول اآلخ  من حديث أنس «الصحيحني»، وقد يعزِّ

، »: قال صىل اهلل عليه وسلم، أن رسوَل اهلل عنهريض اهلل  لو أن البن آدَم وادًيا من ذهب 

 .(2)«َأحبَّ أن يكوَن له واديان، ولن يمألَ فاُه إالَّ الَّتاُب 

حَدثنا محاد بُن سلمة، : -الطياليس: أ  -وقال لنا أبو الوليد»: وقال الخاار 

ژ ڑ ﴿: حتى نزلت َنَرى اهذا من القرآن،كنا : نس، عن ُأيَب  قالعن ثابت، عن أ

)«﴾ۀ
3). 

ريض واهذا يدل بظااهره عىل أن السورة مدنية؛ ألن أيب بن كعب وأنس بن مالك 

 .(4)من األنصار اهلل عنهام

 :لكن يف االستدالل باحلديث نظر؛ ألمور

. «حَدثنا أبو الوليد»: ر  مل يقلالصحيح؛ ألن الخااسنده ليس عىل رشط  -1

 .(5)وي الغالب أنه ًل يقول اهذا إًل ليشء ي اإلسناد. «وقال لنا أبو الوليد»: بل قال

، ًل يلزم أنه يتكلم عن نفسه، «كنا نرى»: ريض اهلل عنه أن قول ُأيَبِّ بن كعب -2

، وعىل اهذا اًلحتامل فال يكون همريض اهلل عنبل حيتمل أنه يتكلم عن مجاعة الصحابة 

، وإنام باملسلمني، وًل يلزم أن يكون باملدينة ا بُأيَب   .الكالم خاصًّ

                                                                                                                                                    

« فتح القدير»، و(20/861)« تفسري القرطخي»، و(5/411)« املحرر الوجيز»: ينظر( 1)

 (.1/505)« الخحر املحيط ي التفسري»، و(5/693)

 (.8041)، ومسلم (6439)أخرجه الخاار  ( 2)

 (.6440)« صحيح الخاار »: ينظر( 3)

 .أهنا مدنية( 8/46)« اإلتقان»، والسيوطي ي (4/442)« أحكام القرآن»ورَجح ابن العريب ي ( 4)

، 2/335)« فتح الخار »و، (50ص)« املنهل الَرو »و، (213ص)« مقدمة ابن الصالح»: ينظر( 5)

 (.8/253)« تدريب الراو »، و(88/256)، (583
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الغالب أن املقصود أهنم كانوا يظنونه من . «كنا نرى اهذا من القرآن»: قوله -3

أنه ًل يعني أهنم كانوا حيسخونه من : -واهلل أعلم -القرآن، والذ  يغلب عىل ظني

لو أن البن »: ن بالغة القرآن ومتيزه عن سائر الكالم ًل خيفى، وحديثاملصحف؛ أل

ليس له إعجاز األسلوب القرآين، وإن  «واديان آدَم وادًيا من ذهب، أحبَّ أن يكون له

صىل اهلل كان كالًما فصيًحا، فلعلهم كانوا يظنونه من األحاديث القدسية؛ ألن النخَي 

واحلديث القديس يشرتك . «تعاىلقال اهلل »: ه أحياًناربام يقول هلم ي أول عليه وسلم

القرآن ُمْعِجز متعخَد بتالوته  مع القرآن الكريم ي كونه منسوًبا إىل اهلل تعاىل، لكن

ى به، باالف احلديث القديس، مثل قول اهلل تعاىل إين َحرمُت الظلَم عىل »: متحدًّ

ًما، فال َتظَاملوا ا أنزلنا املاَل إلقام »: ومثل قوله تعاىل. (1)«نفيِس، وجعلتُه بينَُكم حمرَّ إنَّ

 عليه السالمو ألقااها جربيل فهذه أحاديث قدسية أهلمها أ. (2)«الصالة وإيتاء الزكاة

 .إليه، لكن ليس ي لفظها إعجاز وًل حتد  

وقد يكون حصل ذلك لخعض املؤمنني ي أول عهداهم باإلسالم قخل أن يتمَكنوا 

خالغة والعظمة ي القرآن الكريم، فوقع عنداهم يشء من عدم من إدراك جوانب ال

 .التمييز بينه وبني سائر الكالم

القائلون بأهنا مدنية بام ورد أهنا نزلت ي مفاخرٍة بني بعض قخائل كام استدل 

نحن أكثر منكم، ومنا : املدينة أو اليهود، فهذه القخيلة فاخرت تلك القخيلة، وقالوا

اهلم نذاهب : فلام انتهوا من األحياء، قالت إحدى القخائل... ، ومناالسادة، ومنا، ومنا

                                                           

 .هلل عنهريض ا من حديث أيب ذر( 2544)أخرجه مسلم ( 1)

« السلسلة الصحيحة»: وينظر. ريض اهلل عنه من حديث أيب واقد الَليْثي( 28906)أخرجه أمحد ( 2)

(8639.) 
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سيدنا فالن الذ  مات منذ كذا وكذا، فصاروا إىل القخور حتى نتفاخر باألموات؛ ف

 .(1)يتفاخرون هبم، فذاهخوا إىل املقابر يتفاخرون باملوتى

 .ولو صح اهذا الوجه ي سخب النزول لكان دلياًل عىل أن السورة مدنية

وغريه أن قخائل من العرب من بني  ريض اهلل عنهامورد عن ابن عخاس ن لك

وغريمها من القخائل املكية، تفاخروا حتى وصلوا إىل القخور مناف وبني َسْهم  عخد

 .(2)فتفاخروا هبا

؛ ألنه وعيد للكافرين الذين ًل يؤمنون  واألقرب يٌّ أن السورة خطاب َمكِّ

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿: م وبأوًلداهم، مثل قوله تعاىلباآلخرة، والذين هَلَْوا بأمواهل

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب 

 .[86 -88: املدثر] ﴾مب

ي حني أن خطاب اهلل تعاىل للمؤمنني ي الغالب خطاب عطف وُلطف ومحاية، 

وتناسب بني اخلوف والرجاء، وغالخًا ُيذكر الوعد والوعيد، ومل يكن املسلمون ي 

أاهل مال وثراء وجاه، وَمن كان كذلك مل يكن اهذا يلهيه عن مطلع العهد املدين 

 .آخرته

 .ة نزلت بمكة قخل اهلجرةأن السور فالراجح

 :﴾ۀژ ڑ ﴿ *

 .شغلكم، وجعلكم تلهون به عام اهو خري منه وأبقى: أ 

                                                           

« زاد املسري»، و(464ص)للواحد  « أسخاب النزول»، و(80/246)« تفسري الثعلخي»: ينظر( 1)

 (.5/694)« قديرفتح ال»، و(20/861)« تفسري القرطخي»، و(4/415)

« فتح القدير»، و(85/685)« الدر املنثور»، و(20/446)« اللخاب ي علوم الكتاب» :ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(581، 30/584)« التحرير والتنوير»، و(5/693)



316 
 

 :(1)وهلا ثالثة معان  تفاعل من الكثرة،  ﴾ڑ﴿و

ل فيطلب املزيد، اًلستكثار من يشء وطلب الزيادة منه، كإنسان عنده ما -1

 .وآخر عنده أوًلد، واهو يريد املزيد

مسابقة اآلخرين ومغالختهم، فيام يتنافس الناس فيه من جاه أو علم أو مال  -2

أو ولد، وقد ًل يكون له رغخة ي اليشء ذاته بقدر الرغخة ي الغلخة والسخق، ولذلك 

، فالتفاخر [20: احلديد] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿: قال تعاىل

 .؛ ألن اإلنسان ًل يتفاخر مع نفسهون مع اآلخرينيك

 .ي القرآن ﴾ڑ﴿واهذا اهو املوضع الثاين الذ  ُذكر فيه لفظ 

املفاخرة بالكالم دون الفعل، واهو مقصور عىل املفاخرة بام مىض من أفعاهلم  -3

 .أو أفعال آبائهم

العربة  واآلية عتاب ولوم عىل التكاثر ي أمر الدنيا والغفلة عن اآلخرة، وأن

 .بالكم فهو التكاثربالكيف ًل بالكم، أما اًلاهتامم 

وغالب الناس مشغوفون بالكم أكثر من الكيف، فتجد أحداهم حريًصا عىل مجع 

املال ورصده، ًل يخايل أمن احلالل أم من احلرام؟ وقد يكون باياًل، فال يرى عليه أثر 

للخاس والطعام والسكن، النعمة والغنى، فيعيش عيشة الفقراء، حمروًما من طيب ا

عجخُت للخايل؛ يستعجل الفقر »: ريض اهلل عنه عليه، كام قال عِّلوما اهو إًل وبال 

                                                           

، (4/415)« زاد املسري»، و(6/330)« تفسري املاورد »، و(24/591)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

 (.85/452)« عاينروح امل»، و(32/240)« راز تفسري ال»و
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الذ  منه اهرب، ويفوته الغنى الذ  إياه طلب، فيعيُش ي الدنيا عيش الفقراء، 

 .(1)«!وحياسب ي اآلخرة حساب األغنياء

م والرتبية واألدب، وكأنه ي التكاثر ي عدد األوًلد، دون ااهتامم بالتعلي: ومثله

ف هبم أعداءه أو حيمي هبم ِذمارهزمن  ، وقد يعجز عن (2)اجلااهلية، يريد أوًلًدا خيوِّ

 .اإلنفاق عليهم، أو منحهم العاطفة واحلب، أو مساعدهتم عىل النجاح والتفوق

وي العخادات، صارت عناية الناس باملخنى دون املعنى، وبشكل العخادة دون 

، وكم صام، وكم ختم املصحف، وكم فالن كم صىَل : وروحها، ويتحَدثونحقيقتها 

حفظ من فنون العلم ونصوصه، دون أن يتساءلوا عن أثر ذلك عىل سلوكه وخلقه 

 .وسمته

كم عدد املسلمني، كم أتخاع اهذه اجلامعة أو احلزب، : وغالب ثقافة الناس عددية

طع، أو متابعي اهذه القناة أو وكم عدد قراء اهذا الكتاب، أو مشااهد  اهذا املق

 نامج، أو مشرت  اهذه املطخوعة، أو متصفحي اهذا املوقع؟الرب

 .أما السؤال عن التأثري والتغيري، فقلام نعريه األمهية الالزمة

: وي غزوة ُحنني أعجخت املسلمني كثرهتم، فحاقت هبم اهلزيمة، فقال سخحانه

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ﴿

 .[25: التوبة] ﴾...ڭ ڭ ۇ

 .التكاثر ًل يذم، بل املذموم اهو التكاثر امللهي، كام تنصُّ اآليةومطلق 

                                                           

، (39ص)للثعالخي « اإلعجاز واإلجياز»، و(8/222)أليب سعد اآليب « نثر الدر»: ينظر( 1)

ًلبن « الصواعق املحرقة»، و(3/422)« ربيع األبرار»، و(851ص)للثعالخي « الشكوى والعتاب»و

 (.362ص) «ملؤمنني عِّل بن أيب طالبأسمى املطالب ي سرية أمري ا»، و(2/310)حجر اهليتمي 

 .أاهله وكل ما يلزم املرء حفظه ومحايته والدفاع عنه: أ ( 2)
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ڭ ﴿: ، وقال[26: املطففني] ﴾ۉ ۉ ې ې﴿: ولذلك قال اهلل سخحانه

فإذا كان اهذا عنده أعامل، واهذا عنده أعامل، . [88 -80: الواقعة] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ

السنة، فإهنم يتفاضلون وعىل وفق وأعامهلم متكافئة طمأنينة وإتقاًنا وإخالص نية، 

 .بام استغرق من أوقاهتم وجهداهم من تلك األعامل: بعد ذلك بالكثرة، أ 

وسواًء محلناه عىل طلب املزيد، كام اهو املعنى األول، أو عىل منافسة اآلخرين، 

كام قد يقع ي اجلهاد أحياًنا؛ فقد جتد قوًما يكون هلم بالء، فاآلخرون يريدون أن 

قوا نجاًحا ي م بالء أعيكون هل ظم، أو اهؤًلء هلم دعوة، فاآلخرون حياولون أن حيقِّ

الدعوة يسخقون به اهؤًلء، أو كان نوًعا من التكاثر بالقول الذ  ًل يقصد به اًلغرتار 

بالعمل، وإنام يقصد به املنافسة ي اخلري، أو إثخات احلق، فليس مذموًما بإطالق، وإنام 

: صىل اهلل عليه وسلمعة اهلل تعاىل، وهلذا يقول النخيُّ يًا عن طااملذموم منه ما كان مله

وذلك ألن الدراهم اهو كل ما يقدر عليه، وتوفر فيه . (1)«َة ألِف درهممئسبق درهم  »

 .الصدق واإلخالص، وجترد من املن واألذى

 :﴾ہک ک ک ﴿ *

 :أهلاكم إىل غاية معينة، واملعنى: حرف غاية عند أاهل اللغة، يعني ﴾ک﴿

 .استغرقتم ي ملذات الدنيا، فلم تفيقوا إًل وأنتم ي القخور؛ أهلاكم حتى ُمتم ودفنتم

وعرَب عن ذلك بالزيارة؛ ألهنم سوف يرحتلون منها إىل الدار اآلخرة، فهي إقامة 

زار أعرابيًّا مريًضا،  صىل اهلل عليه وسلم أن النخَي « الصحيح»مؤقتة، وقد جاء ي 

ال بأَس َطهور  إْن شاَء »: صىل اهلل عليه وسلمة، فقال له النخيُّ وكان فيه مَحى شديد

                                                           

، (3344)، وابن حخان (2443)، وابن خزيمة (5/59)، والنسائي (1986)أخرجه أمحد ( 1)

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة( 8/486)واحلاكم 
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فقال النخيُّ . كال، بل محى تفوُر، عىل شيخ كخري، ُتِزيُره القخورَ : فقال األعرايبُّ . «اهللُ

 .(1)«فنعم إًذا»: صىل اهلل عليه وسلم

 .توصله إىل املوت: ، أ وُتِزيُره القبور

ا زالوا أحياء يسمعون اخلطاب، فعاًل واهم مكيف ماتوا  

ويردون اجلواب، ويتقلخون ي األرض، ويتكاثرون باألموال واألوًلد، ويسعون 

 سعيًا كادًحا حثيثًا؟

الوقوع، وقد اهذا لتحقق : أن اهذا باعتخار ما سيكون، ويقول العلامء 

 أحد يشك ي أنه سوف يعرب بالفعل املايض لتحّقق الوقوع، واهذا أمر مقطوع به، وًل

 .يزور املقابر

؛ لتحّقق الوقوع، فهو أمر «تزوروا»: ، ومل يقل﴾ک﴿وعرَب اهنا بالفعل املايض 

إن حخكم للتكاثر والتهاءكم به محلكم عىل : مقطوع به، متعلِّق بالتكاثر، واملعنى

 .التفاخر باألموات، فكأنكم ذاهختم إىل القخور لتستنطقوا منها مآثر آبائكم

إشارة إىل أهنم ُحِرموا من املحاسخة واملراجعة والنظر والتأمل ي  ﴾کک ﴿

أحواهلم؛ ولذلك يموتون ولدهيم حاجات وأمنيات معَلقة، وكانوا يتومهون أهنم 

لون عىل يشء اسمه تقخل، واهذا املستقخل ملا صار املس: سيحققوهنا، وكانوا يعوِّ

 .ا املقابر دون أن يشعرواحارًضا، جتَددت هلم اآلمال واألطامع، حتى زارو

 !!فصاحب املال زار القرب، ومل يتمَكن من كتابة الوصية

 !!وصاحب الذنب زار القرب، ومل يتمَكن من التوبة

ىل استثامر اها اهم يموتون، ومتوت بموهتم آماهلم وأحالمهم، وي اآلية حث ع

 .احلياة، والتحذير من التسويف وطول األمل

                                                           

 .ريض اهلل عنهاممن حديث ابن عخاس ( 3686)أخرجه الخاار  ( 1)
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ا عنه، أما الذ  هَلَْوا فيه فهو ظااهر، ا اهو اليشء الذ  هَلَوْ واهلل سخحانه مل يذكر م

ومل يذكره لظهوره وهلوانه، وأما الذ  هَلَْوا عنه، فلم يذكره لعظمته؛ فاإلنسان ربام هَلَى 

ظيمة، وعن جنة عرضها الساموات واألرض، بأموٍر دنيئٍة خسيسٍة حقرية عن أمور ع

األمور ومكارم األخالق، وعن أمجل لذات  وعن رضا اهلل تخارك وتعاىل، وعن معايل

 .احلياة ومتعها

ربام ُيْشَغُل كثريون بلذة اجلسد احلسية واملتاع العابر، ويقعون ي حخائله باحلالل 

عن كسب املعارف والعلوم، وما  أو بالتأويل أو باحلرام، ويرونه غاية اللذة، فيلهيهم

من الطمأنينة وقرة العني، وربام شغلهم فيه من املتعة والخهجة، وعن العخادة وما فيها 

 .عن تذوق حالوة األخالق والعقل والروح

 :﴾ھگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿ *

حرف زجر ووعيد وهتديد، ي غالب سياقات  ﴾گ﴿اآلية مكررة مرتني، و

القرآن تكرار من غري معنًى مضاف، وقد صنَف بعض أاهل القرآن، وًل يوجد ي 

ي القرآن العظيم، سواًء تكرار القصص، أو املعاين، أو  العلم كتخًا ي أرسار التكرار

 .(1)كرار اللفظي، أو التوكيد اللفظياأللفاظ، واهو ما يسمى بالت

حرف عطف يفيد الرتاخي، والتكرار ًل يعني مرتني فقط، بل اهو إىل  ﴾ڳ﴿و

ما ًل هناية؛ فالعرب عادة يستادمون املرتني تعخرًيا عن مطلق العدد، فهو حتذير 

                                                           

الرباهان ي توجيه متشابه »، أو «أرسار التكرار ي القرآن»للكسائي، و« متشابه القرآن»: رينظ( 1)

أليب احلسن « اهداية املرتاب وغاية احلفاظ والطالب ي تخيني متشابه الكتاب»للكرماين، و« القرآن

 .السااو 
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ذار وتوبيخ وتقريع مستمر مرة بعد مرة، واهو حجة بالغة عليهم أن اهلل أمهلهم وإن

 .(1)م وحَذراهم املرة تلو األخرىومّد هل

ي الدنيا، وذلك بام سوف : أ  ﴾گ گ گ﴿: وحيتمل أن التحذير األول

ترون من املصائب، وذاهاب القوة وورود املرض، واهلزيمة واخلذًلن، وظهور 

، ورفعِة شأن اهذا عليهم السالمرص اهلل تعاىل ألوليائه ورسله احلجج واآليات، ون

سوف تعلمون اهذا ي الدنيا، وعند املوت يؤمن الكافر، ويرب الفاجر، وًلَت .. الدين

 .َدمساعة َمنْ 

والدنيا فيها من العرب اليشء الكثري، والذين يرحلون عنها سوف جيدون شيئًا 

 .نيا ويتمتعون بهآخر خمتلًفا عام كانوا يعيشونه ي الد

كعِّل وابن  -أما الثاين فهو وعيد يتعَلق بالربزخ، ولذلك كان بعض الصحابة

؛ ألن قوله (2)ذاب القربيرون ي اهذه اآلية دلياًل عىل إثخات ع -ريض اهلل عنهمعخاس 

دليل عىل ما سوف يرونه ويعلمونه بعد الدنيا،  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ﴿: سخحانه

وقد تكون األوىل للدنيا، والثانية لآلخرة مطلًقا، . وذلك حينام يكونون ي قخوراهم

 .رب وللنرش وللحساب وللجزاء وللنار إذا دخلواهاوليس للقرب فقط، وإنام للق

                                                           

تفسري »، و(24/249)للواحد  « التفسري الخسيط»، و(24/608)« فسري الطرب ت»: ينظر( 1)

 «تفسري القرطخي»، و(32/242)« تفسري الراز »، و(5/581)« املحرر الوجيز»، و(5/299)« الخغو 

(20/804.) 

« تفسري ابن أيب زمنني»، و(24/510)« تفسري الطرب »، و(3355)« جامع الرتمذ »: ينظر( 2)

املحيط ي الخحر »، و(8/863)للقرطخي « التذكرة»، و(20/842)« تفسري القرطخي»، و(4/426)

 (.4/439)« تفسري الثعالخي»، و(1/506)« التفسري
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 ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ﴿: للكفار، وقوله ﴾ڳ ڳ ڳ﴿: وحيتمل أن قوله

 .(1)للمؤمنني

واهذا معنًى ًل بأس به، وإن مل يكن ي قوة ما قخله؛ فاملؤمنون سوف يعلمون، 

: ن فضل اهلل تعاىل ورمحته وآياته ي األنفس وي اآلفاق، كام قال سخحانهوسريو

، [53: فصلت] ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿

 .والكفار سوف يعلمون وعيد اهلل تعاىل وصدق ما أخرب به الرسل

وف يعلمون؛ ليكون التهديد غامًضا مخهاًم ضااًم، فقد يكون ومل يخنيِّ ماذا س

عذاب، أو الوعيد، أو النار، أو الساط، أو اخلوف والرعب سوف تعلمون ال: املراد

 .لوعيدالذ  يداخلكم وقت حلول ا

اإلشارة إىل أن السخب ي هلواهم : ومن معاين اإلهبام وعدم حتديد املعلوم

علمهم أو عدم علمهم، فعدم العلم اهو سخب اللهو، وانشغاهلم بالتكاثر اهو نقص 

 .صحيحة لعقلواوسخب التكاثر، ولو عرفوا املعرفة ال

 :وي ذلك إشادة بالعلم، وأنه أول درجات اًلستقامة؛ ولذا قال تعاىل

 .[89: حممد] ﴾يب جت حت خت مت ىت يت جث﴿

 :﴾ۓڱ ڱ ڱ ں ں ﴿ *

أداة رشط، وي العادة أنه ُيذكر  ﴾ڱ﴿فإن  ،﴾ڱ ڱ﴿: مل يذكر جواب

املاء  لو جاء صالح ألوسعنا له ي املجلس، لو رشب اإلنسان اهذا: جواهُبا، كام يقال

 .بد هلا من جواب ًل ﴾ڱ﴿فـ. لَرِوَ ، لو حرض الدرس فالن ألفاد

                                                           

« تفسري الخغو »و، (80/244)« تفسري الثعلخي»و، (24/608)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

« تفسري ابن كثري»و، (20/843)« تفسري القرطخي»، و(32/242)« تفسري الراز »، و(5/299)

(1/444.) 
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اهو اجلواب؛ ألن فيها الالم؛  ﴾ڭڻ ڻ﴿: واملستقر ي أذاهاننا أن قوله

يكون مصحوًبا بالالم، ولو تأملت لوجدت أن  ﴾ڱ﴿والعادة أن جواب 

 :الرتكيب ًل يستقيم عىل اهذا املفهوم، وإنام الصواب أن قول اهلل تعاىل

ڄ ڃ ڃ ﴿: رشط ليس له جواب، واهو مثل قول اهلل تعاىل ﴾ڱ ڱ ں ں﴿

فإنه ليس هلا جواب؛ ألن  ،[39: األنخياء] ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

 .اجلواب مفهوم من سياق الرشط

مستخطن ي الرشط نفسه، واهو مفهوم ظااهر؛ فإنه ملا أهلاكم التكاثر،  فاجلواب

ا قرَصتم ي الواجخات، وملا ارتكختم حتى زرتم املقابر بالطريقة املذمومة، ومل

 .(1)املحرمات، وعصيتم اهلل تعاىل، فسوف تعلمون العاقخة

واهذا من عظمة ترك اجلواب، ولذلك نالحظ أن ي السورة حمذوفات كثرية من 

أجل لفت األنظار وحتريك الفكر، واهذا من أقوى صور اإلجياز والخالغة والتأثري، 

عربية، وِحسٌّ بالغي، جيد من ذلك أشياء كثرية تأخذ بُلخِّه وَمْن عنده معرفة باللغة ال

ا  !وهتزه اهزًّ

ىل أن عنداهم معلومات كثرية مما يظنونه علاًم وليس بعلم، إشارة إ وعلم اليقني

واهذه مشكلة، فهناك ألوان من العلوم مضلة، وقد َتـْحِجب عن اهلل تعاىل، أو تكون 

فيها احلق بالخاطل، أو تكون علوًما ظااهرية، غري مطابقة للواقع، أو تكون مما خيتلط 

 .[4: الروم] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿: كام قال تعاىل

                                                           

« تفسري الراز »، و(5/589)« املحرر الوجيز»، و(5/44)للنحاس « إعراب القرآن»: ينظر( 1)

« روح املعاين»، و(5/594)« فتح القدير»، و(20/843)« تفسري القرطخي»، و(32/242)

 (.30/528)« التحرير والتنوير»، و(85/453)
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حتى من العلوم الرشعية؛ فقد ينشغل اإلنسان وينَهُمك ي علم املسائل 

واألحكام واألقوال واملذااهب والرتجيح، ويكون العلم ي لسانه مل يصل إىل قلخه، 

 حقيقة عملية ي حياة مس القلب؛ فيتحول إىلعلم اليقني الذ  يال: واملقصود بالعلم

 .اإلنسان

 

، فأنت ترى أمامك اإلناء، واهو حمسوس يقينًا، وًل جيادل ي اهذا املحسوس -1

إًل أاهل األواهام، ومن اليقني طلوع الشمس وغروهبا، واألشياء التي يرااها اإلنسان 

 .ا بحواسهبعينه أو حيسه

، وبعض الناس عنده وحشة من العقل، املعقول من مصادر العلم اليقيني -2

استقر ي أذاهان الخعض أن العقل نقيض للرشع، واهذا خطأ؛ فاهلل تعاىل أحالنا  وكأنه

ھ ﴿، ﴾ىث يث﴿، ﴾ڻ ڻ﴿: عىل العقول ي القرآن الكريم كثرًيا، فقال

 :لبل حتى ي أمر الدين والوحي والرسالة، قا.. ﴾ے

وًل حييلنا اهللُ عىل . [46: سخأ] ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿

 .احلَق والخاطَل واخلطَأ والصواَب يشء حيتَِمل 

إن الواهم ي العقول يأيت مما يظنه الناس معقوًًل وليس بمعقول، مما يكون تلخيًسا 

، ويقول أو تدليًسا أو ومًها أو تضلياًل، وقد يتكلم الناس عنه ويظنونه من املعقوًلت

ه ي واقع اهذا ُيدرك بالعقل، واهذا يشء معقول، واهذا مستحيل عقاًل، مع أن: بعضهم

 .األمر ليس كذلك؛ ألنه جعل تصوره الشايص لألشياء اهو معيار العقل

ق -3  .، أو الوحي من القرآن وصحيح السنة املتواتر أو املستفيضالنقل املصدَّ

 :﴾ڭڻ ڻ ﴿ *
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لة مستأنفة، واهذه صيغة َقَسم عىل مج ﴾ڻ ڻ﴿: اهذا خرب جديد، فقوله

 .(1)مؤّكدة، ومثلها النون ي آخر الفعلاألغلب، فالالم ًلم القسم، واهي 

 :﴾ۇۀ ۀ ہ ہ ﴿ *

أقسم تعاىل للمااطخني بأهنم سوف يرون اجلحيم، ثم يروهنا عني اليقني، 

در، علم ي القلب والص« علم اليقني»اهو أن « علم اليقني»و« عني اليقني»والفرق بني 

 .﴾ۀ﴿: فيشء حمسوس مشااهد؛ وهلذا قال« عني اليقني»أما 

 

السورة ثالث مرات، وغالخًا أن أقىص ، وقد تكرر ي ﴾ڱ﴿حرف الردع  -1

ما ينتهي إليه التهديد اهو أن يكون ثالث مرات، وقد أنذر اهلل تعاىل ي اهذه السورة 

 .ثالث مرات

اإلنذار الثاين، أبلغ وأقوى من اإلنذار عىل أن  للدًللة ﴾ڳ﴿: كلمة -2

 .األول

 .واهو يفيد اإلثارة والتاويف ﴾ڱ ڱ﴿: حذف جواب -3

 .﴾ڻ ڻ﴿: ًلم القسم ي قوله -4

 .﴾ڻ ڻ﴿: نون التوكيد ي قوله -5

 .﴾ۀ ۀ ہ ہ﴿: تكرار القسم مرة أخرى ي قوله -6

ن خرًبا سوف إشارة إىل أن ما ختربون عنه اآل ﴾ہ ہ﴿: التحذير بقوله -7

 .ح عني اليقني بعد أن كان علم اليقنيترونه رؤية، وسيصخ

                                                           

« التفسري الوسيط»، و(80/609)« تفسري املاتريد »، و(203ص)« تفسري التسرت »: ينظر( 1)

« تفسري القرطخي»، و(4/416)« زاد املسري»، و(5/299)« تفسري الخغو »، و(4/549)للواحد  

 (.5/591)« فتح القدير»، و(20/418)« اللخاب ي علوم الكتاب»، و(20/844)
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 :﴾ۈہ ھ ھ ھ ھ ﴿ *

ين؛  والنَعيم اهو ما ينعم به اإلنسان من خارج جسده، كام يقول بعض املفرسِّ

املال واجلاه والرزق، واملأكل، : ًل تسَمى َنِعياًم، وإنام النَعيم اهو -مثاًل  –فالصحة

واألشياء املحيطة باإلنسان، أما األشياء التي ي ذات اإلنسان، واملرشب، وامللخس، 

 .نعمةفهي تسمى 

، واهو حمتمل، (1)«التحرير والتنوير»ي  رمحه اهللواهذا ذكره الطااهر ابن عاشور 

ون النَعيم والنِّعمة مرتادفني ي  قون بني اهذا واهذا، فيعدُّ وأغلب املفرسين ًل يفرِّ

لون عن النَعيم، سواء كان نعياًم ي ذواهتم من الصحة املعنى، فالناس مجيًعا ُيسأ

والشخاب وحسن اهليئة ومجال الصورة، أو كان ي خارجهم من الغنى واملال والعافية 

 .واجلاه وغري ذلك

خاص بالكفار؛ ألن السورة خطاب : وقيلأنه عام للناس كلهم،  الصحيح

 .(2)ينللكافر

خرج مل خيرجه إًَِل اجلوُع،  ريض اهلل عنه وقد جاء ي حديث ضعيف، أن أبا بكر

خرج  صىل اهلل عليه وسلمخرج مل خيرجه إًَِل اجلوُع، وأن النخَي  ريض اهلل عنه وأن عمرَ 

انطلقوا بنا إىل منزل رجل من : عليهام، وأهنام أخرباه أنه مل خيرجهام إًل اجلوُع، فقال

: أبو اهليثم بن التَيِّهان، فإذا اهو ليس ي املنزل، ذاهب يستسقي، قال: ، ُيقاُل لهاألنصار

وبصاحخيه، وبسطْت هلم شيئًا فجلسوا  صىل اهلل عليه وسلمبرسول اهلل  فرَحخت املرأةُ 

ذاهب : قالت. «أين انطلَق أبو اهليثم؟»: صىل اهلل عليه وسلمليه، فسأهلا النخيُّ ع

                                                           

 (.30/524)« التحرير والتنوير»: ينظر( 1)

« تفسري القرطخي»، و(32/244)« تفسري الراز »، و(5/299)« لخغو تفسري ا»: ينظر( 2)

 (.85/454)« روح املعاين»، و(80/504)« روح الخيان»، و(844 -20/844)
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قها، وأراد أن يذبَح هلم شاًة، فكأَن خث أن جاء بقربة فيها ماء  فعلَ فلم يل. يستعذُب لنا

فذبَح هلم َعناًقا، ثم انطلَق فجاء بكخائَس : كره ذاك هلم، قال صىل اهلل عليه وسلمالنخَي 

َطب، ورشبوا من املاء، فقال (1)المن الن ، فأكلوا من ذلك الَلحم والخُرس والرُّ

صىل اهلل فقال النخيُّ . اهذا من النَعيم الذ  ُنسأل عنه: -عمرإما أبو بكر وإما  -أحدمها

ُب عىل الكافرين»: عليه وسلم ُب عىل يشء أصابه يف الدنيا، إنام ُيثرَّ  .(2)«املؤمُن ال ُيثَرَّ

 صىل اهلل عليه وسلمخرج رسوُل اهلل »: ، وفيها«صحيح مسلم»ي وأصل القصة 

ما أخرجُكام من »: ، فقالريض اهلل عنهامر ذات يوم أو ليلة، فإذا اهو بأيب بكر وعم

اعَة؟ وأنا والذي نفيس بيِده، »: قال. اجلوُع يا رسوَل اهلل: قاًل. «بيوتُِكام هذه السَّ

فقاموا معه، فأتى رجاًل من األنصار، فإذا اهو . «ألخرَجني الذي أخرَجكام، قوموا

صىل اهلل عليه هلا رسوُل اهلل فقال . مرحخًا وأاهاًل : ليس ي بيته، فلام رأته املرأُة قالت

؟»: وسلم ، فنظَر إىل . ذاهَب يستعذُب لنا من املاء: قالت. «أين فالن  إذ جاء األنصار ُّ

احلمُد هلل، ما أحد  اليوَم أكرَم : لوصاحخيه، ثم قا صىل اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

. كلوا من اهذه: فقال. فانطلَق فجاءاهم بِعْذٍق فيه ُبرس  ومتر  وُرَطب  : قال! أضياًفا مني

إذا كنَت : يعني. «إياك واحَللوَب »: صىل اهلل عليه وسلموأخذ املُْدَيَة، فقال له النخيُّ 

ا من الشاة ومن ذلك الِعْذق بد ستذبح، فال تذبح احلَلوَب، فذبَح هلم، فأكلو وًل

عمر أليب بكر و صىل اهلل عليه وسلمورشُبوا، فلام أن شخعوا وَرُووا قال رسوُل اهلل 

والذي نفيس بيِده، لتُسألُنَّ عن هذا النَّعيِم يوَم القيامة، أخرَجُكم من »: ريض اهلل عنهام

 .(3)«بيوتِكم اجلوُع، ثم مل ترجعوا حتى أصاَبُكم هذا النَّعيمُ 

                                                           

خَاسة، واهو: الكخائس مجع( 1)
 .الِعْذق التام، واهو من التمر بمنزلة العنقود من العنب: كِ

من  -(2444)« األمايل»ومن طريقه الشجر  ي  -(80496)« الكخري»أخرجه الطرباين ي ( 2)

 (.4642)« السلسلة الضعيفة»: وينظر. ريض اهلل عنهحديث ابن مسعود 

 .ريض اهلل عنهمن حديث أيب اهريرة ( 2031)أخرجه مسلم  (3)
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أبو أيوب : وقيل، ريض اهلل عنه أبو اهليثم بن التَيِّهان: اهو: قيلواهذا الرجل 

 .(1)ريض اهلل عنه األنصار 

 ،عز وجل سأل الكفار إًذا سؤال توبيخ وتقريع وتقرير عىل عدم شكراهم هلليُ 

وعقوبة هلم عىل سوء استادامهم وترصفهم ي تلك النعم، وعدم شكراهم ملسدهيا 

 .وموليها

 .وُيسأل املؤمنون سؤال ترشيف وتكريم ورفعة هلم عند اهلل تعاىل يوم القيامة

، أراد سؤال التوبيخ والتقريع، وًل إن السؤال خاص بالكافرين: ولعل َمن قال

لنعمة اهلل تعاىل؛ وهلذا جاء ي احلديث ع أن ُيسأل املؤمن عن مدى شكره مان

بَة »: الصحيح إن اهللَ لريىض عن العبِد أن يأكَل األَْكلَة فيحمَده عليها، أو يرشَب الرشَّ

 .(2)«فيحمَده عليها

  

                                                           

غوامض »، و(214 -212ص)للاطيب « األسامء املخهمة»، و(24/348)« التمهيد»: ينظر( 1)

 (.83/283)للنوو  « رشح صحيح مسلم»، و(630 -2/621)ًلبن شكوال « األسامء املخهمة

 .ريض اهلل عنه من حديث أنس بن مالك( 2434)« أخرجه مسلم( 2)
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*  

 .، واهو املثخت ي معظم التفاسري«ة العصورس»: اسمها

 .(1)بإثخات الواو عىل احلكاية «﴾ٱ﴿سورة »: «صحيح الخاار »وي 

صىل اهلل كان الرجالن من أصحاب النخي »: وي حديث أيب َمِدينة الَدارمي قال

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿: إذا التقيا، مل يفرتقا حتى يقرأ أحدمها عىل اآلخر عليه وسلم

 .(3)إسناده غري واحدوصَحح . (2)«ا عىل اآلخرم أحدمهثم يسلِّ . ﴾پ پ

، واهي إحدى أقرص ثالث سور ي القرآن الكريم، (4)ثالث آيات  *

 .«النرص»و« الكوثر»مع 

 .(5)وُرو  عن قتادة وجمااهد أهنا مدنية ،عند أكثر املفرسين  *

                                                           

 «الخاار  صحيح»و ،(3/451) «الرزاق تفسري عخد»، و(444ص)« تفسري جمااهد»: ينظر( 1)

، (5/520)« املحرر الوجيز»، و(2/534) «املستدرك»و ،(24/682) «الطرب  تفسري»و ،(6/844)

 (.30/524)« التحرير والتنوير»، و(20/841)« تفسري القرطخي»و

شعب »، والخيهقي ي (5824)« األوسط»، والطرباين ي (402)« الزاهد»أخرجه أبو داود ي ( 2)

 (. 1639)« اإليامن

ا، ورواته مشهورون»: الذاهخيوأشار الخيهقي إىل اًلختالف ي إسناده، وقال ( 3) . «حديث غريب جدًّ

 (. 2641)« الصحيحةالسلسلة »، و(540 -6/539)« تاريخ اإلسالم»: ينظر

، (325ص)« فنون األفنان ي عيون علوم القرآن»، و(214ص)« الخيان ي عدِّ آ  القرآن»: ينظر( 4)

 (.2/559)« مجال القراء وكامل اإلقراء»و

« تفسري القرطخي»، و(5/490)« املحرر الوجيز»، و(1/522)« الخغو تفسري »: ينظر( 5)

 .، واملصادر السابقة(85/640)« الدر املنثور»، و(1/449)« تفسري ابن كثري»، و(20/841)
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مل يكن عىل  ءهتا عند لقيااهم،اهذه السورة لقرا ريض اهلل عنهمواختيار الصحابة 

ك؛ فإن القرآن كله فيه الربكة واخلري، وبكل حرف عرش حسنات سخيل التربُّ
، وًل (1)

التي تعدل ثلث « سورة اإلخالص»مراعاة لفضيلة السورة فحسب، وإًل ًلختاروا 

شاملة ملعاين ؛ ملعاٍن تضمنتها السورة، فهي «سورة العرص»، وإنام اختاروا (2)القرآن

سة للعالقة اإلجيابية الفَعالة بني امل العلمي والعمالك ِّل ي النفس وي الغري، ومؤسِّ

 .املؤمنني بام تضمنته من التوايص باحلق والصرب املخني عىل اإليامن والعمل الصالح

 .(3)«لو تدبر الناُس اهذه السورة لكفتهم، أو لوسعتهم»: قال اإلمام الشافعي

 :﴾ۀٱ ﴿ *

 .َسم عليهظمة وأمهية الـُمقْ الَقَسم دليل عىل ع

، واهي حرف توكيد، وبالالم، واهي حرف «إن»أَكد الـُمْقَسم عليه بالَقَسم، و

(4)فام هو العص؟ توكيد أيًضا، 

 .(5)اهو الَداهر أو الزمن، ونسخه ابن القيم للجمهور -1

 .النهاروقت العرص، الذ  اهو آخر  -2

 .فرتة من الزمن -3

                                                           

 (. 8/554)« املستدرك»، و(2980)« جامع الرتمذ »: ينظر( 1)

 (. 182، 188)« صحيح مسلم»، و(5085 -5083)« صحيح الخاار »: ينظر( 2)

التحرير »، و(1/449)، (8/203)« تفسري ابن كثري»، و(8/56)« مفتاح دار السعادة»: ينظر( 3)

 (.30/521)« والتنوير

« التفسري الخسيط»، و(6/333)« تفسري املاورد »، و(24/682)« تفسري الطرب »: ينظر( 4)

« تفسري القرطخي»و، (4/414)« زاد املسري»، و(5/520)« املحرر الوجيز»، و(24/294)للواحد  

« روح املعاين»، و(5/600)« فتح القدير»، و(80/531)« الخحر املحيط ي التفسري»، و(20/841)

 .(530 -30/521)« التحرير والتنوير»، و(451 -85/454)

 (.54ص)« التخيان ي أقسام القرآن»: ينظر( 5)
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 .صالة العرص -4

ص  ولعل اهذه املعاين كلها داخلة ي املعنى؛ ألن اللفظ عام، ومل يأت ما خيصِّ

 .بعضها

يؤذيني »: وقد كان الناس ينسخون ما يصيخهم إىل الزمن، كام ي احلديث القديس

ال »: وي لفظ. «والنهارَ يسبُّ الدهَر، وأنا الدهُر، بيدي األمُر، أقلِّب الليَل ! ابُن آدم

 .(1)«رَ وا الدهَتسبُّ 

 .ويريدون بذلك أن ينفصلوا من التخعة واملسؤولية فيام يقعون فيه من أخطاء

 :(2)واألمر كام قال الشافعي

 وما لزمانِنا عيـب  ِسـوانـا***  نعيُب زماَننَا والعيُب فِـيـنَـا

 الزماُن بنا اَهجاناولو نطَق ***  وقد هَنُْجو الزماَن بغري ُجْرم

حمايد، والعربة بام يصنعه الناس فيه، ولذا فالتعخري  ز أن ظرف الزمانوالَقَسم به يرب

بفساد الزمان ليس جيًدا، إًل باعتخار أن املقصود أاهل الزمان، وحتى عىل اهذا فهو نوع 

 .من عيب الناس عىل سخيل التعميم وي باطنه استثناء النفس

ل اإلنسان، واهذه يًفا وتعظياًم لشأنه، فهو ظرف ألعامفأقسم اهلل بالعرص ترش

ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿: قد ذكر اهلل سخحانه الزمان واملكان، فقالمناسخة القسم به، و

، فذكر ما ي الساموات وما ي ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿: األرض، واهو املكان، وي اآلية بعداها قال

ان فالليل والنهار زمان، واملكان والزمان ظرف، [83 -82: األنعام] ﴾ڱ ڱ

 .دنياه عن اهذين الظرفنيللحوادث، وًل يمكن أن ينفك اإلنسان ي 

                                                           

 (.2246)، ومسلم (4126)أخرجه الخاار  ( 1)

 (.800ص)« ديوان الشافعي»: ينظر( 2)
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وعىل أن املقصود بالعرص آخر النهار، فام وجه مناسخته للَقَسم عىل أن اإلنسان ي 

 ُخرس؟

ن من َثَمة مناسخة لطيفة، واهي أَن عادة الناس ي السعي إىل مكاسخهم أهنا تكو

كلُّ النَّاِس يغُدو، فبائع  نفسه فمعتُقها أو »: يه وسلمصىل اهلل علالصخاح، كام قال النخيُّ 

)«موبُِقها
1). 

فالُغدو يكون أول النهار، ومنهم َمن يغُدو إىل خري وبِر، ومنهم َمن يغُدو إىل إثم 

 .وقطيعة رحم ورش

احلصاد، حيث يكون الناس ي إشارة إىل هناية املطاف، ووقت  فالَقَسم بالعرص

امل يرجع إىل ف يرجع إىل بيته، والطالب يرجع إىل أرسته، والعهناية أعامهلم، فاملوظَ 

 .أاهله

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ ﴿: وبعضهم استارج معنى لطيًفا ي قوله تعاىل

حى عىل أن النخي [3 -8: الضحى] ﴾چ چ صىل اهلل عليه ، حيث أقسم سخحانه بالضُّ

حى حمفوظ بحفظ اهلل، وأن اهلل ما تركه وًل َقاَله وًل أبغضه، ف وسلم كان الَقَسم بالضُّ

 .الذ  اهو بداية العمل والنشاط واًلنطالق

وأقسم بالعرص عىل اخلسارة ألولئك الذين جتافوا عن سواء السخيل، وحاربوا 

 .رسول اهلل وآذوا أتخاعه

، واملعارصة اهي العيش ي وحيتمل أن يكون العرص اهو الزمن الذ  تعيشه اآلن

يت العصور السياسي ة واألدبية، ويكون ي القسم هبذا اجلزء من العرص، ومنه ُسمِّ

مهية فهم العرص وما جير  فيه والقيام بأمر الرشيعة وفق مقتضيات الزمن تنخيه عىل أ

 .الواقع املعاش، وليس التنظري املحض

                                                           

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب مالك األشعر ( 223)أخرجه مسلم ( 1)
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 صىل اهلل عليه وسلمأن النخَي  ،ريض اهلل عنهاموقد جاء ي احلديث عن ابن عمر 

ني صالة العص ومغرب الشمس، ن َخاَل من األمم كام بإنام أجُلكم يف أجل مَ »: قال

اًل، فقال َمن يعمُل يل إىل : ومثُلكم ومثُل اليهود والنصارى، كمثِل رجل  استعمل عامَّ

؟ فعملت اليهوُد، فقال نهار إىل َمن يعمُل يل من نصِف ال: نصف النهار عىل قرياط 

العص إىل املغرب بقرياطني  العص عىل قرياط؟ فعملت النصارى، ثم أنتم تعملون من

. ال: هل ظلمُتكم من حقِّكم؟ قالوا: وأقلُّ عطاًء؟ قال نحن أكثُر عماًل : قالوا. قرياطني

 .(1)«فذاك فضيل ُأوتيه من ِشْئُت : قال

صالة العرص، يكون تعاىل أقسم هبا، واهي ذات عالقة : وعىل أن املقصود بالعرص

: اهي صالة فاضلة، بل اهي الصالة الوسطىبام قخلها؛ ألهنا تقع ي آخر النهار، و

، وصَح عن [231: الخقرة] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿

. (2)«َحبِط عمُلهَمن ترَك صالَة العِص، فقد »: أنه قال صىل اهلل عليه وسلمالنخي 

 .(3)«الذي تفوته صالُة العص، كأنام ُوتِر أهَله وماَله»: خسارته، وقال: وحخوط العمل

 صىل اهلل عليه وسلموأاهله وماله، والنخيُّ  خيرس اإلنسان نفسهأن : وأشد اخلسارة

جعل َمن فاتته صالة العرص كأنام ُوتر أاهله وماله، واهذا يدل عىل أمهية صالة العرص، 

 .واملحافظة عليها مع اجلامعة، وأدائها ي وقتها

 :﴾ہٻ ٻ ٻ پ ﴿ *

                                                           

 (.5028)أخرجه الخاار  ( 1)

 .ريض اهلل عنه من حديث ُبريدة بن احلُصيب( 553)خاار  أخرجه ال( 2)

 .ريض اهلل عنهاممن حديث ابن عمر ( 626)، ومسلم (552)« أخرجه الخاار ( 3)
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: وقيلرشكني، مجاعة من امل: املقصود: وقيللالستغراق،  «ال»اإلنسان جنس، و

 .(1)أبو هلب: وقيلأبو جهل، 

پ پ ﴿: أن املقصود جنس اإلنسان؛ ولذلك قال تعاىل بعداها والصواب

فدل عىل أن املقصود اجلنس، وليس شاًصا بعينه؛ فإن الشاص ًل ُيستثنى  ﴾ڀ

 .منه

خب مب ىب يب ﴿: الغالب عىل الناس إًذا اهو اخلسار؛ وهلذا يقول تعاىل

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿: ، ويقول[803: يوسف] ﴾جت حت

 .[886: األنعام] ﴾ۅ ۅ ۉ

 «ي»فحرف اجلر . «إن اإلنسان خلارس»: وعرَب بأن اإلنسان ي ُخرس، ومل يقل

 .يدل عىل الظرفية، وكأن اخلرس وعاء أو ظرف؛ واإلنسان مغموس فيه

ًل يعدو أن يكون وصًفا جمرًدا، والظرفية أدل . «إن اإلنسان خلارس»: أما قولك

إلنسان من كل وجه؛ كام ي د من جهة اإلشارة إىل أن اخلسارة حميطة باعىل املقصو

 .[18: الخقرة] ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿: قوله تعاىل

حيتمل أن يكون إشارة إىل تنوع اخلسارة، بمعنى أن  ﴾پ﴿والتنكري ي كلمة 

پ پ ﴿اخلارسين درجات، واهذا واضح من السياق، فإن اهلل مل يستثن من الـُارس 

من اإليامن، والعمل الصالح، والتوايص باحلق، والتوايص  قص شيئًافَمن ن. ﴾ڀ

ته بالصرب؛ تكون خسارته جزئية، باالف َمن ترك اهذه الصفات كلها، فإن خسار

 .تكون ُمطخِقة

                                                           

« تفسري القرطخي»، و(32/249)« تفسري الراز »، و(6/241)« تفسري السمعاين»: ينظر( 1)

« روح املعاين»، و(85/644) «الدر املنثور»، و(8/364)« بصائر ذو  التمييز»، و(20/810)

(85/451.) 
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فالتنكري دليل عىل تنوع اخلرس ودرجاته، وأنه ليس بمنزلة واحدة، بل منه خرس 

 .تام مطخق، ومنه دون ذلك

ولتعظيم اخلرس، وأن اإلنسان خرس كل لتنكري للتهويل، إن ا: وبعضهم قال

فاهتم يشء، وليس كالذين خرسوا بعض اليشء، مثل َمن نزلت مراتخهم ي اجلنة، فام 

يشء عظيم بالقياس إىل ما أدركه السابقون، وإن كانوا بالقياس إىل َمن دوهنم عىل 

 .(1)خري كثري

:  اهلل هبا عن أاهل النار، مثل قولهوالتعخري باخلسارة صيغة قرآنية دارجة، يعربِّ 

 .[28: اهود] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

أنه ضاع عليه رأس املال، أو جزء من رأس : معناه. خرس التاجر: ما نقول وعند

املال، ورأس املال بالنسخة للمكَلف اهو الوقت، اهو العرص، اهو العمر؛ ولذا قال 

ارمحوا : يصيُح ويقوُل تعَلمُت معنى اهذه اآلية من بائع الثلج، كان »: بعض السلف

 .(2)«!َمن يذوُب رأُس ماله

 (3)وَأراُه أسهَل ما عليَك َيِضيعُ ***  ما ُعنِيَت بحفظِه والوقُت َأنَفُس 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿: واألخرسون أعظم ُخرًسا، كام ي قوله

 وكيف يكونون أكثر خسارة؟ ،[5: النمل] ﴾چ

  يضيع بغري خري خسارة؛ يكون ذلك باستئصال رأس املال كله، والوقت الذ

مأل بطاعة، والوقت الذ  يضيع عليك بمعصية أكثر خسارة؛ ألنه ألنه كان ممكنًا أن يُ 

                                                           

 (.5/336)« تفسري الخيضاو »، و(32/249)« از تفسري الر»: ينظر( 1)

 (.32/241)« تفسري الراز »: ينظر( 2)

ذيل »، و(2/246)« اآلداب الرشعية»، و(353ص)« عيون األنخاء ي طخقات األطخاء»: ينظر( 3)

 .(2/864)« طخقات احلنابلة
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حمسوب، وكان جديًرا أن ُيعمر بطاعة أو بمخاح ًل إثم فيه، فهو خسارة مرَكخة 

 .مضاعفة

 :﴾ھپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  پ﴿ *

لسورة بدأت الكالم عن مل يذكر تعاىل سخب اخلسار، وذكر سخب الربح، مع أن ا

 اخلرُس؟

: ألن طريق الربح واحد، لكن طرق اخلسار كثرية ًل تنتهي، منها: اجلواب

فاملنهج فيه واضح منضخط حمصور، واهو : الرتك، باالف الربح: الفعل، ومنها

 .املذكور ي اهذه اآلية

، جعل اهلل تعاىل ي اهذه اآلية هناية الكامل العلمي والعمِّل»: ول ابن القيميق

 .(1)«والكامل الالزم واملتعدِّ 

، واملقصود صدق تصورات ﴾پ پ ڀ﴿: فالكامل العلمي لإلنسان باإليامن

 .اإلنسان، فيؤمن باهلل تعاىل ومالئكته والقدر واآلخرة

من الصالة والزكاة والصوم واحلج وصلة : أ  ﴾ڀ ڀ﴿: والكامل العميل

 .األرحام واألخالق الفاضلة وغرياها

الكامل الشايص ي اإلنسان، والكامل املتعدِّ  اهو ما يفيض : أ  م،والكامل الالز

 .من اإلنسان إىل اآلخرين بالنفع أو التوايص أو التعليم أو األمر أو النهي

: 

، واهي الدائرة األوسع، ولو اقترصنا عىل لفظ اإليامن ﴾پ ڀ﴿دائرة  -1

 ﴾ک ک گ گ گ﴿: لصالح وما بعده، كام ي قوله تعاىللدخل فيه العمل ا

                                                           

 (.54 -8/56)« ح دار السعادةمفتا»: ينظر( 1)
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، فأداء الزكاة من اإليامن، وأداء (1)صالتكم إىل بيت املقدس: ، أ [843: الخقرة]

 .اإليامنالصلوات وبر الوالدين واحلج والصوم من 

 .وهلذا إذا ذكر اإليامن جمَرًدا، ومل يذكر معه غريه يدخل ي اإلسالم

، ولو مل يذكر إًل العمل الصالح لدخل فيه ﴾ڀ ڀ﴿: دائرة أضيق، واهي -2

صىل اهلل عليه اإليامن، ولكن من باب التاصيص والتنصيص، وهلذا ُرو  عن النخي 

، واإليامُن يف القلِب »: وسلم  .(3)، وًل يصح(2)«اإلسالُم عالنية 

، والتوايص باحلق من اإليامن ومن األعامل الصاحلة، لكن ﴾ڀ ٺ﴿دائرة  -3

 .ًة بأاهله وبياًنا ملزيتهم عن غرياهمادإشذَكَره 

، والصرب من اإليامن، ومن العمل الصالح، ومن احلق الذ  ﴾ڀ ٺ﴿دائرة  -4

 .ُيتواّص به، وقد ذكره عىل سخيل التاصيص، فكأنه ذكره أربع مرات

 :«سورة النساء»ومل يذكر بامذا آمنوا وبَمن آمنوا، وقد رَصح بذلك ي 

ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ﴿

 .﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ک ک ک ک

الواو اهنا واو اجلامعة، فاهلل تكلم عن مجاعة، واهذا غالب ما جتده ي القرآن 

اىل حيب اجتامع املؤمنني الكريم، واهو يدل عىل أمهية اًلجتامع والتآلف، وأن اهلل تع

                                                           

« تفسري القرطخي»، و(8/258)« تفسري ابن أيب حاتم»، و(2/658)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

 .(8/451)« تفسري ابن كثري»و، (86/59)

، (3/250)، والعقيِّل (2923)، وأبو يعىل (82318)، وأمحد (30389)أخرجه ابن أيب شيخة ( 2)

( 8046)« اإلبانة الكربى»، وابن بطة ي (5/204)، وابن عد  (2/888)« املجروحني»وابن حخان ي 

 .ريض اهلل عنهمن حديث أنس 

السلسلة »، و(8/828)« طخقات الشافعية الكربى»، و(3/856)« ميزان اًلعتدال»: ينظر( 3)

 (.6906)« الضعيفة
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ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿: ويكره فرقتهم، ومنه قوله تعاىل

 .[803: آل عمران] ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿، [4: الصف] ﴾ۇ ۇ ۆ

 !فأين اهد  القرآن؟ وأين اهي تعاليمه من واقع الناس اليوم؟

تطاَوعا وال »: ريض اهلل عنهامملعاذ وأيب موسى  صىل اهلل عليه وسلملقد قال النخي 

واهو دليل عىل وجود اختالف بينهام ي الرأ ؛ لكنه أرشدمها إىل احللول . (1)«ختتَلِفا

ين سهلني لينني بأيد  إخواهنم، وَأًَل تكون سهاُم العملية، واهي  أن يكونوا ميرسِّ

 بعض، أو جهود بعضهم جتهض بعًضا، وأن يتوجهوا إىل اهلم بعضهم مصَوبة إىل

والدعوة واإلصالح دون أن يفرتضوا أنه ًل يمكن أن الواحد، وجيتهدوا ي التعليم 

 .جهود اآلخرين يقوموا بعمل ناجح إًل أن يكون عملهم متقاطًعا مع

ه مَهه نحو األمر املثمر الفَعال، وأن يشتغل ي  أليس بمقدور املسلم اليوم أن يوجِّ

خيل، دعوة، وإغاثة، وعلم، وفق الرشوط التي يرااها، وليس ألحد عليه س: أ  خري

وًل يمنع اهذا من النصيحة، وًل من النقد باللغة الراقية املناسخة، وفق الضوابط 

اخلطر ي اًلنشقاق الذ  دَمر الطاقات، وقىض عىل اجلهود، واستغرق  الرشعية، إنام

 .األوقات

ق،  َثَم مشكلة أخرى، واهي قضية التجمعات اإلسالمية، واهي أفضل من التفرُّ

لتفااهم وحسن التعامل واملودة بني املسلمني أمر مطلوب، فاًلجتامع والتقارب وا

 .من األصول الثابتة واًلجتامع عىل اخلري والرب والطاعة والتقوى

لكن ينخغي َأًَل يتحول اًلجتامع إىل تعصب جلامعة أو حزب، فنكون قد خرجنا 

 من ورطة إىل أخرى؛ خرجنا من ورطة الفردية والذاتية واألنانية للشاص، ودخلنا

ما جيتمع الناس عىل خري  ي ورطة األنانية والذاتية والفردية للمجموعة، وعند

                                                           

 . ريض اهلل عنه من حديث أيب موسى( 8433)، ومسلم (3031)« أخرجه الخاار ( 1)
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خذ َمن سوااهم، وإنام حُلْمة ًَل يكون الوًلء الديني فيام بينهم يعني نيلزمهم تعااهد دائم أَ 

الوًلء هلذه األمة أشمل وأبقى، وينخغي أن تكون اهي األصل، وإنام اهم أشخه برشكة 

عىل عمل خاص تتعاون عليه، دون أن تقيم حدوًدا أو سدوًدا مع أو جامعة التقت 

 .اآلخرين

ج، عت مجاعة، كالصالة، والصوم، واحلإن كثرًيا من األعامل الصاحلة رُش 

 .وغرياها

والعجب ممن جيمعهم كل ذلك من األصول العلمية واألركان العملية، ثم 

ر بعضهم بعًضا يتجااهلون األصل العظيم املحكم الذ  اهو حسن اخللق، فيهج

بسخب اختالف ي موقف، أو مسألة علمية أو سياسية، أو تأويل أو لنقل بسخب خطأ 

 .هم بغري قصد أو بقصدصدر من بعض

. (1)«ال حيِلُّ ملسلم  أن ُّيُجَر أخاُه فوَق ثالث  »: يقول صىل اهلل عليه وسلموالنخي 

َلم مل يلتفت إليه بوجهه، فهم يلتقون ي املسجد، وِرْجل اهذا إىل ِرْجل اآلخر، فإذا س

ر كيف عمل فانظ! بل يغمض عينيه لئال يراه، أو ًل يخالغ ي اًللتفات ملا جيده ي قلخه

الشيطان ي اإلغراء بالفرقة واخلالف والتناقض، وأضعف ذلك أثر ما نامرسه من 

اعية ي نفوسنا، وصار اإلنسان يامرس العخادة ويامرس نقيضها ي عخادات وأعامل مج

 !لوقت نفسها

ْرُطويش زار املغرب، فصىَل ي  ذكر أبو بكر بن العريب أن شياه أبا بكر الطُّ

ْرُطويش يديه عند الركوع وعند الرفع منه، فرآه رئيس مسجد للاملكية ، فرفع الطُّ

 !بقتله الخحر فانزعج من ذلك وأمر

                                                           

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب أيوب( 2560)، ومسلم (6045)« أخرجه الخاار ( 1)
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اهذا ! سخحان اهلل: فطار قلخي من بني جوانحي، وقلُت : قال ابن العريب

ْرُطويش فقيه الوقت فام زلُت أبنيِّ له أن : ملاذا يرفع يديه؟ قال ابن العريب: فقال يل! الطُّ

 .(1)حتى سكن غضخه صىل اهلل عليه وسلملنخي اهذه سنة ا

: كن ملا قال تعاىلوأول ما ُيويص اإلنسان نفسه، وأصل الوصية تكون للناس، ل

دل عىل أن املقصود التوايص بني العديد من الناس، واهو ترسيخ لقضية  ﴾ٺ﴿

 .اًلجتامع عىل اخلري والرب والتقوى

، فقد «َأْوَصْوا»نى اًلستمرار، باالف ؛ ألن فيها مع«َتَواَصْوا»وعرَب ي اآلية بـ

 .رة ثم ينتهييكون م

فني، فأنا أوصيك وأنت توصيني، كذلك التوايص فيه معنى التفاعل بني الطر

فال جتد ي اإلسالم فئة فقط اهي التي تويص الناس، والخقية يكون دوراهم جمرد 

مجيع املؤمنني،  اًلستامع، وإنام كل مسلم يويص أخاه باحلق، فهي عملية تخادلية بني

العامل اهذا : ًل أحد أقل من أن يفيد، وًل أحد أكرب من أن يستفيد، فال يقال: وقد قيل

 .اهذا حقري ًل يوجد عنده يشء: وًل أحد يقول. جاوز القنطرة، فال ينصح

يا إخوان، : ما نقول واهذا يشمل التوايص، ويشمل التوايص بالتوايص، فعند

أوصيك أن تويص : فنحن نويص بعضنا بالوصية، تقول علينا أن ُيويص بعُضنا بعًضا،

. (2)«استَوُصوا بالنساِء خرًيا»: يقول صىل اهلل عليه وسلمآلخرين بالصرب، والنخيُّ ا

 .(3)لُيويص بعُضكم بعًضا بالنساء خرًيا: يعني

                                                           

« تصاماًلع»، و(89/218)« تفسري القرطخي»، و(4/340)ًلبن العريب « أحكام القرآن»: ينظر( 1)

(8/244.) 

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة( 8461)، ومسلم (5816، 3338)أخرجه الخاار  ( 2)

« عمدة القار »، و(441 -3/444)« املشكل من حديث الصحيحنيكشف »: ينظر( 3)

 (.8/561)« حاشية السند  عىل سنن ابن ماجه»، و(8/503)« فيض القدير»، و(20/866)
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أن علينا أن نتواّص : واحلق ُيعرف بأدلة الرشيعة، واهي مسألة مهمة، واهي

ع، فإذا كانت القضية جمرد اجتهادات وآراء فال يشملها األمر؛ باحلق الذ  اهو الرش

حظر أن يتناقش املاتلفون ويتحاوروا حول الرأ  ألن الرأ  خيطئ ويصيب، وًل 

م أن الرأ  دين ًل يسع أحًدا خمالفته ؛ لكن دون تعصب أو تواهُّ  .األصوب واألََسدِّ

ريض اهلل  والصرب من احلق، واهو رأس الفضائل؛ ولذلك قال عِّلٌّ  ﴾ٺ ٺ﴿

يَة  ًل َتْكخُو»: عنه
 .(1)«الصرُب َمطِ

لعخاده بالصرب لوجدت شيئًا كثرًيا مذاِهاًل، واحلقيقة ولو تأملت وصايا اهلل تعاىل 

وجدنا خرَي »: ريض اهلل عنه أنه ًل دين وًل دنيا إًل بالصرب، حتى قال عمر بن اخلطاب

 .(2)«عيشنا بالصرب

 .إليامن نصفه الصربفاإليامن حيتاج إىل صرب، بل ا

إذا مل يكن عنده ومثله العمل الصالح، وقد يستقيم املرء شهًرا أو سنة، لكن 

 .صرب، فإنه ينقطع

واهكذا التوايص باحلق، قد نتواّص باحلق مرة أو مرتني، لكن إذا مل يكن عندنا 

 .صرب، فإننا نتوقف أو نمل

واإلنسان قد يصرب سنة أو سنتني، لكن إذا مل يكن عنده صرب عىل الصرب فإنه 

 .ينقطع

                                                           

« بصائر ذو  التمييز»، و(359ص)« أدب الدنيا والدين»، و(15ص)« لقشرييةالرسالة ا»: ينظر( 1)

مدارج »، و(88/203)، (8/389)« الخالغةرشح هنج »، و(49ص)« رساج امللوك»، و(3/341)

 (.30/534)« التحرير والتنوير»، و(44، 8/9)« عدة الصابرين»، و(2/851)« السالكني

 .﴾ڀۉ ۉ ې ې ې ې ى ۅ ۅ﴿: «سورة الخلد»تقدم خترجيه ي ( 2)
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أو ي طلب العلم، أو ي  والصرب يكون ي الصحخة بني الزوجني، أو ي التجارة،

الدعوة، أو ي اجلهاد؛ ألنه ما من عمل إًل واإلنسان يقوم به مع غريه، واإلنسان 

 .حمتاج فيه إىل غريه

ن توجد صحخة بني اثنني إًل بصرب وتسامح؛ وملا ذاهب موسى مع وًل يمكن أ

، ومها اثنان، واهذا نخيٌّ واهذا ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿: قال له عليهام السالماخلرض 

خيٌّ ن
 .[61 -64: الكهف] ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿: ، قال(1)

إن الذين يذاهخون إىل طلب العلم كثري، والذين يتعخَدون اهلل كثري، والذين 

اخلري كثري، ولكن الذين يصلون إىل الغاية، ويقطعون املشوار إىل هنايته  يتجهون إىل

 !قليل

وا قلياًل   (2)َأقَل ِمَن القليلِ َفقْد صاُروا ***  وقد كانوا إذا ُعدُّ

 !!واهؤًلء اهم الصابرون، نسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا منهم بمنه وكرمه

  



                                                           

« تفسري الطرب »: ينظر. نخيٌّ عىل قول اجلمهور، واهو الصحيح عليه السالمواخلرض ( 1)

« تفسري النسفي»، و(6/839)« الخحر املحيط ي التفسري»، و(88/86)« تفسري القرطخي»و، (84/344)

 (.6/434)، (8/222)« فتح الخار »، و(3/24)

، (95ص) أليب حيان التوحيد « الصداقة والصديق»، و(2/806)« العقد الفريد»: ينظر( 2)

 .(863ص)« غرر اخلصائص الواضحة»، و(3/8265)« معجم األدباء»و
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*  

 .(1)«سورة اهلمزة»: هاأشهر أسامئ

 .، بأول آياهتا(2)«﴾ٿ ٿ ٿ﴿سورة »: وساماها الخاار ، وغريه

؛ (3)«احُلطَمة»: أن من أسامئها« بصائر ذو  التمييز»وذكر الفريوز آباد  ي 

 .لورود اسم احلَُطمة فيها

 .(4)تسع آيات باًلتفاق  *

 .(5)باتفاق العلامء  *

ن أهنا نزلت ي مجاعة من صناديد كفار مكة، الذين كانوا وذكر بعض املفرسي

املسلمني وهيمزوهنم ويلمزوهنم، ويسخوهنم ويعيخوهنم، وينسخون إليهم ينالون من 

 .األباطيل، حياولون هبا تشويه صورهتم

                                                           

« املحرر الوجيز»، و(24/686)« تفسري الطرب »، و(4/138)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

 (.30/535)« التحرير والتنوير»، و(20/818)« تفسري القرطخي»، و(5/528)

 «الخاار  صحيح»و ،(3/459) «قالرزا تفسري عخد»، و(441ص)« تفسري جمااهد»: ينظر( 2)

 (.30/535) «والتنوير لتحريرا»و ،(1/418) «كثري ابن تفسري»و ،(6/844)

التحرير »، و(2/294)« إمالء ما من به الرمحن»، و(8/543)« بصائر ذو  التمييز»: ينظر( 3)

 (.30/535)« والتنوير

 (.30/535)« التحرير والتنوير»و، (211ص)« الخيان ي عدِّ آ  القرآن»: ينظر( 4)

، (4/411)« زاد املسري»، و(5/528) «املحرر الوجيز»، و(24/686)« تفسري الطرب »: ينظر( 5)

 .، واملصادر السابقة(20/818)« تفسري القرطخي»و
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يق، وُأَميَة بن   الوليد بن املغرية، واألَْخنس بن رَشِ

 بن خلف، وَجـِميل بن َمْعمر اجلَُمحي، والعاص بن وائل الَسْهمي، خلف، وُأيبّ 

 .َيُغوث، وغرياهم واألسود بن عخد

 .(1)إهنا مل تنزل ي أحد بعينه: ومن املفِّسين َمن قال

وهذا فيه دروس واملالحظ أن القرآن ًل يذكر أسامء الذين نزلت فيهم اآليات، 

 :وفوائد، منها

س الشاص؛ فاألشااص يذاهخون وُينَْسْوَن، لكن أن املقصود الفعل، ولي -1

باألفعال الطيخة التي ُيراد من الناس أن ينتهجواها، واألفعال السيئة التي ُيراد العربة 

 .أن جيتنخواها

ي اإلهبام فسح جمال للتوبة، باالف ما لو ُذكر اسمه مذموًما ي آية ُتتىل،  -2

 .ثمفربام عَز عليه الرجوع، وقد تأخذه العزة باإل

ِميل بن َمْعمر، وقد أسلم َجـ: ومن اهؤًلء الذين قيل إن السورة نزلت فيهم

 .(2)غزوة ُحنني صىل اهلل عليه وسلموحسن إسالمه، وشهد مع النخي 

كان يخني هلم  صىل اهلل عليه وسلموالنخي . «للعدو اهلارب ابِن جرًسا»: وي املثل

بتعيري الناس بأخطائهم وًل تيئيسهم من  جسوًرا، وقد عَلمه ربُّه اهذا، والرشع ًل يأمر

التوبة، واملؤمن املشفق عىل العصاة حريص عىل أن ينهضوا من عثرهتم، وعىل أن 

يستقيموا، ولذا فهو جيتهد ي اهدايتهم، ًل يضع رشوًطا تعجيزية أمام توبة التائخني، 

د أخطاءه السابقة، ويعلن وًل يطلب  الرجوع عنها، من التائب أن يقوم عىل املأل ويعدِّ

وي اهذا إطاحة بإنسانيته وتعويق له، وقد ًل جيد شجاعة لياطِّئ نفسه، وربام ًل يرى 

                                                           

« تفسري القرطخي»، و(32/213)« تفسري الراز »، و(4/411)« زاد املسري»: ينظر( 1)

 (.30/535)« لتنويرالتحرير وا»، و(20/813)

 (.8/500)« اإلصابة»: ينظر( 2)
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ذلك من املصلحة، أو كان تدَرج ي طريق اهلداية شيئًا فشيئًا حتى وصل إىل ما وصل 

 .إليه

اعية أن يفرح بام يراه من الناس من بوادر اخلري، وكل ومن عالمات التوفيق للد

قَدم هبا اهؤًلء إىل الرصاط املستقيم يخش هلا ويتفاءل ويفرح، ولعل اخلطوة خطوة يت

د ملا بعداها، وليس الدين ملكية ألشااص، وإنام اهو دين اهلل، والناس فيه  متهِّ

 .سواسية، ًل فضل بينهم إًل بالتقوى

صىل اهلل عليه ئهم تعيرًيا لذريتهم من بعداهم؛ وهلذا قال أن ي ذكراهم بأسام -3

 .(1)«ال تسبُّوا األمواَت؛ فتؤذوا األحياءَ »: عن أيب جهل وسلم

وقد يكون ي اهؤًلء املؤمن والتقي والصالح والعامل، فيكون ي ذكر اسم أبيه 

ستطيع أن مذموًما ي القرآن تعيري  له وسبٌّ وإيذاء، واهذا أمر مشااهد؛ فاإلنسان ًل ي

اهلل بِن ُأيَب  ابِن َسُلوَل ملا   بَن عخداهلل يتاىَل عن قراباته، وقد ورد ي السرية أن عخدَ 

يا : كان يريد أن يقتل أباه، قال صىل اهلل عليه وسلمأن النخَي  (2)بلغه ي غزوة املَُرْيِسيع

بد  اهلل بن ُأيَب  فيام بلغك عنه، فإن كنَت ًل رسوَل اهلل، إنه بلغني أنك تريد قتل عخد

، فواهلل لقد علمت اخلزرج ما كان هلا من رجل فاعاًل، فمرين به، فأنا أمحل إليك رأسه

ي نفيس أنظر إىل قاتل أبّر بوالده مني، وإين أخشى أن تأمر به غري  فيقتله، فال تدعن

                                                           

 من حديث املغرية بن شعخة( 3022)، وابن حخان (8912)، والرتمذ  (81280)أخرجه أمحد ( 1)

 .«سورة الكوثر»وما سيأيت ي أول  ،(2394)« السلسلة الصحيحة»: وينظر. ريض اهلل عنه

إذا دمعت . رسعت عني الرجل: خلزاعة، واهو من قوهلمماء : اهي غزوة بني املصطلق، واملريسيع( 2)

 (.4/83)« الروض األنف»: ينظر. من فساد
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فقال رسوُل . اهلل بن ُأيَب  يميش ي الناس فأقتله، فأقتل مؤمنًا بكافر، وأدخل النارَ  عخد

ُق بِه ونحِس »: صىل اهلل عليه وسلماهلل   .(1)«ُن صحبَتَُه ما َبِقي معنَابل نَّتفَّ

وأرساهم ففي عدم ذكر أسامء َمن نزلت فيهم اآليات حفاظ عىل مشاعر أقارهبم 

 .وَمن له هبم عالقة

، واملدار «العربة بعموم اللفظ، ًل باصوص السخب»: وعند عامة األصوليني

 .عىل اهذه األوصاف املرذولة والتحذير منها ووعيد أاهلها

 :﴾ۀٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ *

 :ومن ذلكالتي افتتحت هبا السورة تكررت ي القرآن الكريم؛  ﴾ٿ﴿

 .[49: الخقرة] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿: وردت ي شأن اليهود، قال تعاىل -1

: وعىل لسان َمن خيالل األرشار، فيصدونه عن سخيل اهلل، كام ي قوله تعاىل -2

 .[21: الفرقان] ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿

 .[8: املطففني] ﴾ڭ ۇ﴿: اىلوي الذين ينقصون املكيال، قال تع -3

ي األَفاك األثيم، واهو الكَذاب املفرت  الذ  يسمع آيات اهلل ثم يرص عىل  -4

 .[4: اجلاثية] ﴾ک ک ک ک﴿: كفره وضالله مستكرًبا، قال تعاىل

بني، قال تعاىل -5  .[85: املرسالت] ﴾ې ې ى﴿: ي املكذِّ

 .[22: الزمر] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿: ي القاسية قلوهبم، قال تعاىل -6

                                                           

تاريخ »، و(82/805)« تفسري الطرب »، و(4/256)ًلبن اهشام « السرية النخوية»: نظري (1)

« من حديث الصحيحنيكشف املشكل »، و(4/68)للخيهقي « دًلئل النخوة»، و(2/880)« الطرب 

السرية »، و(4/855)« اإلصابة»، و(4/851)« الخداية والنهاية»، و(2/833)« سد الغابةأ»، و(2/532)

سورة »، وما تقدم ي (869 -866)« اهذا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم»، و(2/599)« احللخية

 .«املنافقون
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 ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿: وي الظاملني، قال تعاىل -7

 .[65: الزخرف]

ون ي أدائها، قال تعاىل -8 ڃ ڃ ﴿: ي الذين يغفلون عن صالهتم ويقرصِّ

 .[5 -4: املاعون] ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ

 .وي اهذه السورة وعيد لكل مُهزة ملُزة َغيَاب َعيَاب

فالغالب عىل اهذه املواضع أهنا ي ل حال ي الويل معنى التهديد والوعيد، وبك

فني، وي الـُهمزة  شأن أولئك الذين يؤذون عخاد اهلل، كام ي األَفاك األثيم، واملطفِّ

 .اللُّمزة، والظاملني، الذين آذوا الناس وظلمواهم

ا ما كانت، فهي  ﴾ٿ﴿وكلمة  قد تكون دعاًء عىل اإلنسان، وقد تكون خرًبا، وأيًّ

 .إلنسان الذ  جاءه الوعيداهذا ا بيان عن سوء حال

: أن اإلنسان إذا نزلت به نازلة أو مصيخة يقول -واهلل أعلم -وكأن أصل الكلمة

ٍن وختوٍف وقلٍق، ثم يقول. «و » ، فلكثرة استعامهلا «يل»: واهذه كلمة توجٍع وحتزُّ

: األنخياء] ﴾ڱ ڱ ں ں﴿: ، وقد تأيت معرفة، كام قال سخحانه«ويِّل»: صارت

81]. 

ففيها « ويل»فيها الرمحة والرتحم، أما « ويح»، فـ«ويل»و« ويح»مَّ فرق بني وثَ 

د  .(1)التوعُّ

واهذا مل يصح فيه يشء، كام سخق ي . واد ي جهنم: ﴾ٿ﴿: وقال بعض املفِّسين

 .(2)«سورة املطففني»

                                                           

تفسري غريب »، و(549ص)« معجم الفروق اللغوية»، و«و   ل»( 5/8146)« الصحاح»: ينظر( 1)

 .«و   ح»( 4/220)« تاج العروس»، و(4/15)للزخمرش  « الفائق»، و(564ص)« ا ي الصحيحنيم

 .﴾ۇ ۇ ڭ﴿: «سورة املطففني»ي  تقدم( 2)
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يدل عىل أن السورة مل تنـزل ي شاص بعينه، بل اهي لكل « كل»والتعميم ي 

 .لـاَمزمَهاز 

َمزةمن اهلَْمز، : واهُلَمَزةَ  واملقصود باهُلَمَزة ُفَعَلَة، : من الَلمز، ومها عىل وزن :واللُّ

َمزة  .(1)كثري اهلمز والَلمز :اللُّ

كثري : كثري الضحك، وفالن ُلَعنَة، أ : فالن ُضحكة، أ : وهلذا نظائر، كام يقال

نسان، وصارت جزًءا من املذكورة تلخَست باإلالَلعن، واهو يدل عىل أن الصفات 

فالن : ما الصفة املميزة له؟ لقلت: شاصيته، بل لعلها أبرز معامل شاصيته، فلو قيل

كثري اهلمز ي كل جملس، واهكذا إن كان ضَحاًكا أو لَعاًنا، فهي عادة : أ . مهزة

 .أدمنها، وغرم هبا، حتى صارت الغالب من فعله

 

ًل فرق بينهام، فهام بمعنى واحد، وكأنه من باب : قال ابن ُقتيخة والَزَجاج

العيَاب الطَعان الذ  إذا لقيك أحسن إليك وضحك، وإذا : مرتادف األلفاظ، واهو

 :(3)، كام قال القائل(2)انرصفت عنه سَخك وعرَيك

ينإذا لقيُتَك عن ُكرٍه  َمَزهْ وإن تغيَخُت ك***  ُتكارِشُ  نَت اهلاِمَز اللُّ

وقد يعريِّ بظااهر من القول تارة، أو بغمز أو مهز تارة أخرى، واهذا معنى جيد؛ 

ألن املعاين ي القرآن ًل يلزم معها اًلنشغال بحقيقة الفروق الدقيقة بني لفظ ولفظ عن 

                                                           

زاد »، و(6/335)« تفسري املاورد »، و(24/684)، (23/859)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

أضواء »، و(29/42)« ير والتنويرالتحر»، و(20/411)« اللخاب ي علوم الكتاب»، و(4/411)« املسري

 (.4/483)« الخيان

هتذيب »، و(5/368)للزجاج « معاين القرآن»و ،(539ص)ًلبن قتيخة « غريب القرآن»: ينظر( 2)

 (.85/322)« تاج العروس»، و(5/394)« لسان العرب»، و(4/364)« اللغة

، (382ص)« تفسري الغريبتذكرة األريب ي »، و(419 -4/411)« زاد املسري»: ينظر( 3)

 .، واملصادر السابقة(20/813)« تفسري القرطخي»، و(86/41)« تفسري الراز »و
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ق بني اللف وز  ي ظني، واهي كثرية أوصلها ابن اجلاملعنى املراد، ولكن َثَم أقوال تفرِّ

 .(1)إىل سخعة« زاد املسري»

مهزت اخلشخة، إذا وضعتها عىل : أن اهلمز ي اللغة أصله الكرس، يقولون: منها

: كتفيك ثم كرسهتا، ويوجد كلمة أخرى قريخة من اهلمز إذا قلخنا الزا  سينًا، واهي

 .(2)اهلمس، الذ  يكاد ًل ُيسمع

 

؛ ألن اهلمس اهو الصوت اخلفي، (3)ي املارج، وتقارب ي املعنىبينهام تقارب 

تنقص الناس وازدراؤاهم واحتقاراهم من خالل حركات : فقد يكون املقصود باهلمز

اجلوارح اخلفية التي ربام ًل يكاد الناس يتفطنون هلا، يغمز بطرف عينه مثاًل، أو 

 .بوجهه، أو بحركة يدهبشدقيه، أو 

يدخل فيه َمن حياكي الناس ي حركاهتم، أو أصواهتم فهذا اهو اهلمز، وقد 

 .وأقواهلم، من أجل أن ُيْضِحك اآلخرين عىل سخيل التعيري أو اًلزدراء

ولو قَلد صوت اآلخر عىل سخيل اإلعجاب بصوته واستحسانه، فليس فيه بأس، 

ٱ ٻ ٻ ﴿: ي قراءته  اهلل عليه وسلمصىلألن بعض الصحابة حاكوا صوت النخي 

)[8: الفتح] ﴾ٻ ٻ
4). 

                                                           

 (.4/411)« زاد املسري»: نظري( 1)

 .«اهـ م ز»( 85/311)« تاج العروس»، و(5/326)« لسان العرب»: ينظر( 2)

 .«م س اهـ»، «اهـ م ز»( 84/40)« تاج العروس»، و(6/250)« لسان العرب»: ينظر( 3)

، ومسلم (4540، 4218)، والخاار  (20542، 86419)، وأمحد (954)أخرجه الطياليس ( 4)

، والخيهقي (441)، وابن حخان (4054)« رشح مشكل اآلثار»، والطحاو  ي (149)اين ، والروي(494)

 .ريض اهلل عنهمن حديث عخد اهلل بن ُمَغَفل ( 80/229)
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ث أو حمارض أو  والعربة اهنا بدافع الفعل، فإذا قَلد إنسان صوت قارئ أو متحدِّ

ا، فهذا ًل بأس به  .خطيب؛ ألنه معجب بصوته، ومل يقصد ذمًّ

؛ فالغالب أن يكون باللسان، وقوًعا وولوًغا ي أعراض الناس، تعيرًيا أما اللَّمز

 .(1)، وقتادة، وغريمهاريض اهلل عنهامس وتعييخًا وازدراًء، واهذا قول ابن عخا

 

، كأن يتكلم ي الناس بحق واعتدال، ويكون أاهاًل ما ال يدخل يف الوعيد -1

 .لذلك، والناس بحاجة إليه

أن يكون باعتدال؛ فال يخاس الناس أشياءاهم وًل يظلمهم، وًل حيط من  -

 .أقداراهم

أاهاًل لذلك؛ فال هيجم عىل الكالم ي الناس َمن مل يتأاَهل للجرح، أن يكون  -

له ل ي الناس َمن اهو بحاجة إىل َمن يعدِّ ح أو يعدِّ  .وًل جيرِّ

والتعديل فيَمن ُيعتمد قوله ي اجلرح والتعديل، فال ولذلك صنَف علامء اجلرح 

ل إماًما بد أن يكون اجلارح  ُيقخل اجلرح وًل التعديل من كل أحد، بل ًل أو املعدِّ

 .مشهوًرا معروًفا باإلمامة واحلفظ والعلم، ومعرفة درجات العدالة

فة أن يكون َثَمة حاجة إىل ذلك؛ كحاجة علامء احلديث السابقني إىل معر -

من ضعيفه، وكاحلاجة إىل بيان أحوال َمن  صىل اهلل عليه وسلمصحيح حديث النخي 

إىل بيان حاله، مع أن الذ  عليه عامة أاهل العلم قد يلتخس أمره، فتكون األمة بحاجة 

وأاهل السنة، أنه إذا أمكن بيان احلق من غري ذكر الشاص فهو أوىل، وأما إذا احتيج 

 .س بذلكإىل ذكر شاص بعينه فال بأ

                                                           

« التفسري الخسيط»و ،(24/596) «الطرب  تفسري»و ،(2/395) «الرزاق تفسري عخد»: ينظر( 1)

 .، واملصادر السابقة واآلتية(24/306)للواحد  
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ذ بالولوغ ي أعراض الناس، واجلراءة عىل  وقد اُبتِّل كثري من الناس اليوم بالتلذُّ

 .ا إىل الوقوع فيام حذر اهلل تعاىل منهذلك خيشى أن تدفع بصاحخه

؛ واهو ما يكون فيه اسرتسال واستطراد، ونوع من احلظوظ النفسية، املكروه -2

 .مع وجود احلاجة فيه

م -3 ل، أو يكون فيه ظلم وعدوان، أو يكون ؛ واهو املحرَّ أن يكون من غري املتأاهِّ

 .من أاهل الصالح عىل سخيل الخغي عىل الناس، واهذا قَل َمن يسلم منه، حتى

وقد يتطور إىل ما خُيشى عىل دين صاحخه، واهو ما يكون فيه مهز وملز للرشيعة، 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿: كام قال تعاىل

 .[66 -65: التوبة] ﴾ڳگ گ گ گ ڳ 

واًلشتغال بالناس ي األصل َمذَمة، ولو أن إنساًنا رصف عمره كله للعن 

 . جهل وُأيِبِّ بن خلف، مل يكن رشيًدا مصيخًا ي ذلكفرعون واهامان وقارون وأيب

، فلم يدع هلم حجة رمحه اهللالعزيز  وُيروى أن اخلوارج دخلوا عىل عمر بن عخد

َر أاهَل بيتك وتلعنَهم وتترَبَأ منهم: إًل كرساها، فقالوا فقال هلم . لسنا نجيخك حتى تكفِّ

قى أنا وأنتم فسوف أمحلكم وإيااهم عىل إن اهلل مل جيعلني َلَعاًنا، ولكن إن أب»: عمر

إنه ًل يسعكم ي دينكم إًل »: فقال هلم. فَأَبْوا أن يقخلوا ذلك منه. «املحَجة الخيضاء

فهل لعنتم »: قال. منذ كذا وكذا سنة: قالوا. «هبذا الدين؟الصدق، منذ كم دنتم اهلل 

ًَل يسعني ترك أاهل فكيف وسعكم تركه، أَ »: قال. ًل: قالوا. «فرعوَن وتربأتم منه؟

 .(1)«بيتي، وقد كان فيهم املحسن وامليسء، واملصيب واملاطئ؟

 :﴾ہٹ ٹ ٹ ڤ ﴿ *

                                                           

 (.95 -94ص) اجلوز  ًلبن «العزيز سرية عمر بن عخد»، و(5/309)« حلية األولياء»: ينظر (1)
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بالتافيف، وقرأ محزة والكِسائي  ﴾ٹ﴿: اختلف القراء فيها، فقراءة عاصم

عَ ﴿: وابن عامر بتشديد امليم ، وتدل عىل اجلهد الذ  ﴾ٹ﴿، واهو أبلغ من (1)﴾َجمَّ

قد أخذ وقتًا طوياًل ي جتميعه، وبذل فيه كثرًيا من األسخاب  بذله ي جتميع املال، فهو

 .(2)واحليل

؛ ألن املال ي ذاته ليس اهو الذ  ينفع اإلنسان، وإنام ﴾ٹ﴿: وجاء املال نكرة

الذ  ينفعه عمله الصالح، ومجع املال بحد ذاته ليس مذمة، وإنام املذمة ما وراء ذلك 

 .من سوء الترصف فيه

 يكن هيتم بنوع املال وسالمة مصدره، بقدر ما هيتم بجمعه، وفيها معنى أنه مل

 .حرام أو غش أو رسقةحتى لو كان من 

 :(3)أكثر من معنى ﴾ڤ﴿: ولقوله

جعله ُعَدة، بمعنى أنه َأَعَده، واَدخره لنوائب الداهر ورصوف الزمان، ونيس  -1

 .أن اهذا املال قد خيذله أحوج ما يكون إليه

ه مرة بعد مرة، واهذا ينخئ عن احلرص والنهم الشديد أحصا: عَدده، أ  -2

زواله، وليس املذموم اهو الغنى أو كثرة املال، وإنام احلرص واًلنشغال واخلوف عىل 

 .به عن طاعة اهلل أو ترصيفه ي احلرام

                                                           

النرش ي »، و(225ص)« التيسري ي القراءات السخع»، و(694ص)« السخعة ي القراءات»: ينظر( 1)

 (.546 -80/545)« معجم القراءات»، و(2/403)« القراءات العرش

حجة »، و(3/352)« احلجة للقراء السخعة»، و(345ص)« سخعاحلجة ي القراءات ال»: ينظر( 2)

 (.442ص)« القراءات

« تفسري املاورد »، و(80/686)« تفسري املاتريد »، و(24/620)« تفسري الطرب »: ينظر( 3)

« تفسري الراز »، و(4/419)« زاد املسري»، و(24/309)للواحد  « التفسري الخسيط»، و(6/336)

 (.20/813)« رطخيتفسري الق»، و(32/214)
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عنده أنواع وألوان من األموال أرصدة، وسخائك : نَوعه، يعني: عَدده، أ  -3

 .إلخ... ذاهب، وعقار، وماشية

حتى لو كان ذلك  إن كل ما كان سخخًا ي احتقار الناس وازدرائهم فهو معيب،

بعخادة أو علم أو جاه أو نسب أو حسب أو مجال أو مال، عىل أن كسب املال ليس 

 .عيخًا بذاته

اهُم الفقرُي ***  َذِريني للِغنَى أسَعى فإِنـي  رأيُت الناَس رشُّ

 أمَسى لُه نسـب  وخرُي  وإن***  وأحقُراهم وأاهوهُنم لْدهيِم

 قيلتُه وهيمـُلـه الصـغـرُي ع***  وهُيِمُله النـد ُّ وتـزدريـهِ 

 :إىل قوله

ـْن للِغنَى ربٌّ َغـفـورُ ***  قليل  ذنخـُه والذنـُب جـمٌّ 
 (1)ولكِ

فالغنى منه ما يكون سخخًا ي رفعة اإلنسان ي الدنيا، واحرتام الناس له، ومنه ما 

 .عته ي اآلخرة، ووصوله إىل أعىل الدرجاتيكون سخًخا ي رف

 :﴾ھڤ ڤ ڦ ڦ ﴿ *

، عىل «خيلده»: ومل يقل، ﴾ڦ﴿: ، وأتى بالفعل املايض(2)أخلده ي الدنيا: أ 

م هبذا الذ  حيسب أن القضية مفروغ منها، فام دام عنده مال، فهو قد  سخيل التهكُّ

ن: أخلده، واألمر قد ُحسم وانتهى، فيقال له ليس األمر كام ! عليك رويدك، واَهوِّ

 .تظن

                                                           

« عيون األخخار»، و(836 -2/835)للجاحظ « الخاالء»، و(830ص)« الخيان والتخيني»: ينظر( 1)

« األمتاع واملؤانسة»، و(8/268)« العقد الفريد»، و(449)ًلبن أيب الدنيا « إصالح املال»، و(8/803)

 (.60ص)أليب حيان التوحيد  « أخالق الوزيرين»، و(68ص)

« تفسري الخغو »، و(3/686)« تفسري السمرقند »، و(24/628)« فسري الطرب ت»: ينظر( 2)

 (.30/539)« التحرير والتنوير»، و(32/215)« تفسري الراز »، و(5/304)



354 
 

 :هذا له عدة احتامالت 

حيسب أن املال أطال عمره، ومن الناس َمن يظن أنه باملال، يتداوى من  -1

األمراض، ويأكل أطيب الطعام، وأن املال يكون سخًخا ي طول عمره، والواقع أن 

وم باحلساب واإلحصاء أن معدل اإلنسان قد يموت بسخب ماله، وإن كان من املعل

مة أطول منه ي الدول النامية، بسخب اخلدمات الصحية، أعامر  األفراد ي الدول املتقدِّ

والغذائية، والوقائية، واهذه من األسخاب الرشعية، وليس سخخًا خارًقا أو خارًجا عن 

ر فيها القضاء والقدر، فالخالد التي تشيع فيها األمراض واملااطر الخيئية، وتكث

 .مان واألذى للناس؛ يكون الفرد فيها أقرص عمًراحاًلت املصادرة والقهر واحلر

مة أو غرياها اهم أطول أعامًرا من  لكن اهل األغنياء واملشااهري ي الخالد املتقدِّ

 غرياهم؟

إن من أكثر أسخاب مرض الضغط والسكر والقلق واجللطات الدماغية، 

 .اًلنشغال باملال واإلفراط فيه

غاله هبا، فعمله عىل َمن يعتقد اخللود، كام نه نيس املوت باهنامكه بالدنيا وانشأ -2

ما رأيُت يقينًا ًل شَك فيه أشخه بشك  ًل يقني فيه من »: يقول احلسن الخرص 

 .(1)«املوت

 :(2)أنه يظن املال أخلده ي الذكر، والذكر ُعْمر، كام قال الشاعر -3

كُر لإلنساِن عمر  ***  اهافارفْع لنفِسَك بعد موتِك ذكرَ   ثايِن فالذِّ

                                                           

التمثيل »، و(309ص)« الكتابة والشعر: الصناعتني»، و(825ص)« ي الخديع الخديع»: ينظر( 1)

، (604ص)« دًلئل اإلعجاز»، و(4/934)« لخابزاهر اآلداب وثمر األ»، و(404ص)« واملحارضة

 (.2/229)« الكشكول»، و(2/505)« حمارضات األدباء»و

 (.356 -5/355)« املوسوعة الشوقية»: ينظر( 2)
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فهو بنى املخاين الفامة، وَشَيد وَأَسس، فلذلك حيسب أن اهذا املال خَلده بخقاء 

ذكره بعد املوت، ومن الناس َمن يكون له يشء من الذكر باملال إذا أحسن استادامه، 

عان ما ينسون، وإن ذكروا فذكراهم ًل ينفع امليت  إًَِل أن يكون ومع اهذا فالناس رَسَ

 .دعاء وثناء باري

أن يكون املقصود خلود َمن بعده من الورثة والقرابة ونحواهم، فهو يظن أنه  -4

 .بنى هلم جمًدا ًل يزول هبذا املال

ڦ ڦ ڦ ﴿: أنه حيسب املال أخلد طريقته ومنهجه، كام قال اهلل تعاىل -5

: كن يقولوناهم يعرفون أهنم يموتون، ول. [44: إبرااهيم] ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

« هناية التاريخ»: وي كتاب. آخرون، يكونون مثَلنا، عىل طريقتنا ومنهجنايرثنا قوم 

أن احلضارة األمريكية ونظام احلكم الديمقراطي الليربايل اهو هناية التاريخ والتطور 

 .الخرش 

: وي اآلية الكريمة تعريض لطيف بأن املجد ليس باملال، وهلذا قال بعده

آلخرة اهي األعامل الصاحلة، والفضائل ب اخللود ي الدنيا واوإنام سخ ﴾ڦ﴿

فضيلة العلم، اخللق، اإلحسان إىل الناس، والتعخد، والتواضع، فالفضائل : املعنوية

 .املعنوية والعلوم واألخالق، اهي املجد الخاقي لصاحخه ي الدنيا واآلخرة

سن، كام قال إبرااهيم فخذلك يضمن اإلنسان شيئًا من اخللود ي الدنيا بالذكر احل

 .وكذلك اخللود ي اجلنة. [14: الشعراء] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿: عليه السالم

 :﴾ھڦ ڄ ڄ ڄ ﴿ *

 .حسابه خطأ، وًل خلود له: واهذا زجر وإنكار هلذا احلسخان، يعني
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، أن عائَذ بن «صحيح مسلم»، وجاء ي (1)شديدة احلطم والتحطيم: ﴾ڄ﴿و

دخل عىل ُعخيد اهلل بن زياد، واهو أمري  يه وسلمصىل اهلل علعمرو صاحب رسول اهلل 

صىل اهلل عليه أ  ُبنََي، إين سمعُت رسوَل اهلل : بالكوفة، وكان بَطاًشا ظلوًما، فقال له

عاِء الـُحطَمةُ »: يقوُل  وسلم الذ  حيطم رعيته حطاًم بقسوة : يعني. «إن رشَّ الرِّ

فإياك أن تكون »: ه، ثم قالوغلظة، ًل يخايل بكخري وًل صغري وًل ضعيف وًل غري

. صىل اهلل عليه وسلماجلس، فإنام أنت من ُناالة أصحاب حممد : فقال له. «منهم

 .(2)واهل كانت هلم ُناالة؟ إنام النُّاالة بعداهم وي غرياهم: فقال

 .أنت وأمثالك النُّاالة: جوبة املفحمة املسكتة، يعنيواهذه من األ

يه كله، والنَخْذ اهو الرمي واإللقاء، كام ُتنخذ فاحلَُطمة حتطم اإلنسان، وتأيت عل

 .النواة أو احلصاة

وفيه إشعار باإلمهال والنسيان، كام لو كان شيئًا حقرًيا مستكراًها، فُينخذ وُيلقى 

د، وسوف هُيمل ذكره، باالف ما كان يظن أن ماله وهُيمل وُينسى، فال يتفطن له أح

، وهلذا قال تعاىل عن فرعون الذ  حيسب أخلده، سوف ًل ُيذكر، وًل خيلد وًل يخقى

، ي احتقار وازدراء [40: القصص] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿: أن ماله وسلطانه أخلده

 .وهتوين

                                                           

« تفسري الثعلخي»، و(80/686)« تفسري املاتريد »، و(24/628)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

« تفسري القرطخي»، و(32/215)« الراز  تفسري»و، (6/218)« تفسري السمعاين»، و(80/214)

(20/814.) 

 (.8130)« صحيح مسلم»: ينظر( 2)
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، (1)َدَركاهتا أو أبواهبااسم من أسامء جهنم، أو صفة جلهنم، أو إحدى : واحُلطَمة

ان مُهزة ملُزة، ، فهذا اإلنس«اجلزاء من جنس العمل»ُفَعَلة، كُهمزة وملُزة؛ فـ: عىل وزن

توَعده اهلل سخحانه أن ُينخذ ي الـُحَطمة، جزاًء وفاًقا ملا كان عليه ي الدنيا من حتطيم 

 .الناس باحتقاراهم واًلستهزاء هبم والتكرب عليهم

 :﴾ۓڃ ڃ ڃ چ ﴿ *

فقد أخربه به،  ﴾ہ ہ﴿: كلُّ يشء ي القرآن»: رمحه اهللقال ُسفيان بن ُعيينة 

 . «لم خيربه بهف ﴾ڀ ڀ﴿: وكلُّ يشء

 .(2)وقد تقَدم الكالم حول اهذا احلرص

 ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿: واهو سؤال تفايم، كام ي قوله

 .[3 -8: القارعة]

ڤ ڤ ڦ ﴿: وي اآلية الكريمة إشارة إىل خيخة طموح اإلنسان ي اخللود

، ومتى ُينخذ ي احلطمة؟ ي ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿: ؛ ألن اهلل قال له﴾ھڦ 

، [10: مريم] ﴾ڦ ڦ﴿.. فهو سوف يموت وًل خيَلد.. بعد املوت: اآلخرة، يعني

فآماله وطموحاته ي اخللود والخقاء تخارت وذاهخت أدراج الرياح، فال أاهل وًل مال 

 .[85: الزمر] ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ﴿

                                                           

تفسري »، و(82/1438)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»، و(24/628)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

« تفسري القرطخي»، و(4/419)« زاد املسري»، و(6/336)« تفسري املاورد »، و(3/848)« السمعاين

 (.1/418)« تفسري ابن كثري»، و(20/814)

 .﴾ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ﴿: «سورة احلاقة»ينظر ما تقدم ي ( 2)
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ليست معروفة ي لغة العرب، ولعل اهذا من أرسار السؤال عنها  ﴾ڄ﴿و

يذكر اهذه األسامء التي مل يعرفها العرب من قخل،  كالقارعة واحلاقة وغرياها؛ فاهلل تعاىل

 .أو كانوا يستادموهنا ي معنى ثم غرَي القرآن استادامها ووَظفها ي غريه

 :﴾ڭچ چ ڇ ﴿ *

نار شيخ من شيوخ العرب، أو نار قخيلة من فنسخها تعاىل إليه، فهي ليست 

ار الدنيا التي ُتوَقُد ثم مآهلا قخائلهم توقداها تفاخًرا أو تعاظاًم أو هتديًدا، واهي ليست كن

إىل أن ختخو وتنطفئ، واهذا الوقد وصف يصح أن يطلق عليها مطلًقا، فكل وقت اهي 

 .ة موقدةموقدة؛ فالنار كانت موقدة، واهي اآلن موقدة، واهي يوم القيام

 :﴾ۇڇ ڇ ڍ ڍ ﴿ *

، فهذا القلب الَرقيق (1)القلوب، واملقصود أن النار تصل إىل قلوهبم: ﴾ڍ﴿

اها وسمومها إليه، فتؤمله أشد اإليالم؛ وذلك ألن ال ذ  يتأمل أل  يشء؛ تصل بحرِّ

ال »: صىل اهلل عليه وسلمالقلوب اهي حمل الكفر، وحمل الكرب، ولذلك قال النخيُّ 

ن إن الرجَل حيبُّ أن يكو: قال رجل  . «يدخُل اجلنَة َمن كان يف قلبه مثقاُل ذرة  من كِرْب 

إنَّ اهللَ مجيل  حيبُّ اجلامَل؛ الكرُب »: صىل اهلل عليه وسلمقال  ثوبه حسنًا ونعله حسنة؟

، وَغْمُط الناس  . (2)«َبطَُر احلقِّ

 .ومن ذلك اهلمز والَلمز، وازدراء الناس، وَبْطر احلق

 :﴾ۈڌ ڎ ڎ ﴿ *

                                                           

« ري الخغو تفس»، و(80/314)« تفسري الثعلخي»، و(24/622)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

 .، واملصادر السابقة(5/304)

 .ريض اهلل عنه من حديث ابن مسعود( 98)أخرجه مسلم ( 2)
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: اهو والَوِصيد، [81: الكهف] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ﴿: ، كام قال تعاىل(1)مغلقة: أ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿: واب، كام قال اهللالخاب، والنار هلا سخعة أب

أدخله اهللُ من أيِّ »: ، كام أن اجلنة هلا أبواب ثامنية، كام ي احلديث[44: احلجر] ﴾ڭ

 .(2)«أبواب اجلنة الثامنية شاءَ 

واملعنى ، (3)باهلمز، واجلمهور يقرؤوهنا بالواو ﴾ڎ﴿: وقرأ عاصم ومجاعة

 .واحد

 ورد ي مواضع كثرية ي القرآن، وخيرج واهذا دليل عىل أهنم يدخلون النار، كام

، ممن يأذن اهلل تعاىل ي (4)اهلل منها َمن شاء، كام ي حديث الـَجَهنَميني وغرياهم

لذين اهم أاهل النار، فإن خروجهم منها من أاهل اإلسالم، ولكن بالنسخة للكافرين ا

متنَاه وتطَلع إليه، وجود األبواب يزيد ي تعذيخهم؛ ألنه كلام رأى الخاب اهَم باخلروج و

وكان حاله حال الَسِجني الذ  كلام سمع قعقعة الخاب عاودته اآلمال، وظن اهذا 

ا، إيذاًنا بفرجه، فهم ي نار جهنم ينظرون إىل األبواب، ويتطلعون إىل خروجهم منه

 !ولكن اهيهات

 :﴾ۋڈ ژ ژ ﴿ *

                                                           

، (3/42)« زاد املسري»و، (6/334)« تفسري املاورد »، و(24/623)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

 (.20/815)« تفسري القرطخي»و

 .ريض اهلل عنه الصامتمن حديث عخادة بن ( 21)، ومسلم (3435)أخرجه الخاار  ( 2)

 .نحوه ريض اهلل عنه من حديث عقخة بن عامر( 234)« صحيح مسلم»وي 

احلجة ي القراءات »، و(616ص)« السخعة ي القراءات»، و(24/622)« تفسري الطرب »: ينظر( 3)

، (394 -8/393)« النرش ي القراءات العرش»، و(466ص)« حجة القراءات»، و(342ص)« السخع

 (.518 -80/510)« لقراءاتمعجم ا»و

 (.898)« صحيح مسلم»، و(6566، 6559)« صحيح الخاار »: ينظر( 4)
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م العني بض ﴾ُعُمدٍ ﴿: ، وقرأ محزة والكِسائي﴾ژ﴿قراءة اجلمهور بفتحتني 

 .(2)وكالمها مجع، وقد يكون مجًعا لعمود. (1)وامليم

، خالًفا ملا يظنه بعضهم من أن ﴾ڄ﴿، وليست صفة لـ﴾ژ﴿صفة لـ ﴾ژ﴿و

نار، وقد تكون مما شاء اهلل تعاىل، النار ممَددة ي أعمدة، وقد تكون اهذه العمد من 

ب، وإن ذكره بعض واهذا غيب ًل يستطيع أحد أن يتكلم فيه، والكالم فيه رجم بالغي

 .(3)املفرسين

جني ي  اهذه العمد الطويلة قد تكون عمًدا ي النار يوثقون هبا كام يوثق السِّ

، ويقيدون هبا، وقد تكون عمًدا ممددة عىل األبواب مخالغة  ي إحكامها، وعدم الُغلِّ

 .خروجهم منها

  

                                                           

النرش ي »، و(225ص)« التيسري ي القراءات السخع»، و(694)« السخعة ي القراءات»: ينظر( 1)

 (.513 -80/518)« معجم القراءات»، و(2/403)« القراءات العرش

 (.443ص)« حجة القراءات»، و(346ص)« لسخعاحلجة ي القراءات ا»: ينظر( 2)

، (5/604)« فتح القدير»، و(4/419)« زاد املسري»، و(5/304)« تفسري الخغو »: ينظر( 3)

 (. 30/548)« التحرير والتنوير»، و(85/462)« روح املعاين»و
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*  

 .(1)، كام ي املصاحف وكتب التفسري«سورة الفيل»: أشهر أسامئها

، واهكذا ي «صحيح الخاار »، كام ي «﴾ڑ ک﴿ سورة»: ويسميها بعضهم

 .(2)، وغريهريض اهلل عنه بعض الروايات عن ُأيبِّ بن كعب

 .(3)مخس آيات بال خالف  *

ي « سورة قريش»واهي والسورة التي تليها  ،بإمجاع أاهل العلم  *

سورة واحدة، حتى إنه ورد أنه مل يفصل بينهام  ريض اهلل عنه ُأيب بن كعب مصحف

 .(4)بالخسملة

ي الركعة  ﴾ٱ ٻ﴿و ﴾ڑ ک﴿قرأ بـ ريض اهلل عنه وقد ورد أن عمر

، مما يدل (1)الثانية من صالة املغرب، وقد ذكر ذلك القرطخي ومجاعة من أاهل التفسري

 .امها مرتابطعىل أهنام عنده كالسورة الواحدة، وأن معن

                                                           

« املحرر الوجيز»، و(24/624)« تفسري الطرب »، و(449ص)« تفسري جمااهد»: ينظر( 1)

 (.30/544)« التحرير والتنوير»، و(20/814)« تفسري القرطخي»، و(5/523)

« فضائل القرآن»، و(3/245)« تفسري ابن فورك»، و(6/844)« صحيح الخاار »: ينظر( 2)

 (.30/543)« التحرير والتنوير»، و(2/613)للمستغفر  

روح »، و(2/559)« ءمجال القراء وكامل اإلقرا»، و(219ص)« الخيان ي عدِّ آ  القرآن»: ينظر( 3)

 (.85/314)« املعاين

« تفسري القرطخي»، و(32/91)« تفسري الراز »، و(80/300)« تفسري الثعلخي»: ينظر( 4)

 (.553، 30/543)« التحرير والتنوير»، و(3/231)« روح املعاين»، و(20/200)
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أن َأْبَراَهة احلخيش األرَْشم : والقصة التي نزلت فيها السورة معروفة، وخالصتها

احلخشة، حيث كانت اليمن تابعة للحخشة الذين كان ملك اليمن من ِقخَِل النجايش ي 

دخلوا اليمن بعد حادثة األُخدود ي َنْجران، واهي جغرافيًّا وتارخييًّا من اليمن، 

دين، وحصل عليهم من التعذيب والذين ُقتلو ا فيها كانوا من النصارى املؤمنني املوحِّ

ليمن، وحكمواها َرَدًحا ، وبعداها غزا األحخاش ا«سورة الربوج»ما ذكره اهلل تعاىل ي 

من الزمن، وكان مندوهبم ي اليمن الذ  حيكم باسمهم اهو َأْبَراهة األرَْشم، وكان قد 

وكان َأْبَراهة قد أخذ العامل بالعمل أخًذا  ،(2)يْسالُقلَ : بنى ي صنعاء كنيسة ساماها

ْارة، وكان ينقل إليها الرخام املجزَ  ع، واحلجارة شديًدا، وكَلفهم فيها أنواًعا من السُّ

املنقوشة بالذاهب والفضة، فلم ُيَر مثلها ي زماهنا بيشء من األرض، فأراد َأْبَراهة 

َم بغزو الكعخة؛ لئال تنافس الُقَليْس، أو رصف قلوب الناس إليها بالتعخد والذكر، َفهَ 

ألن بعض العرب حاولوا اهدم اهذه الكنيسة أو ختريخها أو إاهانتها، فجمع جيًشا 

، فغزا «أصحاب الفيل»: فياًل واحًدا؛ وهلذا ساماهم: جعل معهم أفياًًل، وقيلكخرًيا، و

ه العرب مكة، وجاء إليها؛ ليهدم الكعخة، وملا اقرتب من مكة جاءه بعض وجو

وعرضوا عليه الفدية واملال ي مقابل أن يرجع عن مسريه، فَأَبى ورفض، وأخذ 

فقال  -وكان رجاًل عظياًم وسياًم جسيام -املَطلب املَطلب، فجاءه عخد جيشه إباًل لعخد

قد كنَت أعجختني حني رأيتُك، ثم قد زاهدُت : فقال له. إنكم قد أخذتم بعض إبِّل: له

                                                                                                                                                    

يب شيخة أ وابن ،(2694) الرزاق واألثر أخرجه عخد(. 20/200)« تفسري القرطخي»: ينظر( 1)

 (.8/341)« رشح معاين اآلثار»، والطحاو  ي (3593)

بفتح القاف وكرس الالم : ديد، وقيلبضم القاف وتشديد الالم مع الفتح، وقد تفتح الالم دون تش( 2)

مراصد »، و(6/810)« لسان العرب»، و(4/394)« معجم الخلدان»: ينظر. اخلفيفة، وقيل غري ذلك

حاشية »، و(2/385)« حياة احليوان الكربى»، و(3/8820)«  أسامء األمكنة والخقاعاًلطالع عىل

معجم املعامل اجلغرافية »، و(30/546)« التحرير والتنوير»، و(1/394)« الشهاب عِّل تفسري الخيضاو 

 (.221ص)« املعامل األثرية ي السنة والسرية»، و(256ص)« ي السرية النخوية
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تي بعري، وترتُك بيتًا اهو دينَُك وديُن آبائك قد جئُت مئأتكلُِّمني ي  فيك حني كَلمتني،

ربُّ اإلبل، وللخيت ربٌّ سيمنُعُه إين أنا : املَطلب فقال له عخدُ ! هلدمه، ًل تكلِّمني فيه

فرَد َأْبَراهُة عىل . أنت وذاك: املَطلب فقال عخد! ما كان ليُمنَع مني: فقال َأْبَراهة. منك

لب إبَله، ثم انرصف إىل قريش فأخرباهم اخلرب، وأمراهم باخلروج من مكة إىل املطَ  عخد

عاب  .(1)اجلخال والشِّ

 :بحلقة باب الكعخة ودعا اهلل تعاىل، ثم قالاملَطلب فأخذ  ثم قام عخد

 (3)ـنَُع َرْحَلُه فامنْع ِحاَلَلْك ***  إن العـخـَد َيْمـ (2)ًلاُهمَ 

َخـَن صـليـخُـهـم
 (4)وحِمَاهُلم َغْدًوا حِمَاَلك *** ًل َيْغلِ

 ـلتَنا فَأْمـر  مـا َبـَدا لـْك ***  إن كنَت تارَكهم وقِْخـ

بنسائها وأطفاهلا؛ خشية أن يغشااهم اجليش أو ينتهك أعراضهم وخرجت قريش 

: أو يعتد  عليهم، وتركوا الكعخة أياًما، ثم إن اهلل سخحانه بعث عليهم طرًيا أبابيل، أ 

واحد ي فمه، واثنان ي رجليه، : ارة، كل طري معه ثالثة أحجارمجاعات معها حج

 .ترمي اهؤًلء القوم، حتى أاهلكتهم مجيًعا

رأيُت عند أم اهانئ نحو َقِفيز من اهذه احلجارة »: ريض اهلل عنهامبن عخاس قال ا

)«خمَططة كاجلَْزع الَظفار 
5). 

                                                           

تاريخ »، و(46 -44ص)« املنمق ي أخخار قريش»، و(58 -8/49)« اهشام سرية ابن»: ينظر( 1)

، (825 -2/824)« املنتظم»، و(640 -24/635)« تفسري الطرب »، و(835 -2/833)« الطرب 

 .، واملصادر السابقة(846 -3/844)« الخداية والنهاية»، و(404 -8/403)« الكامل ي التاريخ»و

 .واهي بمعنااها الَلهَم،: أصلها: ًلاهمَ ( 2)

 .«رحالك»: وي رواية. القوم النُّزول، ومجاعة بيوت الناس :احِلالل( 3)

 .الغد: والَغدوالكيد والقوة، : املِحال (4)

« تفسري الراز »، و(4/104)« الكشاف»، و(4/432)« تفسري ابن أيب زمنني»: نظري( 5)

 (.30/558)« التحرير والتنوير»، و(32/92)
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وفوق الَعَدِس،  (1)ّمصنوع من اخلرز الصغار، دون حخات احل: واجَلْزع الظَّفاري

 .فهي حجارة صغرية خمَططة، واهذا يدل عىل بقاء آثار أصحاب الفيل

وورد أن بعض َرْوثه كان موجوًدا ي مكة، وكأن العرب تركوه من باب اإلبقاء 

 .عىل ما يدل عىل إاهالك القوم

أهنا رأت سائس الفيل وقائده أعميني مقعدين  ريض اهلل عنهاوورد عن عائشة 

 .(2)ناسامن اليستطع

روا، واهم من العرب الذين خانوا، وقد  واهذا األثر إن صَح فهو يدل عىل أهنم ُعمِّ

 .كان العرب يرمجون قرب أيب ِرَغاٍل؛ ألنه دهَلم عىل الطريق

، بأن اهلل يدافع صىل اهلل عليه وسلموقد ذكر تعاىل اهذه القصة تذكرًيا وتثخيًتا للنخي 

صىل اهلل عليه الكعخة واهي حجارة، أفال حيمي نخيه  محى عنه وعن دينه، وإذا كان اهلل

 !وأولياءه ودينه ووحيه؟ وسلم

؛ ألنه أخرب هبذه صىل اهلل عليه وسلمكام أن ي ذلك َعَلاًم من أعالم نخوة النخي 

شهداها، وكان بعض الذين شهدوا القصة أحياء،  صىل اهلل عليه وسلمالقصة ومل يكن 

ة وعرشين مئالُعَزى؛ فقد عمرا  ، وَنْوَفل بن عخد(3)يم بن ِحزامَحكِ : فكان من املعَمرين

 .سنة، ومها ممن عارصوا احلادثة

 :منهاوقد ُذكرت قصة الفيل ي القرآن مرة واحدة، وي القصة فوائد عظيمة، 

                                                           

 -84/532)« تاج العروس»: ينظر. احلاء، وفتح وكرس امليم املشددة، والعامة تضمهامبكرس ( 1)

 (.8/559)« عارصةمعجم اللغة العربية امل»، و(8/333)« معجم الصواب اللغو »، و(533

وخليفة بن  -(1/419)« تفسري ابن كثري»كام ي  -، والواقد (86ص)أخرجه ابن إسحاق ( 2)

، والدينور  ي (300)، والخزار (8/841)« أخخار مكة»واألزرقي ي  ،(53ص)« تارخيه»خياط ي 

 (.8/825)« الدًلئل»، والخيهقي ي (8254)« املجالسة»

ًلبن منده « ة وعرشين سنة من الصحابةمئَمن عاش »، و(3/412)« املستدرك»: ينظر (3)

 (.2/605)« اإلصابة»، و(2/51)« أسد الغابة»، و(24 -28ص)
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رهيم؛ ومحاية النخي  ميهم ومتأخِّ صىل اهلل عليه إقامة احلجة عىل العرب، متقدِّ

 .ؤمنني، وتثخيت قلوب املوسلم

ي ي احلَُدْيخَِية، ملا خرج النخ صىل اهلل عليه وسلموُذكرت حادثة الفيل ي ُسنَة النخي 

إىل مكة، حتى إذا كان بالَثنَِية التي هُيخُط عليهم منها َبَرَكْت به  صىل اهلل عليه وسلم

صىل اهلل عليه  فقال النخيُّ . َخأَلَِت الَقْصواُء، َخأَلَِت الَقْصواءُ : راحلُته، فقال الناُس 

 .«ولكن حبَسها حابُِس الِفيل ،(1)ما َخأَلَِت الَقْصواُء، وما ذاك هلا بُخُلق  »: وسلم

عرَب عن حخس الفيل، وليس عن الكعخة  صىل اهلل عليه وسلموتأَمل اهنا أن النخَي 

 .فقط، فاهلل محى الكعخة ومحى مكة املكرمة

للكعخة وملكة، حتى واهو يقدمها  وسلمصىل اهلل عليه وي اهذا يظهر تعظيم النخي 

: حلج بيت اهلل احلرام وللعمرة، ومعه املؤمنون، ومع ذلك ملا َخأَلَت تراجع وقال

اها»  .(2)«والذي نفيس بيده، ال يسألوين ُخطًَّة يعظِّموَن فيها ُحرمات اهلل، إال أعطيُتهم إيَّ

تاريخ الذين  الوانظر إىل اهذا املوقف النخو ، وإىل مواقف بعض املسلمني عرب

انتهكوا حرمة الخيت، فالخاطنية القرامطة امللحدون انتهكوا حرمة الخيت، وقتلوا 

احلَُجاج، وألقواهم ي بئر زمزم، وأخذوا احلجر األسود، واهربوا به إىل مقر مملكتهم 

 !!(3)وحكومتهم ي األَْحساء، ومكث عنداهم اثنتني وعرشين سنة

                                                           

 .ليس من عادهتا: أ  (1)

« صحيح الخاار »، و(81921)« مسند أمحد»، و(36155)« مصنف ابن أيب شيخة»: ينظر( 2)

 (.1/490) «تفسري ابن كثري»، و(28/296)« تفسري الطرب »، و(2438)

، (244ص)« غرر اخلصائص الواضحة»، و(58ص)« أخخار ملوك بني ُعخيد ومسريهتم»: ينظر( 3)

 (.2/250)« تاريخ اخلميس»، و(31 -85/34)« الخداية والنهاية»، و(25/44)« تاريخ اإلسالم»و
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ي انتهك فيها حرمة الخيت احلرام عام الت وأعجب من اهذا، احلادثة الشهرية

 .(1)(اهـ8400)

إن املؤمن بحاجة إىل مراقخة النفس بشكل دائم، وَأًَل يسمح لنفسه أن تصول 

ًيا بموقف النخي  ، وكيف جاء بأصحابه وُرَد عن صىل اهلل عليه وسلموتندفع؛ تأسِّ

ما فيه من مذلة ي مع  -الخيت، ومل يعط لنفسه أ  تأويل، وملا عرضوا عليه الصلح

 .هذا موقفوأمضاه،  صىل اهلل عليه وسلمقخله النخي  -ظااهر األمر

ملا فتح مكة ي السنة الثامنة من  صىل اهلل عليه وسلمأن النخي : واملوقف الثاين

َة الفيَل، وسلََّط عليها رسوَله »: ، وقالاهلجرة خطب الناس إن اهلل حبَس عن مكَّ

، وإهنا لن حتلَّ  واملؤمنني، وإهنا مل حِتلَّ  ألحد  كان قبيل، وإهنا ُأحلَّت يل ساعًة من هنار 

ر صيُدها، وال ُُيتىَل شوُكها، وال حَتِلُّ ساقطُتها إال ملُنشد    .(2)«ألحد  بعدي، فال ُينفَّ

بإمجاع  صىل اهلل عليه وسلمقعت ي العام الذ  ُولد فيه النخي وحادثة الفيل و

خني وعلامء السري، كام  ذكره خليفة بن َخَياط، وأبو اخلطاب بن ِدحية، وذكره ابن املؤرِّ

كثري وابن القيم وابن حجر وغرياهم، ونقل غري واحد اإلمجاع عليه، سواًء من املفرسين 

 .(3)أو من أاهل السرية

بعد حادثة الفيل بامسني يوًما،  صىل اهلل عليه وسلمدة النخي ولكن كانت وًل

 املحرم، واهو يوافق شهر شخاط أو فرباير من الشهور وحادثة الفيل كانت ي شهر اهلل

                                                           

 (.896 -819ص)للمؤلِّف « طفولة قلب»: ينظر( 1)

 . ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة( 8355)، ومسلم (2434)« أخرجه الخاار ( 2)

سعد  أليب« رشف املصطفى»، و(5/3)« العقد الفريد»، و(53ص)« تاريخ خليفة»: ينظر( 3)

تاريخ »، و(23 -8/22)« هتذيب األسامء واللغات»، و(3/46)« تاريخ دمشق»، و(8/448)اخلركويش 

 (.3/310) «الخداية والنهاية»، و(8/44)« زاد املعاد»، و(8/25)« اإلسالم
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، وبعد ذلك اليوم بامسني عليه السالممن ميالد املسيح ( 540)األعجمية، وذلك سنة 

 .صىل اهلل عليه وسلميوًما ُولِد النخي 

 :﴾ۀڑ ک ک ک ک گ گ ﴿ *

في أنك قد رأيَت، ولكنه غالخًا يأيت بصيغة الن: اًلستفهام اهنا تقرير ، واملعنى

الذ  ظااهره النفي وحقيقته اإلثخات، ويفيد معنى التحدِّ ، فال املااطب وًل غريه 

يستطيع أن ينفي اهذه احلادثة، فهي ي ثخوهتا قضية يقينية ًل يستطيع أحد أن ينكراها أو 

ك فيها  .يشكِّ

ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿: واهذا اًلستفهام التقرير  مثله كثري ي القرآن، كقوله تعاىل

: الفرقان] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿، [243: الخقرة] ﴾ں ں ڻ

 .[6: الضحى] ﴾ڈ ژ ژ ڑ﴿، [8: الرشح] ﴾ۀ ہ ہ ہ﴿، [45

علمَت العلم اليقيني القطعي أن اهلل : اهنا حيتمل أن تكون علمية، أ  والرؤية

 .تعاىل فعل بأصحاب الفيل ما فعل

 صىل اهلل عليه وسلمبعينك، واهل رأى النخي : وحيتمل أن تكون برصية، يعني

 .ب الفيل وما جرى هلم بعينه؟ كاَل أصحا

ء كام تقَدم، واهم فإما أن حيمل عىل َمن رأوا اهذه احلادثة، وكان بعضهم أحيا

خماطخون هبذا القرآن ويسمعونه، أو أن يكون ذلك إشارة إىل ما رأوا من اآلثار، مثل 

جارة، بعض احل ريض اهلل عنهاأنه رأى ي بيت أم اهانئ  ريض اهلل عنهامأثر ابن عخاس 

 .ومثل ما ذكر بعضهم أن آثار األفيال كانت موجودة ي أنحاء مكة

وي التعخري بالرؤية دعوة إىل استحضار الصورة ي الذاهن؛ ألن الكيفية عخارة 

كيف فعل ربك؟ ختيَلت الكيفية واجليش : عن صورة تفصيلية، فإذا قيل لك

 .واألفيال، ثم احلجارة واهي تقصفهم قصًفا
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 .لفت نظر املستمع إىل أن يعتني بالكيفية ي األشياء ﴾ک﴿: ولهوي ق

فالكيفيات مهمة للتايّل والتصّور، وحينام يذكر تعاىل األشياء بالكمية، فإنه 

 .يذكر معها ما يتعلق بشكلها وأمهيتها وصفتها

: الشعراء] ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿: ففي قوله تعاىل

النخات، لكن اهذا غري خارج عام واهذا من حيث كثرة أنواع  ﴾ڌ﴿، عرَب بـ[4

نقوله؛ فهو يلفت النظر إىل الصفة واهي تتعلق بالكيفية، فالَزوج الكريم والخَهيج اهي 

 .صفات تتعلق بالكيفية

فالكيفية مقصودة، ومالحظتها رضورية، وعىل اإلنسان أن يالحظ يف موضوع 

 :الكيفية شيئني

، فإن مراعاة كيفيتها مما يقيم هلل تعاىلالَقَدِرية املخلوقة من اما يتعلق باألشياء  -1

كيف يسمع؟ كيف : احلجة عىل الناس، واهو أبلغ ي اًلعتخار، فإذا فَكر اإلنسان

ر ويعقل؟ إلخ، فإن التأمل حُيدث يقظة القلب ... يخرص؟ كيف يأكل؟ كيف يفكِّ

 .واإليامن

، نحن نسمع الكالم ونقول والتدبر يشء ضام اهائل، وجرب ذلك ي الكالم

ر أحدنا ي كيفيته، وكيف خيرج؟ وكيف تتكون احلروف؟  الكالم، ولكن ًل يفكِّ

وكيف يسمع؟ وكيف يصل؟ وكيف حيلِّله الدماغ؟ وكيف تنقله األعصاب؟ وكيف 

يستجيب له اجلسم؟ وكيف تتكون اللغات وتكتمل وتتنوع؟ أو كيف يأكل؟ أو 

ر؟ وكيف يستذكر؛ النوم واليقظة؟ أو كيف يفيرشب؟ أو ينام؟ وما الفرق بني  كِّ

ز اإليامن  .لكان التأمل ي اهذه الكيفيات من أعظم ما يعزِّ

، فإن عىل اإلنسان أن يضخطه باملعيار الرشعي، ما يتعلق باألمر االختياري -2

ره شيئًا فشيئًا؛ ألن العربة  حه ويلتزم فيه باألدب واخللق والتهذيب، ويطوِّ ويصحِّ
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ليس العربة كم لك من صديق؛ ألن كثرة : نيت، وليس فقط بالكميات، يعبالكيفيا

ومي األصدقاء ليست بحد ذاهتا أمًرا حمموًدا، وهلذا قال ابن الرُّ
(1): 

ك من صديِقك مستفادُ  حـاِب ***  عدوُّ  فال تستكثرَن من الصِّ

 الشـراِب يكوُن من الطعاِم أو ***  فـإَن الـداَء أكـثــر مـا تـراه

ملعارشة، وحسن األدب، والتلطف، والصرب، العربة بكيفية الصحخة، وحسن ا

واًلستفادة منهم، ومثله العخادات والطاعات واملصالح، العربة بكيفية إنجازاها 

، وكيف يصوم، وكيف حيج، وكيف يعخد ربه،  وأدائها، فليتأمل املؤمن كيف يصِّلِّ

 .لعالقات وغرياهاوكيف يطخق تعاليم اإلسالم باألخالق وا

 .الكيفيات املفَصلة عىل اإلمجال واإلهبام واهذا يخنيِّ فضل معرفة

إن جيًشا غزا مكة وُقتلوا، ربام ًل يلفت نظرك، لكن إذا فَصل ذلك : فلو قيل لك

كام ي السياق؛ لوجدت العجب ي ترسيخ اإليامن وتدعيمه، حتى إن األساطري املركخة 

 .مساقاهتاالشعوب ذات تأثري عظيم بسخب تفصيلها وحتديد املتداولة ي ثقافات 

؛ ألن «أرسل»: ، أو«خلق»: ، أو«صنع»: ، ومل يقل﴾ک﴿: وتأَمل أنه قال اهنا

، ِمن َخْلِق الطري واحلجارة، وفيه  األمر الذ  جرى عىل أصحاب الفيل فيه َخْلق 

 .ء كلها؛ حتى تشمل اهذه األشيا﴾ک﴿: إرسال، وفيه جعل، فاختار تعاىل كلمة

ه من إشارة إىل ارتخاط حادثة الفيل بمخعث ؛ ملا في«اهلل»: ، ومل يقل﴾ک﴿: وقال

، وأن اهذه احلادثة وإن كانت قخل الخعثة، بل وقخل ميالده صىل اهلل عليه وسلمالرسول 

؛ ولذلك صىل اهلل عليه وسلم، إًل أهنا من إراهاصات بعثته صىل اهلل عليه وسلم

ن ملعنى الرمحة والرعاية، وفيها امللك و«الرب»استعمل لفظ  التدبري، وفيها ، املتضمِّ

 .الترصيف والرتبية

                                                           

 (.8/801)« ديوان ابن الرومي»: ينظر( 1)
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اهو الذ  رَباك بنعمه، وتعااهدك بفضله وعطائه، فكأن ي ذلك إشارة  ﴾ک﴿فـ

إىل أن حادثة الفيل اهي من ُلطف ربك، وُحسن تدبريه وترصيفه ورعايته لك، فقَدم بني 

ميالدك اهذه احلادثة العظيمة التي كان من آثاراها حفظ يد  بعثتك، بل بني يد  

خة، وكون قخائل العرب ي اجلزيرة العربية يتجهون إىل الكعخة بالتعظيم، وحيخون الكع

صىل اهلل الكعخة وأاهلها، ويكون لقريش من املكانة ما يمهد وهييئ لقخول رسالة النخي 

 .وخروجه فيهم عليه وسلم

، واهو الذ  سوف ﴾ک﴿َأاْهَلك أاهل الفيل اهو  وفيه معنى اًلختصاص؛ فالذ 

يقصدك بسوء؛ ألنك أنت وكل مؤمن أعظم حرمة من الكعخة، وقد هيلك كَل عدو 

ما أطيَبِك وأطيَب »: نظر إىل الكعخة وقال صىل اهلل عليه وسلمورد ي احلديث أن النخَي 

مُة املؤمن أعظُم عند والذي نفُس حممد بيده، حُلرْ ! ما أعظَمِك وأعظَم ُحرمَتِك ! رحَيِك 

وقتل املؤمن أعظم عند اهلل تعاىل . (1)«نظنَّ به إاِلَّ خرًيااهلل حرمًة منك، مالِه ودِمه، وأن 

 !من زوال الكعخة

: بحادثة الفيل، فهو مثل قول اهلل تعاىل صىل اهلل عليه وسلمفهذا فيه ربط للنخي 

، فهذه اهي مكة التي ُولدت فيها، [2 -8: الخلد] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿

 ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ ٱ ٻ﴿: وُبعثت فيها، وسوف تكون منطلقك ومردك

 .[15: القصص]

يرى مجهور املفرسين أن نسختهم إىل الفيل اهو جمرد تعريف،  ﴾گ گ﴿: وقوله

أصحاب اجلمل، وأصحاب الكهف، وأصحاب السجن، وأصحاب : مثل قولك

 .الخستان، فقد ُينسب الناس إىل أدنى مالبسة تتعلق هبم: الَسْخت، وأصحاب اجلنة، أ 

                                                           

« السلسلة الصحيحة»: نظروي. ريض اهلل عنهاممن حديث ابن عمر ( 3932)أخرجه ابن ماجه ( 1)

(3420.) 
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بأذاهاهنم،  الفيل أصاًل، بل كانوا يتايلونه جمرد ختيلأما العرب، فلم تكن تعرف 

 :(1)كام قال كعب بن ُزاهري

 أرى وأسمع ما ًل يسمع الفيُل ***  وقد أقوُم مقاًما لو يقوُم به

 :(2)وكام قال َلخِيد

 بـخـيـاٍن ولـسـان وجـدْل ***  ومقام ضـيـق فـَرجته

 حْل زَل عن مثل مقامي وز***  لو يقوُم الفيُل أو فياله

العرب، وله اهذا اخلرطوم الذ  يلتف به عىل والفيل أعظم من اجلمل الذ  تعرفه 

ما يريد، وكانوا ي احلروب يعتربونه حمفة، ويركب عليه ستة أو سخعة من اجلنود، واهو 

 .سالح اهائل حيطم ما أمامه

فجيش َأْبَراهة جاؤوا إىل جزيرة العرب بيشء مل يكن معروًفا عند العرب، يشخه 

لخارجات اهلائلة والدبابات العظيمة ة العرص احلارض من الطائرات الضامة واأسلح

عب ما ًل خيطر عىل بال،  التي ًل عهد للعرب هبا، فوقع هلم من الداهشة واخلوف والرُّ

وكان َأْبَراهة وجنده يظنون أهنم مانعتهم أفياهلم من اهلل، فأتااهم اهلل من حيث مل حيتسخوا؛ 

واهو  -هلم؛ ألن اهذا الفيلإليه، وي اهذا نوع من التحقري املخطن وهلذا ناسب أن ينسخهم 

ه إىل أ  جهة  -حيوان ه إىل الكعخة َبَرَك، وإذا ُوجِّ َبَرَك، وُحخِس عن مكة، فكان إذا ُوجِّ

، ي حني يرصُّ اهؤًلء عىل اهدم بيت اهلل تعاىل وأذية أاهل (3)أخرى ثار وأرسع ي املسري

 .عماًل وأحسن مصرًيا فكان الفيل خرًيا منهم! بيته

 :﴾ہگ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿ *

                                                           

 (.49ص)« ديوانه»الخيت من قصيدة اعتذاره للرسول صىل اهلل عليه وسلم، واهو ي ( 1)

 (.15ص)« ديوان لخيد»: ينظر( 2)

 (.85/651)« الدر املنثور»، و(4/494)« الكشاف»، و(24/643)« تفسري الطرب »: ينظر (3)
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وي السياق دعوة إىل رؤية فعل اهلل، بدًًل من الوقوف الطويل عىل فعل العخاد، 

فالسورة مل تستطرد ي حكاية القصة وًل رسد املؤامرة، بل وَجهت العناية إىل الفعل 

يطرة اخلوف اإلهلي حتذيًرا للمؤمنني من املخالغة ي استحضار الكيد الفاجر، أو س

 .النفوس والغفلة عن احلكمة والتدبري اإلهلياملفرط عىل 

: كيًدا، والغالب أن الَكيْد اهو: واهذا بيان لإلمجال، واهلل تعاىل سَمى عملهم

التدبري اخلفي الَلطيف، وما فعله أاهل الفيل كان ظااهًرا مكشوًفا، فقد جاؤوا بالفيل 

يف هذا أكثر من يًدا؟ ك: ذا سامه اهلل تعاىلمع جيش َعَرْمَرم، فهذا ليس خفيًّا، فلام

 :(1)احتامل

ألن اهؤًلء القوم وإن جاؤوا بحجة أهنم يثأرون لكنيستهم املهانة، أو بحجة  -1

گ گ گ ﴿اهدم الكعخة، إًل أن حقيقة ما جاؤوا له كان أعظم مما أعلنوه، 

سقاط ، وكذلك يفعل الطُّغاة دوًما، فهم يتحَدثون عن إ[881: آل عمران] ﴾گ

حكومة أو إزالة نظام، لكن حقيقة مقاصداهم أعظم مما يخوحون به، واهكذا أصحاب 

الفيل، أعلنوا اهدًفا حمَدًدا، واهو اهدم الكعخة، أو اًلنتصار لكنيسة الُقَليْس، لكن 

للعرب، وحماولة رصف حقيقة ما هيدفون إليه أبعد من ذلك، فكان دافعهم احلسد 

يلة، وعىل ما اهو مقَرر؛ فإن اهدم رمز من رموز الدين الناس عن ملة احلنيفية بكل وس

 .اهو اهدم للدين نفسه

أو ألن مثل اهذه احلروب عادة ما تكون مصحوبة بعمل استاخارايت واسع  -2

مل قخلها ومعها وبعداها، ولوًل اهذا العمل اًلستاخارايت ما حتَققت أاهدافها، واهو ع

و والتاطيط له، واملكر واملخاغتة، يقوم عىل استقراء الظروف، ومعرفة الطرق، والعد

                                                           

« مفردات القرآن»، و(9/542)« تفسري القاسمي»، و(32/298)« تفسري الراز » :ينظر( 1)

 (.344ص)للفرااهي 
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وغري ذلك من األساليب والفنون احلربية، واهذا كله يدخل ي باب الكيد؛ ولذلك 

؛ ألن جانب [34: غافر] ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿: ذكره تعاىل عن فرعون

 ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴿: املؤامرة فيه ظااهر

 .[56 -54: شعراءال]

واًلحتياط وعمل املكر والتجسس ورسم  وكوهنم حاذرين يقتيض منهم التحرز

 .إلخ... اخلطط وتخييت احليل

ولكن مل يغنهم حذراهم شيًئا، واستدرجهم اهلل إىل اليم ليغرقوا فيه، واهم ظانون 

 .وَمن معه عليه السالمأهنم مدركو موسى 

ق : اهو والتضليل الضالل، فلم يصل اهذا الكيد إىل أاهدافه التي حَددواها، ومل حيقِّ

م ي مقصوداهم، َفَضَل اهذا الكيُد وذاهب أدراَج الرياح، وجعل اهلل كيداهالقوم 

 .تضليل

لقد انتهى كيد أصحاب الفيل واهنزموا رسيًعا، وكان باستطاعتهم أن يعودوا  *

إىل بالداهم ساملني، ويعيدوا الَكَرة بعد حني، لكن اهلل تعاىل باغتهم بجنود من عنده 

 :﴾ھڱ ڱ ڱ ں ﴿

أرسل »: ية التي فعلها هبم ربنا تخارك وتعاىل، فهو مل يقلواهذا من ذكر الكيف

 .؛ ليدل عىل أن ما ُأرسل إليهم واقع هبم ًل خيطئهم ﴾ڱ ڱ﴿: ، وإنام قال«إليهم

 :ملقاصد منها؛ «الطري األبابيل»: ، ومل يقل﴾ڱ ں﴿ونَكر 

: ال العلامءأن اهذه الطيور ليست مما ُيعرف، فهي طيور منكرة؛ وهلذا ق -1

بنجدية وًل هتامية وًل مما يعرفه العرب، وإنام اهي طري من عند اهلل تعاىل، ليست 

 .خملوقة هلذا الغرض بااصة
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أن ي التنكري إشارة إىل غموض أمراها، والغموض ي املعارك مما يزيد  -2

 كيف يزيد األعداء خوًفا وقد ماتوا وفنوا؟: األعداء خوًفا، وقد يقول القائل

ممن ُخوطخوا هبذا الوعيد من قريش، ومن أمم الكفر ي كذلك َمن بعداهم : نقول

إن اهلل تعاىل أرسل عىل قوم طرًيا أبابيل، : غابر الزمان وحارضه ومستقخله، فيقال هلم

 .[38: املدثر] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿: وعنده من اجلنود ما ًل يعلمه إًل اهو

مون جهتها أرسلت إليهم، فهم ًل يعلوًل غرابة أهنا كانت غامضة حتى عىل َمن 

 .وًل طخيعتها، وكانت مفاجأة غري حمسوبة عنداهم

أهنا جاءت نكرة لعظم أثراها، فإنك إذا رأيَت كيف صنعت هبؤًلء القوم  -3

 .األشداء رأيَت شيئًا عظياًم، والتنكري يكون للتعظيم، كام اهو معلوم عند العرب

قرية ي نظر ري، فهذه الطيور صغرية حأن من معاين التنكري التصغري والتحق -4

اإلنسان، ولكنها عىل صغراها واهواهنا عند َمن يرااها، إًل أن اهلل تعاىل أجرى بسخخها 

 .(1)اهذا األثر العظيم، واهذا من اإلعجاز

، وإن كان املتأخرون ﴾ىئ﴿: ليس هلا واحد من لفظها، مثل ﴾ں﴿و

يل، أو إِبَ : إن هلا مفرًدا، واختلفوا اهل اهو: وقيل. ُأسطورة: يقولون ْول، أو إبال، أو إِبِّ

 ؟(2)إَِبالة

 .(1)مجاعات، قاله األخفش والفَراء ومجاعة من أاهل اللغة: ﴾ں﴿ومعنى 

                                                           

 (.9/543)« تفسري القاسمي»، و(32/298)« تفسري الراز »: ينظر (1)

معاين »، و(2/382)ملعمر بن املثنى « جماز القرآن»، و(3/292) للفراء« معاين القرآن»: ينظر (2)

للزجاج « معاين القرآن»، و(24/621)، (9/200)« تفسري الطرب »، و(8/296)لألخفش « القرآن

، (60ص)« املفردات ي غريب القرآن»، و(14ص)للسجستاين « غريب القرآن»، و(5/364)

 (.4/499)« الكشاف»و
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تعاىل وبعض املفرسين خاضوا ي صفتها بام يثري العجب واًلستغراب، فإن ربنا 

وحسب، وأهنا أتت مجاعات « طري»مل يذكر شيئًا من ذلك، وإنام وصفها بأهنا 

ن الطيور، تأيت اهذه من اهنا، واهذه من اهنا، واهذه من اهنا، فرًقا م: مجاعات، يعني

واهذا اهو حمل اًلعتخار، أما اخلوض ي يشء من صفاهتا مما مل يذكره القرآن، فهو أمر ًل 

العربة والعظة ومقصود السياق، كام أن فيه تتخًعا ملا مل ينخغي أن نتشاغل به عن حمل 

 .واجتهاداتيأتنا فيه خرب وًل علم، وإنام اهي جمرد ظنون 

 :﴾ھڻ ڻ ڻ ڻ ﴿ *

فعل مضارع، واملضارع يدل عىل أن الفعل حيدث اآلن، وإنام جاء التعخري : ترمي

باملضارع من أجل استحضار احلال، كأنك تتايَل اهؤًلء القوم والطري ترميهم، كام 

حالة إثارهتا : ، يعني[9: فاطر] ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے﴿: قال اهلل سخحانه

أنه ذكر اهذه احلجارة  ريض اهلل عنهاممة عن ابن عخاس للسحاب؛ وقد جاء عن عكر

ملا أرسل اهللُ احلجارة عىل أصحاب الفيل، جعل ًل تقع منها »: التي يرمون هبا، وقال

 .(2)«فذلك أول ما كان من اجلَُدِر »: قال. «حجر برجل منهم، إًل نفط مكانه

، ومل يكن (3)واهو مرو  عن َسعيد بن ُجخري وغريه، وذكره معظم املفرسين

 .َدر  قخل احلادثةالعرب يعرفون مرض اجلُ 

                                                                                                                                                    

« تفسري القرطخي»، و(4/492)« زاد املسري»، و(24/325)للواحد  « سيطالتفسري الخ»: ينظر (1)

 .، واملصادر السابقة(1/414)«  ابن كثريتفسري»، و(20/894)

 (.3/468) «تفسريه» ي الرزاق أخرجه عخد( 2)

« الدر املنثور»، و(32/292)« تفسري الراز »، و(8/823)للخيهقي « دًلئل النخوة»: ينظر( 3)

 .ملصادر اآلتية، وا(85/662)
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واهنا أود أن أشري إىل أن بعض املفرسين املعارصين، كالشيخ املراغي، والشيخ 

إن اهذه الطري مثل الذباب أو الخعوض التي تنقل األمراض : حممد عخده، ومجاعة قالوا

 .(1)فيه عربة إن اهذا: واألوبئة، وأهنا نقلت مرض اجلَُدر  إىل اهؤًلء، وقالوا

تخارك وتعاىل عربة وُأسوة، حتى خلق الخعوض أو الذباب وما  وي كل صنع ربنا

اهو أحقر منهام، ففيه عربة لـَمن اعترب، لكن اهلل تعاىل ذكر أهنا ترميهم بحجارة، 

وتأويل احلجارة باجلراثيم أو األوبئة بعيد ًل يساعده السياق، واهذه احلجارة من 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿: وقب هبا قوم لوط، قال تعاىلجنس احلجارة التي عُ 

جيل املنضود اهو احلجارة من الطني، [12: اهود] ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ، والسِّ

 .[33: الذاريات] ﴾...ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿: كام يدل لذلك قوله تعاىل

فتخنَي من اهذا أن ما ُأرسل عىل أصحاب الفيل اهو نظري ما ُأرسل عىل قوم لوط؛ 

 .راثيم أو اجلدر  بعيدولذا فإن تأويل ذلك باجل

أن األمر كان آية ربانية خارقة للمألوف، وربنا تعاىل عىل كل يشء  واألقرب

قدير، والذ  أنزل عىل قوم لوط اهذه احلجارة قادر عىل أن ينزهلا عىل اهؤًلء، فهذا من 

 .حكمته وقدرته وانتقامه ممن عصوا أمره

مني يذكرون عن احلجارة من س يل شيئًا آخر، فخعضهوبعض املفرسين املتقدِّ م جِّ

يل اهو: يقول جِّ ني املذكور ي قوله: إن السِّ جِّ  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿: السِّ

يل اهي: فهي من النار، وبعضهم يقول: ، أ [4: املطففني] جِّ  .السامء الدنيا: السِّ

يل اهو: واهذا ًل يعرف ي لغة العرب، وبعضهم يقول جِّ ِجل املذكور ي : السِّ السِّ

أن اهذه : ، أ [804: األنخياء] ﴾ڤ ڤٹ ٹ ڤ ڤ ﴿: قوله

 .(1)احلجارة مما ُكتب ي القدر واللوح املحفوظ أن يعاقخوا هبا

                                                           

 (.6/3946)« ي ظالل القرآن»، و(30/243)« تفسري املراغي»: ينظر( 1)
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وكل اهذه األقوال بعيدة، والقرآن ُيَفرسِّ بعضه بعًضا، فذكر اهلل تعاىل عن قوم 

يل، و املادة التي تكونت : اهنا بيانية، يعني ﴾ڀ﴿لوط أهنم ُعوقخوا بحجارة من ِسجِّ

ر، وليست احلجارة الصاريةاحلمنها اهذه  يل، واهي الطني املتحجِّ جِّ جارة اهي السِّ
(2). 

 :﴾ۓۀ ہ ہ ﴿ *

ياح، ولذلك قال بعضهم: إن الَعْصف اهو: قيل : اليشء الذ  تعصف به الرِّ

 .التخن: ورق احلنطة، وقال بعضهم: الَعْصف

 ﴾ۀ ہ ہ ہ﴿: ورد ي القرآن الكريم ي موضع آخر والَعْصف

، : اهو: وقيلالورق أو التخن، : و، واه[82: الرمحن] القرش الذ  يكون عىل حخة الرُبِّ

 .(3)فيزال عنها

اهي ما يعصف أو حيطم من الزرع، مثل التخن، أو الورق « عصف»ومادة 

 .(4)اليابس

                                                                                                                                                    

« املحرر الوجيز»، و(2/468)« تفسري الخغو »، و(24/895)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

فتح »، و(20/891)، (9/12)« تفسري القرطخي»، و(4/492)، (2/393)« زاد املسري»، و(3/894)

 (.82/834)« التحرير والتنوير»، و(85/461)« روح املعاين»، و(5/606)« القدير

« تفسري الخغو »، و(5/814)« تفسري الثعلخي»، و(82/524)« تفسري الطرب »: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة واآلتية(81/313)« تفسري الراز »، و(2/468)

، (24/643)، (815 -22/813)« تفسري الطرب »، و(450، 636ص)« تفسري جمااهد»: ينظر( 3)

، (4/332)« غو تفسري الخ»، و(5/324)« تفسري السمعاين»، و(80/291)« تفسري الثعلخي»و

، (20/899)، (84/856)« تفسري القرطخي»، و(525 -5/524)« املحرر الوجيز»، و(5/309)

 (.84/803)« روح املعاين»، و(1/411)، (4/490)« تفسري ابن كثري»و

« تاج العروس»، و(569ص)« املفردات ي غريب القرآن»، و(4/8404)« الصحاح»: ينظر( 4)

 .«ع ص ف»( 24/868)
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وكيف يكون الَعْصف واهلل مل جيعلهم كَعْصف فقط، بل كَعْصف مأكول، 

 مأكواًل؟

الدود، فالورق قد يصري ضعيًفا شديد أكله : حيتمل أن يكون معنى مأكول، أ 

 .الضعف وااهيًا

 .وحيتمل أن يكون املعنى كزرع ُأكِل حخه وبقي الَعْصف واهو القرش

أكثُره، وبقي بعضه، فإنه إذا أكلت الخهائم التخن أو وحيتمل أن يكون املعنى ُأكَِل 

ذات الشامل، غريه، فإهنا تأكل منه، ويخقى منه بقية مقطعة ممزقة منثورة ذات اليمني و

مل جيعلهم مثل التخن فقط، بل مثل التخن الذ  أكلت منه : واهذا أحقر ما يكون، يعني

 .(1)ئم استنكفت عن ذلك حلقارتهاحليوانات وفَرقته، فلم يعد له قيمة، حتى إن الخها

وي اهذه القصة آية وعربة أجرااها اهلل تعاىل محاية لخيته العتيق، فإن اهلل امتن 

، وكان اهذا صىل اهلل عليه وسلمكان الناس ي اجلااهلية قخل بعثة الرسول بحاميته يوم 

لة، وقوهتا ، وإيذاًنا بانتشار الرساصىل اهلل عليه وسلمإراهاًصا للخعثة، ومحاية للنخي 

 .وعظمتها

ومع ذلك يذكر التاريخ أن الكعخة عىل مدى حكم اإلسالم هلا قد ترَضرت أكثر 

امللك بن َمْروان، ورمااها  كعخة ي عهد عخدمن مرة، فالـَحَجاج حارص ال

 .، فتهَدم بعضها، ومع ذلك مل يأت جليشه ما جاء ألصحاب الفيل(2)بالـِمنجنيق

ُب الكعبَة ذو »َأْخرب أنه ي آخر الزمان  عليه وسلمصىل اهلل واهكذا النخي  رِّ ُُيَ

َوْيَقتَنْي من احلبشةِ   !تصغري ساق. (3)«السُّ

                                                           

 .، واملصادر السابقة(20/899)« تفسري القرطخي»، و(24/643)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

 (.82/841)« الخداية والنهاية»، و(4/343)« سري أعالم النخالء»: ينظر( 2)

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة( 2909)، ومسلم (8598)أخرجه الخاار  ( 3)
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حلخشة، فربام يكون عنداهم ي بعض كتخهم أهنم اهم وأصحاب الفيل اهم من ا

بون الكعخة، واهذا قد يكون موجوًدا ي الكتب السابقة، فلعلهم تلَقوا ي  الذين خُيرِّ

بون الكعخة، فكل واحد منهم يستعجل أن يكون كتخهم الت ي يتوارثوهنا أن احلخشة خُيرِّ

 .واهلل تعاىل أعلم له اهذا الذ  يعتربه رشًفا، ويريد أن يتم اهذا عىل يده،

واهذا كثري ما يقع، كام جتده ي اهذه األمة ي الروايات واآلثار الواردة ي ظهور 

الـَمْهد  الذ  يمأل األرض قِْسًطا وعدًًل كام ُملئت َجْوًرا وظلاًم، فمنذ عهد بني أمية 

وكثري من الناس يَدعون اهذا، فقد يكون جميء أصحاب الفيل إىل مكة؛ ألهنم جيدون 

َوْيَقتَنْي، فاستعجلوا  كتخهم مثلام نجد ني حن ي كتخنا أن الذ  هيدم الكعخة اهو ذو السُّ

صىل اهلل ذلك وعاقخهم اهلل تعاىل، وإنام يكون اهدمها ي آخر الزمان، وقد قال النخيُّ 

 .(1)«كأين به أسوَد َأْفَحَج، يقلُعها حجًرا حجًرا»: عليه وسلم

اج  ما أنزل عىل ملاذا أنزل اهلل تعاىل:  أصحاب الفيل، ومل يعاقب الـَحجَّ

َوْيَقتَنْي؟  وَمن معه، ومل يعاقب ذا السُّ

أن العقوبات كانت تأخذ األمم قخل الخعثة املحمدية، : -واهلل أعلم -

كام حكى اهلل عن أمم األنخياء، فهكذا قصة أصحاب الفيل، وأن قصة أصحاب الفيل 

وبعثته، فهي  صىل اهلل عليه وسلمالنخي  اإلراهاص بميالدوما نزل هبم كان من نوع 

صىل حال خاصة تلفت أحياء العرب إىل اهذا الخيت وما سيكون حوله من بعثة حممد 

 .اهلل عليه وسلم

وأما بعد ذلك فقد حتَملت األمة مسؤولية اجلهاد والدفاع واملدافعة عن الخيت، 

فاحلََجاج أصاب  بأصحاب الفيل؛ وًل يلزم أن َمن قصده بسوء ُينتظر به ما نزل

الكعخة باملِنجنيق، والقرامطة قصدوا الكعخة بالعدوان، وانتزعوا أعظم أحجاراها؛ 

                                                           

 .ريض اهلل عنهاممن حديث ابن عخاس ( 8595)أخرجه الخاار  ( 1)
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احلجر األسود، ومل يصح حصول أمر استثنائي أو عقوبة ساموية هبم؛ ليتحمل 

 :املسلمون مسؤوليتهم، وجير  اهلل عقوبته عىل َمن ظلم بأيدهيم

 .[٤١: التوبة] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿

َوْيَقَتنْي فإن األمر خمتلف؛ ألن الكعخة إنام تكون عظمتها  أما ما يتعلق بذ  السُّ

بَمن يطوف هبا ويصِّلِّ إليها، واهلل جعل الكعخة الخيت احلرام قياًما للناس، فلام مل يخق 

ي األرض َمن حيج، وًل َمن يعتمر، وًل َمن يصِّلِّ إىل الخيت احلرام، فقد تعطلت 

هلل تخارك وتعاىل هبدمها آخر الزمان حينام ًل يخقى ي األرض مسلم امنافعها، فيأذن 

ى عىل »: ، وقال أيًضا(1)صىل اهلل عليه وسلم، كام أخرب النخي «اهلل اهلل»: يقول وليُِّْسَ

وذلك حينام يندرس . (2)«يف ليلة، فال يبقى يف األرض منه آية عز وجل كتاب اهلل

 .اعة، واهلل تعاىل أعلمالساإلسالم، وينتهي أمره قخيل قيام 

  

                                                           

 (. 841)« صحيح مسلم»: ينظر( 1)

: وينظر. ريض اهلل عنه من حديث حذيفة( 545، 4/443)، واحلاكم (4049)أخرجه ابن ماجه ( 2)

 (. 14)« السلسلة الصحيحة»
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*  

 :هلا اسامن

 .(1)، واهو ما ورد ي املصاحف كلها، وغالب كتب التفسري«سورة قريش»

، وجاءت اهذه التسمية ي رواية َعمرو بن ميمون «﴾ٱ ٻ﴿ سورة»و

سورتني، وذكره املغرَب، وقراءته هباتني ال ريض اهلل عنه األَْود ، ملا ذكر صالَة عمر

 .(2)«صحيحه»الخاار  ي 

 .(3)أربع آيات عند اجلمهور، وعَداها أاهل املدينة مخس آيات  *

 .(4)كام قال ابن عطية ،بإمجاع أاهل العلم  *

وُرو  عن الضحاك والَكْلخي أهنا مدنية، واهو قول ضعيف، فالسورة ذات 

 .(1)«فيلسورة ال»بـ -عىل األرجح -عالقة وثيقة

                                                           

« تفسري الطرب »و ،(80/344)« سنن النسائي الكربى»، و(4/155)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

« تفسري القرطخي»، و(32/291)« تفسري الراز »، و(2/536)« املستدرك»، و(24/646)

(20/200.) 

« تفسري القرطخي»، و(6/844)« صحيح الخاار »، و(3593)« مصنف ابن أيب شيخة»: ينظر( 2)

« تنويرالتحرير وال»، و(85/440)« روح املعاين»و ،(1/498)« تفسري ابن كثري»، و(20/200)

(30/553.) 

« الخيان ي عدِّ آ  القرآن»، و(24/646)« تفسري الطرب »، و(4/159)« تفسري مقاتل»: ينظر( 3)

 (.30/553)« التحرير والتنوير»، و(20/200)« تفسري القرطخي»، و(290ص)

 .، واملصادر السابقة(5/525)« يزاملحرر الوج»، و(24/646)« تفسري الطرب »: ينظر( 4)
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ريض  ، وجاءت ي مصحف ُأيب بن كعب«سورة الفيل»واهي سورة منفصلة عن 

بجواراها غري مفصول بينهام بالخسملة، ولعل أبيًّا كان يرى أن السورتني سورة  اهلل عنه

 .(2)واحدة، واهلل أعلم

ا، فقد يكون األمر فيها  سورة »و« سورة األنفال»كاألمر ي واهذا ليس نصًّ

 يفصل بينهام بالخسملة، ومع ذلك فهام سورتان، وبعض املفرسين ، حيث مل«براءة

 .(3)حيكي اإلمجاع عىل أهنام سورتان ًل سورة واحدة

والسورة عىل قرصاها حوت فوائد وِحَكاًم عظيمة، وما أكثر الذين يقرؤوهنا وًل 

 .فهمون معنااهايدركون ِحَكمها وفوائداها، أو ًل ي

 :﴾ۀٱ ٻ ﴿ *

ْلف واألُلفة والتأليف، واهو أن يلزم اإلنسان اليشء، مأخوذ من اإلِ  :اإليالف

لكي يألفوا : إللف قريش، أ : ويعكف عليه، ويعتاده، حتى يصخح مألوًفا، فاملعنى

 .(4)ويعتادوا ويسهل عليهم أمر السفر

 :ويف الالم يف أول السورة ثالثة احتامالت

أن اهلل تعاىل : فاملعنى ، وعليه«سورة الفيل»أن تكون متعلقة بام قخلها، ي : األول

يمتن بإاهالك أصحاب الفيل، وجعلهم كَعْصف مأكول، ومحاية اهذا الخيت؛ من أجل 

 .«إيالف قريش»

                                                                                                                                                    

التحرير »، و(30/503)« اللخاب ي علوم الكتاب»، و(20/200)« تفسري القرطخي»: ينظر( 1)

 (.30/553)« والتنوير

 .«سورة الفيل»ينظر ما تقدم ي ( 2)

  (.24/650)« تفسري الطرب »: ينظر( 3)

« تفسري الراز »، و(18ص)« املفردات ي غريب القرآن»، و(1/336)« العني»: ينظر( 4)

(32/296.)  
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وذلك أن اهلل أاهلك أصحاب الفيل؛ من أجل بقاء قريش ومصاحلهم، وي ذلك 

 .فيهم لمصىل اهلل عليه وسكثري من احِلَكم واألرسار التي منها بعثة النخي 

ء أثراهم؛ فقريش اهم َسَدنة الخيت ومحاته، واستمرت مكانتهم ي بقا: ومنها

. (1)«ال يزاُل هذا األمُر يف قريش»: صىل اهلل عليه وسلماإلسالم، حتى قال النخيُّ 

أمر اخلالفة واحلكم والسلطان، وظلت قريش ي عهد اخللفاء الراشدين، وبني : يعني

كانت فيهم السيادة والسلطان العام لألمة العخاس، حمط أنظار املسلمني، وُأَمَية، وبني 

 .كلها

وألن هلذه القخيلة شأًنا عظياًم ي تاريخ اإلسالم، فهي القخيلة الوحيدة التي ُذكر 

 .اسمها ي القرآن الكريم

فيها مرتخطة بام قخلها، قول ابن  الالموالقول برتابط اهاتني السورتني، وأن 

ة، كالفَراء والزَجاج وأيب ُعخيدة، وقال ، ومجاعة من أاهل اللغ«السرية» إسحاق ي

 .«اهو معنى قول جمااهد»: القرطخي

، واهذا ريض اهلل عنهاموحسخك بمجااهد ي التفسري؛ ألنه أخذه عن ابن عخاس 

 .ريض اهلل عنهامالقول رواية عن َسِعيد بن ُجخري عن ابن عخاس 

ق معنى الخيت تضمني ي الشعر، واهو أن يتعلَ واهذا بمنزلة ال»: قال الزخمرش 

ًقا ًل يصح إًل به  .«بالذ  قخله تعلُّ

                                                           

 .ريض اهلل عنهاممن حديث ابن عمر ( 8120)، ومسلم (3508)أخرجه الخاار  ( 1)
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يعنون أن اهذه السورة وإن كانت سورًة مستقلًة، »: وقال الطااهر ابن عاشور

، فكام ُتلحق اآلية بآية نزلت قخلها، ُتلحق آيات اهي «سورة الفيل»فهي ملحقة بـ

 .(1)«سورة فتتعلق بسورة نزلت قخلها

كون الالم متصلة بقصة الفيل، وأن ما ي ن استنكر ابن جرير ومجاعة أن تلك

اعتامد عىل معنى مفهوم ي أذاهان السامعني، وًل يصح عنداهم أن  «سورة قريش»

 .(2)أاهلكنا أصحاب الفيل من أجل إيالف قريش: يكون املعنى

فحفظ اهلل . ﴾ھپ ڀ ڀ ڀ ﴿: وذكر الخيت موجود ي السورة نفسها

، كام أن معنى «سورة الفيل»وغري مرتخط بـ تعاىل الكعخة إليالف قريش، واملعنى تام

 .تام« سورة الفيل»

هماسم جد القخيلة، : وقريش فِهر بن مالك بن : عند مجهور أاهل النسب وجدُّ

صىل النرَْض بن كِنانة، وباإلمجاع فإن قريًشا اهم بنو النرَْض بن كِنانة، وقد جاء عن النخي 

نا، وال َننْتَ نحن بنو النَّّض »: أنه قال اهلل عليه وسلم نانة، ال َنْقُفو ُأمَّ
في من بن كِ

 .(3)«َأبِينا

قرش، واهو سمك ضام خميف، يأكل السمك، وهياجم : تصغري وقريش

يت بذلك لضاامتها ومكانتها ومنزلتها؛ وألن القخائل : قيلالسفن،  إن قريًشا ُسمِّ

                                                           

« الكشاف»، (5/365)للزجاج « معاين القرآن»، و(2/382)أليب ُعخيدة « جماز القرآن»: ينظر( 1)

الرباهان ي »، و(80/544)« الخحر املحيط ي التفسري»، و(20/208)« تفسري القرطخي»، و(4/108)

 (.30/555)« التحرير والتنوير»، و(8/59)« وم القرآنعل

، (88/888)« الدر املصون ي علوم الكتاب املكنون»، و(24/650)« تفسري الطرب »: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(20/503)« اللخاب ي علوم الكتاب»و

عث بن من حديث األش( 2682)اجه ، وابن م(28139)، وأمحد (8845)أخرجه الطياليس ( 3)

ًل نتهمها وًل : «ال نقفوا أمنا»: ومعنى(. 2345)« السلسلة الصحيحة»: وينظر. ريض اهلل عنه قيس

 .نقذفها



385 
 

مرت بقرية  تأكل أُ »: ي املدينة صىل اهلل عليه وسلمكلها تذوب فيها، كام قال النخيُّ 

أهنا تغلخها وتنترص عليها، : وليس املقصود حقيقة األكل، وإنام املعنى. (1)«الُقَرى

يت هبذا اًلسم؛ هليمنتها  .وقوهتا فُسمِّ

 .من الِقْرش واهو املال؛ ألهنم أاهل جتارة: وقيل

ش، واهو اًلجتامع؛ ألهنم تفرقوا ثم اجتمعوا: وقيل من التََقرُّ
(2). 

ڌ ڌ ڎ ﴿: عليه السالمأرًضا جرداء، كام قال إبرااهيم وقد كانت مكة 

، فلام كان الخيت بأرضهم؛ [34: إبرااهيم] ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

وملا وقعت حادثة الفيل، ورَد اهلل كيداهم، زاد َقْدر قريش، وارتفع عَظمهم العرب، 

جريان بيت : شأهنم عند العرب، فكانوا يتسابقون إىل رضااهم ومحايتهم، ويسموهنم

 .أاهل اهلل: اهلل، وأحياًنا يسموهنم

ولو اهدم الخيت أو صار كغريه من الخيوت بال قدسية وًل مكانة؛ لزالت اهذه 

 .قريش عند العرب، ولصاروا مثل القخائل األخرىاملنزلة الرفيعة ل

أن اهلل تعاىل محى الخيت، وأاهلك  ﴾ٱ ٻ﴿: أن يكون معنى: فاالحتامل األول

إيالف قريش، وأن يألفوا رحلة الشتاء والصيف، وأن  َمن أراد به سوًءا، من أجل

يترَصفوا ي املعاش، وأن تكون هلم تلك املنزلة التي ستخقى ي خدمة الدين والدعوة 

 .والرسالة

                                                           

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة( 8312)، ومسلم (8148)أخرجه الخاار  ( 1)

تفسري »، و(24/342)د  للواح« التفسري الخسيط»، و(80/308)« تفسري الثعلخي»: ينظر( 2)

« تفسري الراز »، و(4/102)« الكشاف»، و(5/380)« تفسري الخغو »، و(6/314)« سمعاينال

 .، واملصادر اآلتية(20/203)« تفسري القرطخي»، و(32/294)
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ًقا بآخر السورة ي واهووَثمَّ احتامل آخر،  پ ﴿: قوله تعاىل أن يكون املعنى متعلِّ

يت، الذ  أنعم عليكم برحلة اعخدوا يا قريش رَب اهذا الخ: ، أ ﴾ھ ڀ ڀ ڀ

 .الشتاء والصيف، وغرياها من النعم، التي كان هبا عزكم وجمدكم

ألهنا  -رحلة الشتاء والصيف: واهي -وإنام خص اهلل تعاىل اهذه النعمة بالذكر

، واهو من األماكن املعَظمة عند المعليهم السرس تفوقهم، والخيت من مرياث األنخياء 

وقد ! كيف يتحول بيت اهلل إىل معخد لألصنام؟: قريًشا ويقول اهلل تعاىل، فكأنه يعاتب

فيكون ي السورة تقديم وتأخري،  ،ة وستون صناًم ُتْعَخد من دون اهللمئكان فيه ثالث

خوف، وآلفكم اعخدوا رب اهذا الخيت الذ  أطعمكم من جوع، وآمنكم من : يعني

 .برحلة الشتاء والصيف

خوة والخيت، وفضيلة املجد والسعي ي وذكر اهنا فضيلة الرشف بوراثة الن

 .الكسب والتجارة

، «سورة الفيل»، ًل يكون له تعلق ًل بآخر السورة، وًل بـويف السورة وجه ثالث

إليالف اعجخوا : وإنام يكون ذلك عىل سخيل التعجب، فيكون ي اآلية حمذوف تقديره

ون ي جُّ
 رشكهم قريش، إيالفهم رحلة الشتاء والصيف، ومع ذلك فهم َيلِ

 .(1)وهذا املعنى أقرب من الذي قبله. ومعصيتهم، وًل يشكرون نعمة اهلل تعاىل

 :﴾ہٻ ٻ پ پ ﴿ *

الثانية اهي « إيالف»اهنا جمرورة؛ ألهنا عطف بيان عىل إيالف األوىل، فـ إيالف

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿: األوىل، واهذا مثل قول اهلل تعاىل« إيالف»

                                                           

« إعراب القرآن»، و(5/365)للزجاج « معاين القرآن»، و(24/649)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

تفسري »، و(4/493)« زاد املسري»، و(24/339)للواحد  « لتفسري الخسيطا»، و(5/814)للنحاس 

 .، واملصادر السابقة(2/4)« بصائر ذو  التمييز»، و(20/208)« القرطخي
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الثانية، لكن استأنف هبا « األسخاب» األوىل اهي« األسخاب»فـ. ﴾گ گ ڳ ڳ

 .[34 -36: غافر] ﴾ڳ ڳ﴿: آية أخرى فقال

راحلة؛ ألن اإلنسان : اًلرحتال واملسري، ومنه نسمي الدابة: اهي والرحلة

يركخها إذا سافر، وقد كانت رحلة الشتاء إىل اليمن؛ ألن اجلو فيها أدفأ، : يرحتلها؛ أ 

ا أبرد، امتَن اهلل تعاىل عليهم بذلك، واهذا من إىل الشام؛ ألن اجلو فيهورحلة الصيف 

 .إضافة الفعل إىل زمانه

 وإذا أضيف الفعل إىل زمانه، فهل يلزم أن يستغرق الزمان كله؟

كال، فالرحلة ! اهل كل الشتاء واهم ي اليمن؟ وكل الصيف واهم ي الشام؟

 .ض الوقتر؛ فإهنا ًل تأخذ إًل بعصالة الظه: ما نقول تستغرق بعض الوقت، فعند

والشتاء والصيف اسامن لفصلني من فصول السنة الشمسية، والشتاء يقدر فيها 

الشتاء : يوًما، واإلمام مالك يقول( 93)يوًما، والصيف يقدر فيها بـ( 19)بحواىل 

 .نصف السنة، والصيف نصفها اآلخر، واآلية تصلح هلذا واهذا

 :معان كثرية، منهاواآلية فيها إشارة إىل 

دعوة التي أذن اهلل أن تنطلق من جزيرة العرب ومن مكة، حتتاج إىل أن ال -1

تواصل مع األمم والشعوب األخرى؛ وهلذا كانت الرحلة إىل اليمن وإىل الشام من 

إقامة العالقة والتواصل والتعارف مع الناس، واًلكتساب منهم؛ ألنه باًلتصال 

األمم والشعوب األخرى؛ الدعوة حتتاج إىل تواصل مع يتحَقق التعارف، واهكذا 

هبذا اًلتصال، الذ  متثل ي رحلة  صىل اهلل عليه وسلمولذلك مَهد تعاىل لنخيه 

 .الشتاء، ورحلة الصيف

وًل يصح ي الدعوة أن يعيش املسلمون ي عزلة عن الناس، فهذا رسول اهلل 

وإىل ىل كِرْسى وإىل الـُمَقوقس كان يراسل امللوك، فأرسل إ صىل اهلل عليه وسلم
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النَجايش وإىل كل جخار يدعواهم إىل اهلل تعاىل، ثم كان يستقخل الوفود، فاستقخل 

نصارى َنْجران، واستقخل قخائل العرب من اجلزيرة، وخاطخهم ودعااهم إىل اهلل، واهذا 

قخيلة، التواصل حيتاج إىل فهم الطرف اآلخر، سواًء كان فرًدا أو مجاعة أو شعخًا أو 

 .وتارخيهفتفهم لغته وثقافته 

حتتاج إىل  -مثل اًلقتصاد -أن املصالح الدنيوية التي هبا قِوام حياة الناس -2

عىل كثري من  -مع ظهوره -اًلتصال، فهي مصالح متشابكة متخادلة، واهذا خيفى

الناس، الذين يرون أن جمرد استفادة العدو من اليشء الذ  نستفيد نحن منه حيتم 

 .ا تركه وحرمان أنفسنا منهعلين

؛ فالنخي  مات ودرعه مراهونة  عند  صىل اهلل عليه وسلمواهذا من الغلط الخنيِّ

استفاد  صىل اهلل عليه وسلم، واهذا اليهود  كان يستفيد من الخيع، والنخي (1)هيود 

راعى مصلحته، فمن الفقه أن ندرك  صىل اهلل عليه وسلممن الرشاء، ولكن النخي 

، وأن عىل املرء أن يتحَرى مصلحته ولو اهذه املصلحة املشرتكة بني بني اإلنسان

وافقت مصالح خصومه أو خمالفيه، وًل يعد اهذا من باب التعاون عىل اإلثم 

 !والعدوان، أو اإلعانة عىل الرش كام يتومهه بعضهم

هم مصلحة ي يشء، واهذه املصلحة قد فإذا كان للمسلمني عامة أو لطائفة من

رم أنفسنا من اهذه املصلحة من أجل حرمان يستفيد منها الكفار، فال ينخغي أن نح

اآلخرين، فمن اخلطأ الكخري أن يكون تقديرنا للمصالح واملفاسد مخنيًّا عىل مراعاة 

حرمان اآلخرين من اهذه املصلحة، وإذا كانت اهذه املفسدة سوف ترض اآلخرين، 

الدينية ها ترضك أنت أيًضا، فهل من احلكمة أن تفعلها؟ كال، فاملصالح الدنيوية ولكن

                                                           

صحيح »، و(4464، 2986، 2509)« صحيح الخاار »، و(2424)« مسند أمحد»: ينظر( 1)

 (.8603)« مسلم
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متشابكة، وًل يوجد ي الدنيا مصالح حمضة أو مفاسد حمضة، وإنام املصلحة الغالخة ي 

طيها بعض املفسدة، واملفسدة الغالخة معها بعض املصلحة، فالقضية هلا حسابات ًل 

سديد والعقل الراجح، وهلذا حيسن اًلعتناء بدراسة يمكن إدراكها إًل بالنظر ال

 .مقاصد الرشيعة

اهلل تعاىل حيفظ الفرد واجلامعة والدولة واألمة ي األخالق العامة التي أن  -3

حيتاج الناس إليها، فإذا رأيت العدل يرضب بِجَرانِه ي بلد أو دولة أو أمة، ورأيت 

الصفات جديرة بأن متنح أاهلها التقدم  املساحمة، واملحافظة عىل حقوق الناس، فهذه

 .والتمكني، ولو كانوا كفاًرا

رأيَت الظلم والخغي والعدوان ومصادرة احلقوق ينترش ي دولة أو جمتمع؛  وإذا

:  رمحه اهللفهو جدير بأن حيل به عقاب اهلل تعاىل، ولو كان مسلاًم، كام قال ابن تيمية 

 .(1)«كانت كافرة، وًل يقيم الظاملة وإن كانت مسلمةإن اهلل يقيم الدولة العادلة وإن »

. (2)«تقوُم الساعُة والروُم أكثُر الناس»: يقول وسلمصىل اهلل عليه والنخيُّ 

وكثرهتم تعني القوة، والشجاعة، والتسلط، والكثرة ليست حمصورة ي الكثرة 

 .العددية

 وملاذا هذه الكثرة فيهم؟

إهنم ألحلُم : إن فيهم خلصاًًل أربًعا»: (3)عنهريض اهلل  قال عمرو بن العاص

بعد مصيخة، وأوشُكهم كرًة بعد فرة، وخرُياهم  الناس عند فتنة، وأرسُعهم إفاقةً 

 .«وأمنُعهم من ظلم امللوك: ملسكني ويتيم وضعيف، وخامسة  حسنة  ومجيلة  

                                                           

 (.21/846)« جمموع الفتاوى»: ينظر( 1)

 .ريض اهلل عنه حديث املستورد بن شَدادمن ( 2191)أخرجه مسلم ( 2)

 .كام ي احلديث السابق( 3)
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حق  فهذه األخالق عامة متعلقة بحقوق الناس، وإقامة العدل وإعطاء كل ذ  

 .حَقه

األخالق، وإن اهلل سخحانه ذَكر قريًشا حفَظ مكانتهم؛ ملا ُجخِلوا عليه من مكارم 

، أن قريًشا كانوا إذا أصابتهم جماعة أو ريض اهلل عنهاموقد ذكر عطاء عن ابن عخاس 

َمـْاَمصة أو َمْسغخة، أدخل الرجُل أوًلده ي بيت أو خخاء، فمكثوا فيه جائعني حتى 

يا : مناف يموتوا من الـَمْاَمصة، بسخب الكرامة واألََنَفة، فقال هلم اهاشم بن عخد

نكم أحدثتم حدًثا، حيث ترتكون أنفسكم وأوًلدكم ي بيت حتى معرش قريش، إ

متوتوا من اجلوع، وهبذا تقلون أنتم، وتكثر العرب، وتذلون وتعز العرب، وأنتم أاهل 

ثم أمجع أمراهم عىل أن ينشئوا اهاتني . َتخَع   حرم اهلل تعاىل، والناس لكم ي ذلك

الرحالت يقتسمونه بينهم، غنيهم الرحلتني إىل اليمن وإىل الشام وما ربحوه ي اهذه 

، (2)، ولذلك قال مطرود اخلُزاعي(1)وفقرياهم، كخرياهم وصغرياهم، ذكراهم وأنثااهم

 :واهو يمدحهم

ُل رحَله ا الرجُل املحوِّ  منـاِف  مرْرَت بآِل عخدِ اهاَل ***  يا أهيُّ

 والراحلوَن لرحلِة اإليالِف ***  اآلخذوَن العهَد من آفاقِهـا

 حتى يكوَن فقرُياهم كالكاي***  م بفقرِياهمواخلالطون غنيَه

                                                           

 (.20/205)« تفسري القرطخي»: ينظر( 1)

« أنساب األرشاف»، و(46ص)« املنمق ي أخخار قريش»، و(8/841)« سرية ابن اهشام»: ينظر( 2)

(. 345ص)« الشعراءمعجم »، و(8/248)« أمايل القايل»، و(2/252)« تاريخ الطرب »، و(8/60)

َبْعَرى، كام ي  َبْعَرى بن اهلل شعر عخد»: ، وينظر(8/65)« احلامسة الخرصية»وُتنسب أيًضا إىل ابن الزِّ  «الزِّ

َبْعَرى بن اهلل عخد إىل ُنسب فيام( 54ص)  .غريه وإىل الزِّ
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فكان الفقري مثل الغني سواًء بسواء فيام يكسخونه، فلام كانت عنداهم اهذه اخلصلة 

الغني عىل الفقري؛ جعل اهلل تعاىل هلم اهذه ي بذل املال واإلنصاف، وعدم تفضيل 

 .املنزلة

مل تكن لغرياهم بربكة  تذكري قريش بنعمة اهلل تعاىل عليهم، واهي نعمة: فمعنى اآلية

لزومهم للخيت احلرام ومحايته، وعامرة املسجد احلرام، فكانت القخائل كلها حترتم 

، كانوا قريًشا، وحتى القخائل التي مل تكن تعظم األشهر احلرم، ك ُقضاعة، وَخْثعم، وَطي 

 .يعظِّمون قريًشا

ا جُتلب إليه الخضائع من كل  مكان، وكانت ومن اهنا صارت مكة مركًزا جتاريًّ

احلخشة ترسل الخضائع عرب الخحر إىل جدة، واهكذا الشام واليمن، وقامت حول مكة 

ركة اًلقتصادية، األسواق املعروفة، مثل ُعكاظ وَمـَجنَة وذ  الـَمَجاز، وانترشت احل

وصار العرب يقدمون مكة من أجل احلصول عىل مكاسخهم وأرزاقهم، ولذلك 

وصار عنداهم يشء من اإلبداع ي العلم واألدب والشعر،  حتَسنت لغة قريش وهتَذبت،

والعالقات اًلجتامعية، وكل اهذا فيه متهيد ًلنخثاق رسالة اإلسالم وانطالقها من اهذا 

 .الخلد احلرام

: العنكخوت] ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿: امتن اهلل تعاىل عليهم بقولهوهلذا 

 ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿: وقال ي اآلية األخرى. [64

 .[54: قصصال]

واهذا اإليالف الذ  ذكره تعاىل لقريش ي بقائهم بمكة، اهو نقيض ما حكاه عن 

 .[861: األعراف] ﴾ڱ ڱ ں ں﴿: اليهود

 :﴾ھپ ڀ ڀ ڀ ﴿ *
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مل يأمراهم سخحانه أن يرتكوا الرحلة إىل اليمن والشام ليفرغوا للعخادة، فلهم أن 

 .وتعاىلك يألفوا اهذه الرحلة ويستمروا عليها، ليعخدوا رهبم تخار

أن يوظِّفوا ما رزقهم اهلل تعاىل ي مصلحة عخاده، والعخادة اهنا شكر : ومن العبادة

 .[83: سخأ] ﴾وئ وئ ۇئ ۇئۆئ﴿: ملا أنعم اهلل به عليهم، كام ي قوله سخحانه

تشعر بالرعاية واحلفظ، وما قصة أصحاب الفيل عنا بخعيد،  ﴾ڀ﴿وكلمة 

ان، وذَكراهم أن هلذا الخيت الذ  يعتزون به ومقتىض اهذا األمر أن جيتنخوا عخادة األوث

ا حيميه، فهو املستحق وحده للعخادة، ولذا أضاف ذاته العلية واسمه الرشيف إىل  ربًّ

فه هبذا، وليس بيشء آخر، وي قوله الخيت؛ إشارة إىل أن اهذا بيت اهلل سخحانه، ورش

عز  بيت اهلل نسب الخيت إىل ذاته العلية، فصار. [825: الخقرة] ﴾وئ وئ﴿: تعاىل

 .واملقام اهنا مقام امتنان بالنعم، فيناسخه ذكر صفة الربوبية دون غرياها ،وجل

إشارة إىل الخيت، والعادة أن اإلشارة تكون ليشء حارض، كام  ﴾ڀ﴿: وقوله

اهذا الكتاب، واهذا القلم، فاإلشارة كانت ألمر موجود عند السامعني، ُيشار : تقول

 ي صالته، حيث صىَل عند الخيت، فقرأ عنهريض اهلل  إليه، كام أشار عمر

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿: ، فجعل يومئ إىل الخيت، ويقول﴾ٱ ٻ﴿

 .(1)﴾ٿ ٿٺ ٿ 

 ، ر أن اهذا الخيت باٍق مرفوع شامخ أيبٌّ وفيه معنى عظيم، واهو أن اهلل سخحانه يقرِّ

قخل يتعاىل عىل كل حماوًلت اهلدم والتاريب، ولذلك ُيشار إليه؛ ألنه موجود، واهذا 

أن تنقل شاشات التلفاز والقنوات الفضائية الصور احلية من الخيت احلرام، فهو اليوم 

 .كل مكان ي األرضُيشااهد من 

                                                           

 (.1498)أخرجه ابن أيب شيخة ( 1)
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وإنك تتعجب َأًَل جتد اليوم حول اهذا الخيت احلركة والنشاط العلمي والنشاط 

ملها اإليامين الذ  يتناسب مع مكانته، ي حني أن أمم األرض كلها اليوم تفتار بمعا

ومتاحفها ورسومها وآثاراها ورموزاها، ويفتارون بأبنية حديثة من املعابد 

 أمصار اإلسالم يفارون برمز من رموز العلم فيها، فالرمز والكنائس، واملسلمون ي

القرويني، : الزيتونة، وي املغرب: األزاهر، وي تونس: العلمي واإليامين ي مرص اهو

َضله يوم خلق الساموات واألرض، وجعل األنخياء واهذا الخيت عريق، واهلل تعاىل ف

ون إليه ويطوفون به، وجعل له اهذه القدسية واهذ ا الخقاء واهذا اخللود، واهذا حيجُّ

يستوجب أن يكون حول الخيت العمل الكثري، واحلركة العلمية النشيطة، والتأثري 

 .الكخري بام يتناسب مع جاللة الخيت ومكانته ومنزلته

 :﴾ھٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿ *

؛ فاإلطعام نعمة كخرية ًل يستغني عنها أحد، «أشخعهم»و ﴾ٺ﴿وثمة فرق بني 

باالف الشخع، فليس حمموًدا بكل حال؛ فقد يفيض إىل التامة، وربام أرض بالصحة، 

واملرء ُيَذمُّ إذا كان منهمًكا ي ألوان امللذات من املآكل واملشارب؛ ولذلك عرَب 

 .حيتاج إليهباإلطعام، ألنه القدر الذ  

أطعمهم من جوع ألـَم هبم بعض الوقت، ومن ذلك : ون معنااهاوحيتمل أن يك

 .(1)أهنم كانوا إذا جاعوا جلسوا ي خخاء حتى يموتوا

اللهمَّ »: ملا استعصت عليه قريش قال صىل اهلل عليه وسلمومن ذلك أن النخَي 

اجللود، وورق الشجر،  فجاعوا حتى أكلوا. (2)«أعني عليهم بَسبْع  كَسبِْع ُيوسف

وحتى كان الواحد منهم ينظر إىل السامء، فريى بينه وبني السامء كهيئة الدخان من 

                                                           

 .كام تقدم قريًخا( 1)

 .ريض اهلل عنه من حديث ابن مسعود( 4122)خاار  أخرجه ال( 2)
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، فاهلل تعاىل [82: الدخان] ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿: اجلوع، حتى قالوا

راهم أنه اهو الذ  أطعمهم من جوع  .يذكِّ

 .(1)أبدهلم من اجلوع إطعاًما: اهنا بدلية، أ  ﴾ٺ﴿و

أطعمهم من جوٍع كان يقتضيه املقام، باعتخار طخيعة : عنىوحيتمل أن يكون امل

مكة، فهي بلد غري ذ  زرع، ولكن اهلل َمَن عليهم بأن جلب هلم األرزاق من كل 

 :عليه السالممكان فصار يأتيها رزقها رغًدا من كل مكان، واهي دعوة إبرااهيم 

)[826: الخقرة] ﴾ی ی ی جئ﴿
2). 

ـَم هبم كانوا عليه، وأقرب مثال حيتمل آمنهم من خوف أل: ﴾ٿ ٿ ٿ﴿

 .مذكور قصة أصحاب الفيل، فأاهل مكة خافوا منهم، وخرجوا إىل َشَعف اجلخال

آمنهم من خوٍف كانوا خليقني به؛ ألنه مل يكن عنداهم َمنََعة  وًل : أو يكون املعنى

، [64: العنكخوت] ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿: سالح؛ وهلذا قال

تتناحر فيام بينها، وحيارب بعضها بعًضا، واهذا الخلد آمن، فالقخائل العربية كانت 

، فاستجاب [826: الخقرة] ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴿: عليه السالمواهذه دعوة إبرااهيم 

 .(3)اهلل دعاءه، وجعل الخلد آمنًا

احلاجات اإلشارة إىل أمهية األمن والطعام ي حياة الفرد واجلامعة، واهذه من  -1

ر  الفطرية الرضورية التي رّكب ي اإلنسان حاجته إليها، فاإلنسان إذا جاع لن يفكِّ

                                                           

« روح املعاين»، و(1/399)، (8/399)« حاشية الشهاب عىل تفسري الخيضاو »: ينظر( 1)

 (.30/568)« التحرير والتنوير»، و(9/558)« تفسري القاسمي»، و(85/443)

زاد »، و(24/349)للواحد  « التفسري الخسيط»، و(5/366)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 2)

 (.30/568)« التحرير والتنوير»، و(20/209)« تفسري القرطخي»، و(4/494)« املسري

 .، واملصادر السابقة(4/103)« الكشاف»، و(24/653)« تفسري الطرب »: ينظر( 3)
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بشكل صحيح، ولن يعخد ربه كام ينخغي، ولن يتعلم، ولن يعمل، فاجلوع جيعل 

و ، وربام جتَرأ عىل أن يكذب ويرسق، كام اإلنسان منقطًعا عن اخلري الديني والدني

ث  -صار عليه دين  : يعني -إن الرجَل إذا َغِرمَ »: وسلمصىل اهلل عليه قال النخي  حدَّ

 .(1)«فكذَب، ووعَد فأخلَف 

ٿ ٿ ٿ ﴿: وقد جعل اجلوع واخلوف عقوبًة لألمم املذنخة، كام قال اهلل تعاىل

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ول فاجلوع واخلوف قد حييط باإلنسان مثل اللِّخاس، وحي. [882: النحل] ﴾ڃ ڃ ڃ

 .بينه وبني مصالح الدنيا واآلخرة

احلاجات الرضورية، اهو أصل لنمو واًلستقرار الذ  يفيض إىل احلصول عىل 

اخلري، وحتقق املصالح، وبالعكس من ذلك، فإن احلروب األاهلية مثاًل، والقلق 

وزوال األمن واشتداد اجلوع من العوائق والعوارض التي حتول بني الناس وبني 

واآلخرة، ففي الخلد الذ  يشيع فيه اخلوف أو الفقر ًل تطمع أن يكون مصالح الدنيا 

 . مستوى مقنع من العلم والعمل واألخالق والتفكريأاهله عىل

وكثري من بالد اإلسالم مختالة بأحد األمرين، إما أن يكون فيها الفقر، فتجد 

ا؛ وفقراها بسخب مئات املاليني فقراء، مع أهنا قد تكون بالًدا نفطية، كنيجرييا وغرياه

 .خب احلروب األاهليةسوء التنظيم، وسوء توزيع الثروة، وإما أن ُتصاب باخلوف، بس

ومن املحزن أن ثامنية وعرشين من بني ثالثني نزاًعا عامليًّا موجودة ي الخالد 

إن اهذا بسخب كيد أعدائنا فحسب؛ فنحن غري ساملني من : اإلسالمية، وًل نقول

: ما ينزل بنا بسخب عدونا، وعدونا سيصنع، ولكن كام قال اهللالتَخَِعات، وليس كل 

آل ] ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴿ ،[888: عمرانآل ] ﴾ڃ ڃ چ چ﴿

                                                           

 .ريض اهلل عنهامن حديث عائشة ( 519)، ومسلم (2394)« أخرجه الخاار ( 1)
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، فلو كنا عىل قدٍر من اًلستقامة ملا استطاع األعداء أن يوجدوا بيننا [820: عمران

 .احلروب والرصاعات

النخوة، أو وقت أن اآلية ليست خاصة بقريش، كام أهنا ليست خاصة بام قخل  -2

سنة، نقرأ السورة ونجد فيها أن اهلل ينعم عىل ( 8400)النخوة، فها نحن اليوم بعد 

الخلد احلرام وما حوله باألمن، والطعام، ثم تأيت الدعوة للعخادة، بأن توَظف اهذه 

، ونرش دينه، واإلحسان صىل اهلل عليه وسلمخيه النعم لطاعة رب اهذا الخيت، وطاعة ن

وكل خماطب . [84: القصص] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿: إىل عخاده

 .يرى الخيت املشار إليه عياًنا أو عرب الشاشات املخارشة

ق التواصل مع األمم األخرى وتألفهم، مع حفاظها عىل  فعىل األمة أن حتقِّ

الصورة الصحيحة لإلسالم، وتخحث عن اهويتها وثقافتها، من أجل أن تقدم هلا 

 .نيوية ي كل مكانمصاحلها الدينية والد
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*  

 :هلذه السورة أسامء عديدة، واملشهور يف غالب كتب التفسري واملصاحف

 .؛ وذلك لذكر املاعون ي آخراها (1)«سورة املاعون»

، (2)، وبعض كتب التفسري«الخاار صحيح »ورد ذلك ي . «﴾ٹ﴿سورة »و

 .باعتخار أول لفظ فيها

ينسو»و  .﴾ٹ ٹ ٹ ٹ﴿: ؛ لقوله تعاىل (3)«رة الدِّ

 .؛ لذكره فيها(4)«سورة اليتيم»و

 .﴾ٹ﴿: ؛ لقوله تعاىل(1)«سورة التكذيب»: وبعضهم ساَماها

                                                           

« تفسري الطرب »، و(80/345)« سنن النسائي الكربى»، و(4/165)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

، (5/524)« املحرر الوجيز»، و(80/304)« تفسري الثعلخي»، و(2/536)« املستدرك»، و(24/654)

 (.30/563)« التحرير والتنوير»و، (20/280)« تفسري القرطخي»و

 «الخاار  صحيح»و ،(3/463) «الرزاق تفسري عخد»، و(453ص)« تفسري جمااهد»: ينظر( 2)

« التحرير والتنوير»، و(4/495)« زاد املسري»، و(6/211) «السمعاين تفسري»و ،(6/844)

(30/563.) 

« ناسب اآليات والسورنظم الدرر ي ت»، و(20/588)« اللخاب ي علوم الكتاب»: ينظر( 3)

، (85/444)« روح املعاين»، و(5/688)« فتح القدير»، و(8/896)« اإلتقان»، و(22/245)

 (.30/563)« التحرير والتنوير»و

نيل املرام من »، و(85/408)« فتح الخيان ي مقاصد القرآن»، و(5/688)« فتح القدير»: ينظر( 4)

 (.30/563)« لتنويرالتحرير وا»، و(464ص)« تفسري آيات األحكام
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 ،﴾ڭڇ ڇ ڇ ﴿: ست آيات، باعتخار أن قوله  *

آية واحدة، وبعضهم يفصلها فيجعلها آيتني، فتصخح سخًعا، كام اهو  ﴾ۇڍ ڌ ﴿

 .(2)ليومي املصاحف ا

مكية بال خالف »: وقال ابن عطية .عىل قول مجهور املفرسين  *

 .(3)«علمته

 .(4)نزلت باملدينة، واهو قول قتادة: وقيل

نزل بمكة اآليات الثالث األول، والخاقي نزل باملدينة، واهو مرو  عن : وقيل

 .(5)، واختاره بعض املصنِّفني ي التفسريريض اهلل عنهامابن عخاس 

إهنا نزلت ي أيب سفيان، وكان كرياًم ينحر ي كل : قال بعضهم  *

عها عىل الناس، فجاءه يتيم يطلب   .(6)منه حلاًم أو غريه فقرعه بعصاأسخوع ناقة، ويوزِّ

                                                                                                                                                    

، (85/444)« روح املعاين»، و(22/245)« نظم الدرر ي تناسب اآليات والسور»: ينظر( 1)

 (.30/563)« التحرير والتنوير»و

« الكشاف»، و(298ص)« الخيان ي عدِّ آ  القرآن»، و(4/169)« تفسري مقاتل»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(30/563)« ويرالتحرير والتن»، و(85/444)« روح املعاين»، و(4/103)

« تفسري الثعلخي»و ،(24/654)« تفسري الطرب »، و(4/169)« تفسري مقاتل»: ينظر( 3)

، (20/280)« تفسري القرطخي»، و(4/495)« زاد املسري»، و(5/524)« املحرر الوجيز»، و(80/304)

 (.30/563)« التحرير والتنوير»، و(85/444)« روح املعاين»و

، (20/280)« تفسري القرطخي»، و(4/495)« زاد املسري»، و(5/524)« املحرر الوجيز»: ظرين( 4)

 (.30/563)« التحرير والتنوير»، و(85/444)« روح املعاين»و

، (85/444)« روح املعاين»، و(4/495)« زاد املسري»، و(4/103)« الكشاف»: ينظر( 5)

 (.30/563)« التحرير والتنوير»و

« تفسري القرطخي»، و(5/524)« املحرر الوجيز»، و(6/350)« تفسري املاورد »: ينظر( 6)

 (.30/566)« التحرير والتنوير»، و(85/446)« روح املعاين»، و(20/280)
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ي أيب : وقيلي الوليد بن املغرية، : وقيلنزلت ي العاص بن وائل، : وقيل

شام وغريه من أاهل السري، واهي قصته مع جهل، وأليب جهل قصة ذكراها ابن اه

استشفع إىل أيب جهل : األََرايش، حيث أخذ ماله، ورفض أن يعطيه حقه، فقيل له

، واهو ًل يدر  ما بينه وبينه، فأخذ األمر عىل التصديق، اهلل عليه وسلمصىل بمحمد 

أيب جهل، إىل  صىل اهلل عليه وسلم، فجاء النخيُّ صىل اهلل عليه وسلمفذاهب إىل النخي 

واهلل، لقد رأيُت شيئًا : واستارج للرجل حقه، فقالوا أليب جهل ي ذلك، فقال

 .(1)!لرجل حقهفأصابه رعب وأعطى ا. واهوًًل بيني وبينه

إن السورة عامة، وإهنا مل تنزل ي شأن أحد بعينه، وإنام نزلت فيَمن كان : وقيل

 .اهذا حاله

 :﴾ۀٹ ٹ ٹ ٹ﴿ *

ب، فهو تعاىل يريد إثارة العجب والداهشة ممَن اهذا استفهام عىل سخيل التع جُّ

وناالطها، يتصف بصفات معينة، فهو حديث عن فئة من الناس تعيش بني أظهرنا، 

 !وُيراد منا أن نلتفت ونتفطن لخعض مواطن الغرابة ي حياهتا وسلوكها

واهذه الرؤية قد تكون برصية؛ ألهنم أناس نشااهداهم ونرااهم، وربام كانت 

 .ي احلالني تتعلق بأمر حمسوس مشااهد علمية؛ واهي

 .خطاب عام لكل َمن يصلح له اخلطاب ﴾ٹ﴿

ڃ ڃ چ چ ﴿: م، كام قال اهللاإلسال: ﴾ٹ﴿ وحيتمل أن يكون املقصود

 .[89: آل عمران] ﴾چ

                                                           

، (235 -2/233)ًلبن اهشام « السرية النخوية»، و(4/846)« سرية ابن إسحاق»: ينظر( 1)

الخداية »، و(894 -2/893)للخيهقي « ئل النخوةدًل»، و(894 -8/896)أليب نعيم « دًلئل النخوة»و

مع املصطفى صىل »، و(30/566)« لتنويرالتحرير وا»، و(5/682)« فتح القدير»، و(3/45)« والنهاية

 (.214 -215ص)للمؤلِّف « اهلل عليه وسلم
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اجلزاء واحلساب، واهذا كثري الورود ي القرآن، كام : وحيتمل أن يكون املقصود

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿، [9: اًلنفطار] ﴾چ چ چ چ﴿: ي قوله

ي القرآن يقصد هبا « الدين»فالغالب أن كلمة  ،[81 -84: اًلنفطار] ﴾ہ ہ

 .كام تفعل جُتازى: أ . كام َتِدين ُتدان: ، ويقال(1)الدينونة

وي اهذا إشارة إىل أثر الوازع اإليامين ي القلوب، وأن اإليامن بالدار اآلخرة من 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴿:  عن أنخيائهأعظم األركان؛ وهلذا قال تعاىل

، فثََم فرق جواهر  بني إنسان يعيش ي اهذه الدنيا واهو [44 -46: ص] ﴾ڇ ڇ ڍ

مستيقن باجلزاء عىل األعامل يوم القيامة، وآخر يرى َأًَل بعث وًل نشور وًل جزاء وًل 

 .حساب؛ ولذا فحساباته تنتهي عند آخر حلظة ي الدنيا

اخللق، ور واحلساب حيمل اإلنسان عىل مراعاة حقوق واإليامن بالخعث والنش

 .ولذا قرن اهنا التكذيب بدعِّ اليتيم، وترك احلض عىل طعام املسكني

فأعظم ضامنة حلفظ حقوق الناس وعدم ظلمهم واإلحسان إليهم اهي اإليامن 

گ گ گ ڳ ﴿: بالدار اآلخرة؛ فاملؤمن يتعب ي مجع املال ثم خُيرج منه حقه

ة، ولو مل جيد أثره ؛ ألنه يرجو الثواب ي اآلخر[25 -24: عارجامل] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ

 .وثمرته ي الدنيا

والتكذيب ي القلب، والسورة تكشف عن العالمات الظااهرة ي األحوال 

بني  .واألخالق واملعامالت التي تطخع أولئك املكذِّ

، واقعة ي ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ﴿: إن الفاء ي قوله: وقال بعض املفرسين

 تعرفه، فهوإن كنت تريد أن : ذوف، وكأن التقديرجواب رشط حم

                                                           

چ چ چ ﴿: «سورة اًلنفطار»، و﴾ڱ ڱ ں ں ڻ﴿: «سورة املعارج»ما تقدم ي ينظر ( 1)

 .﴾ائٿ ٿ ٹ ٹ ﴿: «املطففني سورة»، و﴾ۋچ 
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فرتكيز السورة ليس عىل التكذيب بيوم الدين، مع أنه ، ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

أعظم الفجور والكفر؛ بل عىل ذكر أخالق اجتامعية فاسدة منحرفة، وتعليلها بأهنا ًل 

 .تصدر إًل من أقوام خلت قلوهبم من اإليامن

بني أم كانواواهل كان أولئك الطغاة املتجااهلون   للحقوق اإلنسانية مكذِّ

 جاحدين؟

ب بلسانه، وًل يقيم للدين وزًنا ي حياته، كشأن غالب  حيتمل أن أحداهم يكذِّ

الخرش اليوم الذين ًل يقيمون للدين وزًنا، ولكنهم جيرون عىل ألسنتهم كلامت 

 .التكذيب أو الشك أو الالمخاًلة

فمن الكفار َمن ال يؤمن نهم بصفته، ، واهلل تعاىل وصف كل نوع موالكفار أنواع

ب به ظااهًرا وباطنًابيوم الدين  .، ويكذِّ

ۓ ﴿: ، واهم الذين قال اهلل تعاىل فيهمومنهم َمن يقر بقلبه وجيحد بلسانه

، [33: األنعام] ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

 .[84: النمل] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿: وكام ي اآلية األخرى

 .وتردُّدومنهم َمن يقع عنده شك 

، فيكون [4: يونس] ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿: ، كام قال سخحانهومنهم الغافل

ين أصاًل، بانشغاله هبموم وظيفته وتأمني مستقخله  .غافاًل عن قضية الدِّ

 :﴾ہڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ *

 .فعل مضارع يدل عىل اًلستمرار، حتى صار طخًعا ُيعرف به ﴾ڤ﴿
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 ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئوئ ﴿: ، كقوله تعاىل(1)يدفعه دفًعا عنيًفا: واملعنى

يدفع اليتيم بالرضب، وًل يرفق : ُيدفعون إليها بقوة وشدة، واملعنى: ، أ [83: الطور]

به، وًل يراعي إحساسه ويتمه، أو يدفعه عن حقه إذا جاء يطالب به؛ ألنه يراه 

 .ضعيًفا ًل أحد حيامي عنه، واهذه غاية اخلساسة واألََثرة

د يستمر اليتم إىل حال استغنائه عن صغري السن الذ  فقد أباه، وق: اهو واليتيم

، ومن اهنا جاء الوعيد عىل زجره وتعنيفه وقهره، واهو ألجل يتمه يتجَرأ (2)الناس

 .عليه كثري من الناس ويؤذونه وًل يخالون به؛ ألنه ليس له والد يدافع عنه

 :﴾ھڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿ *

 .التكرار، واهذه الصفة ترك وليست فعاًل فعل مضارع يدل عىل  ﴾ڦ﴿

احلث؛ لكنه بالضاد أقوى، فحرف الضاد أشد من الثاء، واختيار : اهو احلضُّ و

 .(3)احلرف ي القرآن الكريم له دًللة وله معنى

ھ ھ ﴿: ي قوله تعاىل« سورة الفجر»ويشخه سياق اآليتني اهنا ما جاء ي 

 .﴾ٿۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ھ ھ ے ے ۓ

                                                           

« املاورد تفسري »، و(80/626)« تفسري املاتريد »، و(24/659)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

 (.20/288)« تفسري القرطخي»، و(4/104)« الكشاف»، و(6/358)

نَة لِقَوام « إعراب القرآن»، و«د ع»( 385 -384ص)« املفردات ي غريب القرآن»: وينظر أيًضا السُّ

 (.555ص)

 .﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿: «سورة الفجر»ينظر ما تقدم ي ( 2)

« التحرير والتنوير»، و(5/534)« القدير فتح»، و(20/53)« تفسري القرطخي»: ينظر( 3)

(30/566.) 
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ًل حيض اهذا، شاص بعينه، وإنام عن فئة من الناس، فهذا والكالم ليس عن 

واهذا ًل حيض اهذا، فمن ذلك يتوَلد أهنم ًل يتحاضون عىل طعام املسكني، فهو ًل 

 .حيض نفسه وًل حيض غريه

مه من مال أو  وقد يكون السياق يتعلق بإنسان غري واجد، ليس عنده ما يقدِّ

 :(1)عجز اهو عنه، كام قال املُتَنَـخِّيطعام، ولكن قادر عىل أن حيض غريه عىل ما 

 فليُسِعُد النطُق إن مل ُتْسِعد احلاُل ***   خيَل عنَدك هُتدهيا وًل ماُل ًل

غ أن يالم اإلنسان إذا مل يكن بالذ  ُيطعم، وًل اهو بالذ  حَيُضُّ عىل  ويسوِّ

حيض نفسه اإلطعام، واهذا تقخيح حلال الذ  ًل حيض، فام بالك إن كان عنده مال، وًل 

 عىل إطعام املحتاج؟

ة تستحثُّ املكَلف القادر أن يخذل ما يستطيع، إن كان ذا مال والرشيعة واحلكم

أخرج من ماله، وإًل كان ي جهده وعطائه املعنو  وحثه للناس ومشاركتهم ي 

األعامل الطوعية اخلريية، ما جيعله باب خري وبر، فربام شارك بعقله وختطيطه وابتكاره 

رهللرب  .امج والطرائق التي تضخط اهذا العمل وتطوِّ

، «َدعِّ اليتيم»، واهو أمر اعتقاد ، ثم وصفهم بـ«التكذيب»فوصفهم تعاىل أوًًل بـ

واهو أمر وجود  فعِّل، واهو أهنم يرضبون اليتيم ويدفعونه، ثم وصفهم بأمر تركي أو 

ون عىل طعام املسكني»منعي، واهو أهنم  ، فهذه الصفة ليست موجودة فيهم، «ًل حيضُّ

 .وكان جيب أن تكون فيهم

ه ان قد يندفع إىل اإلحسان للالق بسخب فطر  ِجخِّلِّ يعود إىل طخيعتواإلنس

وسجيته الكريمة، واملؤمن ُيثاب عىل فعل اإلحسان حتى لو مل حترضه نية؛ حتفيًزا للناس 

 .إىل املخادرة للاري وعدم الرتدد

                                                           

 (.3/246)املنسوب إىل أيب الخقاء العكرب  « رشحه»، و(416ص)« ديوان املتنخي»: ينظر( 1)
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وقد يفعل املعروف احتساًبا يرجو به خري اهلل تعاىل وبره ي الدنيا واآلخرة، فهو 

وصلة الرحم،  رف أن َمن أحسن إىل الناس أحسن اهللُ إليه، فيخادر برب الوالدين،يع

 .(1)وطلب ثواب اآلخرة ظااهر

ر عىل  واهل طلب خري الدنيا من سعة الرزق والنََسأ ي األثر والصحة، مما يعكِّ

 حسن النية، أو ُيَعدُّ من إرادة اإلنسان بعمله الدنيا؟

َمن أحبَّ أن ُيبسَط له يف رزقه وُينسَأ له يف »: قال لمصىل اهلل عليه وسكال، فالنخي 

من باب حث الناس عىل أن يصلوا أرحامهم؛ ألهنم يرغخون . (2)«َأَثِره، فلَيِصْل رمحه

ي طول العمر، وي سعة الرزق، واهذا ليس بمذموم ي حد ذاته، وإنام اهو من عاجل 

 .الخرشى

صاحلات، والسعادة والسكينة، وكذلك احلياة الطيخة املوعودة لـَمن عمل ال

 .نة من عاجل الثوابوسائر ما ورد ي الكتاب والس

وأفضل الناس حاًًل َمن توَفر عنده الدافع الفطر  والرشعي، فهو كاألرض 

الطيخة التي نزل عليها املطر فااهتزت وربت وأنختت من كل زوج هَبِيج؛ ألن الدافع 

تاج فيه إىل تكلُّف، فجاءت الرشيعة الفطر  حيمله عىل اهذا، فصار من طخعه ًل حي

 .لتهاوزَكْت نفَسه وكمَ 

من الدافعني، فال فطرة سليمة تدفعه إىل اخلري، وًل « املُْفلِس»وأسوأ الناس حاًًل 

 !رغخة ي اآلخرة

                                                           

، ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿: «سورة امللك»ينظر ما تقدم ي ( 1)

 .﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿: «سورة اإلنسان»و

 .ريض اهلل عنه من حديث أنس( 2554)، ومسلم (5916)أخرجه الخاار  ( 2)
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املحتاج الذ  ًل جيد ما يكفي نفقته ونفقة َمن يعول، ويدخل : اهو ﴾ڄ﴿و

وقد ًل يكون كذلك، وكذلك املسكني قد يكون  فيه الفقري، وقد يكون اليتيم مسكينًا،

 .يتياًم وقد يكون كخرًيا

واهذه اآليات الثالث دعوة إىل مراعاة اجلانب اًلجتامعي، واهو من أعظم 

 .العالمات الفارقة بني املؤمنني واملكذبنيمقاصد الرشيعة، ومن 

ن إن من اخلطأ الكخري اًلهنامك ي جانب من الرشيعة أو الدين، والغفلة ع

جوانب أخرى، مثل اهذا اجلانب الذ  تعتني به اهذه السورة، واهو اجلانب اًلجتامعي 

ري ، يفعله أفراد أو مؤسسات ومجعيات، فهذا اخل«النفع العام»اخلري ، وما يسمى بـ

مه من النفع  بسخخه حُتفظ املجتمعات، ويدرأ سخحانه عنها الفتن والرش والخالء بام تقدِّ

 .واخلري واإلحسان

دون اهذه اآليات ي صلواهتم وحلقات ومن ا لعجب أن أكثر املسلمني الذين يردِّ

نوهنا صخياهنم، من أبعد الناس عن حتقيق دًللتها، وليس باألمر النادر أن  درسهم ويلقِّ

د جمتمعات نفطية واسعة الثراء، ومدًنا ومخاين شااهقات وسيارات فامة غالية نج

لها فتجد فيها ألواًنا من الفقر وَشَظف األثامن، وبالقرب منها أحياء شعخية تدخ

العيش، وتنترش فيها اجلرائم واملادرات والرسقات، وكل ذلك بسخب الفقر الذ  

 .«لو كان الفقر رجاًل لقتلته»:  اهلل عنهريض ، وُيروى عن عِّل(1)كاد أن يكون ُكْفًرا

ومل والعجب أن اهذه اآليات نزلت ي مكة، وأغلب الناس يومئذ كانوا كفاًرا، 

إًل قليل، ومل يكونوا جيدون املال، وكأنام  صىل اهلل عليه وسلميكن آمن بالرسول 

خ الربط بني اإليامن وبني نداوة اليد للفقري  نزلت السورة لتهيئ نفوسهم للخذل، وترسِّ

 .واملسكني

                                                           

 (.4010)« السلسلة الضعيفة»: ينظر. واهذا ُرو  مرفوًعا، وًل يصح( 1)
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بينام رجل  يميش »: مرفوًعا ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة« الصحيحني»وي 

فرشَب ثم خرَج، فإذا كلب  عليه العطُش، فوجد بئًرا، فنزَل فيها،  بطريق، اشتدَّ 

لقد بلَغ هذا الكلَب من العطش مثُل : يلهُث، يأكُل الثََّرى من العطش، فقال الرجُل 

ه ماًء، ثم أمسكه بِفيِه حتى َرقَِي، فسقى . الذي كان بلَغ مني فنزَل البئَر فمأل خفَّ

ذه الخهائم ألجًرا؟ يا رسوَل اهلل، وإن لنا ي اه: قالوا. «هالكلَب، فشكَر اهللُ له، فَغفَر ل

 .(1)«يف كلِّ كبد َرْطبة أجر  »: فقال

، قد كاد يقتله العطُش، إذ رأته (2)بينام كلب  ُيطيُف بَركيَّة»: وي حديثه اآلخر

بغيٌّ من بغايا بني إءاائيل، فنزعت ُموَقها
، فاستقت له به، فسقته إياه، فُغفر هلا (3)

 .(4)«به

واهذا حسن، واهو . الكافر من أجل أن ُيسلمُأحسن هلذا : بعض األخيار يقول

 .من تأليف القلوب، الذ  اهو أحد خمارج الزكاة

(5)

 .الكافر الذ  ُيرجى إسالمه -1

 .الكافر الذ  ُيرجى إسالم قخيله أو نظريه أو قريخه -2

 .إسالمهى بإعطائه الزكاة أن حيسن املسلم اجلديد الذ  ُيرج -3

الكافر الذ  ُيرجى أن يدفع رشه، أو يكون سخخًا ي دفع رش غريه عن  -4

 .املسلمني

                                                           

 (.2244)، ومسلم (6009)أخرجه الخاار  ( 1)

 .يدور حول بئر: أ  (2)

 .اخلف: املُوق (3)

 (.2245)، ومسلم (3464)أخرجه الخاار  ( 4)

 (.216 -3/212)ف للمؤلِّ « فقه العخادة»: ينظر (5)
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 .املحارب؛ إلظهاره العداوة لإلسالم: وًل يدخل ي عداد اهؤًلء

ولكن الكرم واجلود والخذل ًل حيسن أن يكون حمصوًرا ي اهذا، بل ينخغي أن 

من وراء عطائه نفًعا عاجاًل؛ ولذا  تفيض حتى عىل َمن ًل ترجو يكون طخًعا وِجخَلة،

ا ي حصول األجر ي كل  رُشع اإلحسان إىل الخهائم والطيور، وجاء النص النخو  عامًّ

 .كخد َرْطخة

 :﴾ۇڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ *

 :َثمَّ ترابط بني اآليات من وجوه

األيتام واملساكني،  حق املالوقني من ملا ذكر ي أول السورة تقصري أولئك ي -1

انتقل إىل تقصرياهم ي حق اخلالق، واهو أهنم ًل يصلون، أو يصلون رياًء، ويمنعون 

 .املاعون

أن اهلل تعاىل أراد توكيد املعنى، والربط بني اإليامن واإلحسان، فالصالة تنهى  -2

چ ڇ ڇ ڇ  چ چ﴿: عن الفحشاء واملنكر، واملصلون وصفهم اهلل تعاىل بقوله

: ، ثم ساق أوصاف املصلِّني، ومنها﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

 .[25 -89: املعارج] ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿

إن صالة اهؤًلء مل تنفعهم؛ ألهنا : فهؤًلء اهم املصلُّون حقيقًة، فكأنه قال اهنا

 .صالة رياء وُسمعة للناس ًل هلل

ي املدينة عىل ما ذكرنا،  قد تكون اآليات األخرية نزلت بشأن أقوام معينني -3

وكأن اآليات األوىل تدل عىل أن عدم اإليامن بيوم الدين اهو سخب إيذاء اليتامى 

ي املدينة أناس يصلون ي املساجد، وًل : واملساكني وغرياهم، فكأن قائاًل يقول

؛ ألهنم ليسوا «ويل هلم»: اء النص ليقوليطعمون املساكني، وًل حيسنون إليهم، فج

، وكان جيب أن تكون صالهتم هلل، فحَرفواها ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ﴿: ؛ فهممصلِّني
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ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿: وبَدلواها وجعلواها للناس، كام قال اهلل ي شأن املنافقني

 .[842: النساء] ﴾ڈ ژ

بدأ التناسب ي اًلنتقال من املفرد إىل اجلمع ي خطاب السورة، حيث  -4

 .﴾ڇ ڇ ڇ﴿، وانتهى بـ﴾ڤ ٹ ٹ﴿بـ

اًلنتقال إىل اجلمع، أن املراد ي بداية السورة جنس  والذ  يظهر أن رس

بني، وليس فرًدا بعينه، واإلفراد ي أول السورة مناسب؛ ألن اآلية تتحَدث عن  املكذِّ

شاص يفجر ويعتد  ويخاس الناس أشياءاهم واهو منفرد، وليس أمام الناس؛ اهو 

 . عن حقيقة أخالقه إذا خال من مراعاة اآلخرينالذ  يعربِّ 

انتقل إىل طخيعته وأمثاله حني يكونون ي املأل والناس، فيتظااهرون بام ليس  ثم

 !من شأهنم

مع أنه رأس آية، ومنهم  ﴾ڃ﴿: ًل يقف القارئ عند قوله: قال كثري من القراء

 .(1)إن وقف عنداها أعاداها وقرن معها ما بعداها: َمن قال

 :﴾ۓڃ چ چ چ چ ﴿ *

، «ي صالهتم»: ، ومل يقل﴾چ چ﴿: ، وقال اهنا(2)الغفلة والنسيان: السهو

، اهو ما يقع فيها من رشود ذاهني أو خطأ، جيربه فالسهو يف الصالةوبينهام فرق كخري؛ 

د ترك السهو عن الصالةسجود السهو، أما  ، فهو تأخري الصالة عن وقتها، أو تعمُّ

 .ادمن أجل شواغل الدنيا، أو لقلة اًلاهتامم، أو لعدم اًلعتيبعض الفرائض أو كلها 

                                                           

« التمهيد ي علم التجويد»، و(4/10)« الكشاف»، و(85ص)« املكتفى ي الوقف واًلبتدا»: ينظر( 1)

اهداية القار  إىل »، و(8/292)« اإلتقان»، و(230 -8/229)« النرش ي القراءات العرش»و، (845ص)

 (.311ص)« جتويد كالم الخار 

« زاد املسري»، و(4/218)« تفسري الخغو »، و(20/433) للواحد « التفسري الخسيط»: ينظر( 2)

 (.5/800)« فتح القدير»، و(4/861)
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 .(1)«!ًل يخايل أصىَل، أم مل يصلِّ »: وقال قتادة

فأولئك الذين يصلُّون وًل يأتون من األعامل إًل ما »: وقال الشيخ حممد عخده

بأبداهنم، ُيرى للناس، مما ًل يكلِّفهم بذل يشء من ماهلم، وًل خيشون منه رضًرا يلحق 

بخاعث الرمحة إىل سد حاجة أو نقًصا يلم بجااههم، ثم يمنعون ماعوهنم، وًل ينهضون 

املعوزين، وتوفري ما يكفل هلم راحتهم، وأمنهم وطمأنينتهم؛ فهؤًلء ًل تنفعهم 

بني بالدين، وًل فرق بني َمن وسموا أنفسهم  صالهتم، وًل خترجهم عن حد املكذِّ

 .(2)«إلخ... ن حكم اهلل واحد، ًل حماباة فيه لألسامء املنتحلةبسمة اإلسالم أو غريه، فإ

شدة وغلظة ومخالغة مفرطة، وقد وجدُت له نظرًيا ي كتخه،  رمحه اهللي كالمه و

بعخارات شديدة ي حق العصاة واملاالفني، « تفسريه»ففي أكثر من موضع يأيت ي 

عاة، كاألستاذ سيد قطب، وبعض  ومثل اهذا الكالم موجود ي كتابات بعض الدُّ

يست أحكاًما، وي نظر  أن اهذه ل الناس يظنون أن اهذا يدل عىل تكفرياهم للناس،

 .بل مواعظ يقصد هبا الزجر والتحذير والتأثري

رون املسلمني، بل يمقتون  وُيعرف من سري اهؤًلء املصلحني أهنم مل يكونوا يكفِّ

ما اهم عليه من التناقض بني الدين الذ  ينتسخون إليه، وما يقتيض منهم من مكارم 

 .األخالق؛ وبني واقعهم الرد ء

 :﴾ڭڇ ڇ ڇ ﴿ *

                                                           

تفسري »، و(662 -24/659) «الطرب  تفسري»و ،(3/463) «الرزاق تفسري عخد»: ينظر( 1)

تفسري ابن »، و(496 -4/495)« زاد املسري»، و(5/382)« تفسري الخغو »، و(80/305)« الثعلخي

 (.30/564)« التحرير والتنوير»، و(1/493)« كثري

 (.30/250)« تفسري املراغي»: ينظر( 2)
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إن الرياء ًل يكون ي صالة الفريضة، وإنام »: املفرسين، كالزخمرش قال بعض 

 .(1)«يكون ي النافلة

واهذا غري مسَلم، وظااهر اآلية يدل عىل أن رياءاهم ي صالة الفريضة، ولعلهم 

 .منافقون مل يكونوا ينوون الصالة أصاًل 

سيقوم بالعمل، سواء إذا كان  أن املكَلف: والضابط الذي يميِّز الرياء عن غريه

ُوجد الناس أم مل يوجدوا، فهو خملص، ولو طرأ عليه رياء؛ ألن النية استقلت 

بإحداث العمل، أما إذا كان لن يعمل العمل ما دام الناس غري موجودين، فهذا يدل 

 .أنه فعله رياًء وًل يعتدُّ به

نظره عن الناس  وأن يقطع وعىل املصِّلِّ أن حيذر من الوسوسة واملخالغة والتنّطع،

ًل ترتكها حياًء، وًل »: ًل ترًكا من أجلهم، وًل فعاًل من أجلهم، وكام قال الخعض

 .«تفعلها رياءً 

وبعض طلخة العلم يعانون ي اهذا الخاب، ويفتقدون اًلعتدال ي مراعاة الناس، 

م ي اًلاهتامواهذا حيتاج إىل تربية عظيمة، ي كيفية التعامل مع الناس، حتى ًل يخالغ 

ياء   ﴾ی ی جئ حئ مئ﴿هبم والعمل من أجلهم، وًل يخالغ ي إقصائهم خشية الرِّ

 .[64: الفرقان]

َع اهللُ به، وَمن راءى راءى اهللُ به»: وي احلديث َع سمَّ  .(2)«َمن سمَّ

ياء يكون بالعمل الذ  يراه الناس، مثل ياء ي الصالة، والتسميع يكون : فالرِّ الرِّ

 .قراءة القرآن أو الذكر أو الكالم الذ  يسمعه الناس: بالقول، مثل

                                                           

« املحرر الوجيز»، و(4/105)« الكشاف»، و(6/395)، (2/264)« تفسري املاتريد »: ينظر( 1)

 (.20/283)، (3/332)« تفسري القرطخي»، و(8/365)

 . عنهريض اهلل  اهلل من حديث ُجندب بن عخد( 6499)« أخرجه الخاار ( 2)

 .ريض اهلل عنهاممن حديث ابن عخاس ( 2916)وأخرجه مسلم 
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معة لقصد الشهرة، وقد يصِّلِّ اإلنسان ِرياًء وُسمعة، من أجل أن يراه  أو السُّ

 .الناس، ولتكون سمعته عند الناس حسنة؛ وليكون كالم الناس فيه حسنًا

 :﴾ۇڍ ڌ ﴿ *

 .(1)ف واألئمةالزكاة، كام ذكره مجاعة من الصحابة والسل: اهو املاعون: قيل

املاعون املنتفع به ي الخيوت، مثل الِقْدر والفأس والدلو واإلبرة : وقيل

 .(2)والغربال، وكل ما حيتاجه الناس ويتعارفون عىل إعارته واستعارته

حيتاجه اجلريان، من الفضل أن يستكثر اإلنسان ي منزله مما : وهلذا قال العلامء

اة واملرباة وقلم الرصاص واحلرب، وإن مل يكن طالب العلم يأخذ معه املمح: ومثله

 .حيتاج اهذا كله، لكن لينتفع به اآلخرون

واهؤًلء الذين توَعداهم اهلل جعلوا ما هلل مقصوًدا به الناس، وهلذا جاءاهم الوعيد 

لـَمن ُوجدت فيه كلها، : نياملذكور، والوعيد ينخغي أن يكون عىل جممل اخلصال، يع

 .فراد اهذه اخلصالوفيه مع ذلك تنفري من أ

وسياق اآليات يخعث ي املؤمن الرغخة ي عمل اخلري، واحلرص عىل َأًَل يقع ي 

واحدة من الصفات املرذولة التي حَذر اهلل تعاىل منها، وذكر أهنا َمن صفات َمن 

ب بيوم الدين، واهلل أعلم  .يكذِّ





                                                           

 «الرزاق تفسري عخد»، و(4/148)« تفسري مقاتل»، و(454ص)« تفسري جمااهد»: ينظر( 1)

 روح»و ،(6/219) «السمعاين تفسري»و ،(661 -24/664) «الطرب  تفسري»و ،(464 -3/463)

 (.30/561)« التحرير والتنوير»، و(85/445)« املعاين

، (1/496)« تفسري ابن كثري»، و(4/496)« زاد املسري»، و(5/531)« املحرر الوجيز»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(5/682)« فتح القدير»و
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 سورة الكوثر

* 

 .(1)«الكوثرسورة »: األشهر تسميتها

 .(2)«سورة النَّْحر»: وتسمى

 .(3)«﴾ڎ ڎ ڈ﴿ سورة»: وساماها الخاار  وغريه

، واهي إحدى أقرص ثالث سور ي (4)ثالث آيات بال خالف  *

 .«النرص»، و«العرص»كتاب اهلل تعاىل مع 

اها قريب من  ،مجهور املفرسينعىل قول ،  * واهذا ظااهر سياقها، وجوُّ

، وفيها ﴾ېڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿: ي قوله سخحانه« ورة العلقس»جو 

، مما يدل عىل أهنا صىل اهلل عليه وسلمالوعيد والتهديد للكافرين املعاندين للرسول 

 .(5)مكية

                                                           

، (5/306)« جامع الرتمذ »، و(4/143)« تفسري مقاتل»، و(456ص)« تفسري جمااهد»: ينظر( 1)

، (2/534)« املستدرك»، و(24/649)«  تفسري الطرب»، و(80/345)« سنن النسائي الكربى»و

 (.30/548)« التحرير والتنوير»، و(20/286)« تفسري القرطخي»و

التحرير »، و(85/441)« روح املعاين»، و(4/595)للاطيب الرشبيني « رساج املنريال»: ينظر( 2)

 (.30/548)« والتنوير

 «والتنوير التحرير»و ،(6/841) «الخاار  صحيح»و ،(3/466) «الرزاق تفسري عخد»: ينظر( 3)

(30/548.) 

 (.292ص)« الخيان ي عدِّ آ  القرآن»: ينظر( 4)

« تفسري القرطخي»، و(5/383)« تفسري الخغو »، و(24/649)« الطرب تفسري »: ينظر( 5)

 (.30/548)« التحرير والتنوير»، و(85/441)« روح املعاين»، و(20/286)
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صىل اهلل عليه ، أن النخَي ريض اهلل عنه لكن ُيشكل عىل اهذا حديث أنس بن مالك

ڎ ڎ ﴿»: فقرأ. «آنًفا سورة   ُأْنِزلت عيلَّ »: استيقظ واهو يضحك، فقال وسلم

: صىل اهلل عليه وسلم ثم قال. «﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

عز  فإنه هنر  وعَدنيه ريب»: قال .اهلل ورسوله أعلم: قالوا. «!أتدروَن ما الكوثر؟»

 .(1)«...وجل

واهو قول احلسن وعكرمة وجمااهد  -عىل أن السورة مدنيةواحلديث يدل 

د  ريض اهلل عنه س بن مالكألن الراو  أن -(2)وقتادة من األنصار، فإن قيل بتعدُّ

رواه الراو  . «ُأنزلت عيلَّ آنًفا»: النزول فال إشكال، وإًل فيحتمل أن يكون قوله

 .باملعنى، واملقصود أهنا أنزلت فيام مىض

أنه ُأنزل عليه تفسري الكوثر، وأنه هنر ي اجلنة وعده اهلل تعاىل : املقصودأو يكون 

، وهبذا يزول اإلشكال، وتخقى السورة مكية، واحلديث اهلل عليه وسلم صىلنخيه 

 .صحيح، واهو ي بيان معنى الكوثر

، «سورة الرشح»، و«سورة الضحى»وموضوع السورة قريب من موضوع 

 .صىل اهلل عليه وسلمالنخي  ، واهو تسلية«سورة القدر»و

الصالة بالويل، وي اهذه  التي قخلها، توَعد اهلل السااهني عن« سورة املاعون»وي 

، ﴾ژ﴿: بنقيض ذلك، فأوصاه بالصالة بقوله صىل اهلل عليه وسلمالسورة أوّص نخيه 

صلِّ لربك مريًدا : ، فاملعنى﴾ژ﴿: وأوصاه باإلخالص وعدم الرياء ي قوله

 .تعاىل بعملك وجهه

                                                           

 (.400)أخرجه مسلم ( 1)

 .، واملصادر السابقة(1/491)« تفسري ابن كثري»، و(4/494)« اد املسريز»: ينظر( 2)
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؛ ألن النحر يكون هلل تعاىل، مقصوًدا ﴾ڑ﴿: قال اهنا ﴾ڍ ڌ﴿وي مقابل 

م الفقراء واملساكني من املنحور من هبيمة األنعام، ففي السورة أمر بام يضاد فيه إطعا

 .املذموم ي السورة التي قخلها

 :﴾ڎ ڎ ڈ ڈ﴿: وأول السورة الكريمة اهذا الضمري العظيم *

، [8: القدر] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿: واهذا جاء ي سور أخرى، مثل قوله تعاىل

 .يقةوالخداءة هبذا الضمري هلا دًللة عريقة عم

، واهي تكون للجمع أو ﴾ٱ﴿: ابتدئت بلفظ التعظيم والتفايم والتأكيد

، وفيه صىل اهلل عليه وسلمللواحد املعَظم، واهي خطاب مخارش من اهلل تعاىل للرسول 

؛ ألن عظمة العطية ُينظر إليها من جهة مقام صىل اهلل عليه وسلمتعزير وتعظيم للنخي 

 .ة عىل قدر ُمْهِدهيااهلدي: املعطِي العظيم، ولذا يقال

صىل اهلل إن كون اهذه العطية من اهلل تعاىل مالك امللك لنخيه، اهو ترشيف لقدره 

 .عليه وسلم

، سخحانه وتعاىلبيان عظمة الـُمْعطِي ومن اهنا حوت اهذه اآلية عىل قرصاها 

وعظمة العطية أو اهلخة، وعظم مقام املواهوب له، فخدأ بالضمري العائد إليه تعاىل، ثم 

 .، ثم ثَلث بالعطية واهي الكوثرصىل اهلل عليه وسلمى بضمري خطاب النخي ثنَ 

يأيت ي مقام املنة واملنحة، أو ي مقام األخذ  «نا»والغالب ي القرآن أن ضمري 

والعذاب، أو ي املوضع الذ  يكون للمالئكة فيه عمل ُأوكل إليهم كاحلفظ واإلنزال 

 .ونحواها

 ، مع أنه جاء لفظ﴾ۋ﴿: قل، ومل ي﴾ڎ﴿: وتأمل كيف قال

فام هو ، [14: احلجر] ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿: ي قوله سخحانه ﴾ۋ﴿

 اللفظني؟الفرق بني 
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فقد ًل تكون ي يشء  ﴾ۋ﴿تدل عىل امللكية واخلصوصية، وأما  ﴾ڎ﴿

ا بالرسول : خاص، فمثاًل  ، صىل اهلل عليه وسلمإنزال املثاين والقرآن ليس شيئًا خاصًّ

 .هنا للناس، باالف الكوثر ففيه خصوصيةولكن واجب عليه بيا

دليل عىل أن اهذه العطية ًل ُيرجع فيها، واهلل تعاىل أكرم  ﴾ڎ﴿: واختيار لفظ

: من أن يعود ي عطيته، باالف اإليتاء؛ فقد يرجع فيه حلكمة، أليس اهلل تعاىل يقول

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿

: ، ومل يقل﴾ژ﴿: فقال. [26: آل عمران] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

، فإنه يدل عىل األخذ بشدة، «تنزع»: وتأمل لفظ، ﴾ک ک﴿: ، ثم قال«تعطي»

وكأن املنزوع منه متمسك به، وًل يرتكه ما استطاع، لكنه ُينْزع منه بالقوة؛ وهلذا جاء 

 .(1)النهي عن الرجوع ي العطية واهلخة صىل اهلل عليه وسلمي سنة النخي 

؛ ليدل عىل أن العطية قد «أعطى»اهنا جاء بصيغة املايض وتأمل أن الفعل 

؛ فهي عطية منجزة صىل اهلل عليه وسلمحصلت وحتَققت، وهلذا فرح هبا النخي   .ورُسَ

بتعجيله، : ًل يتم املعروف إًل بثالثة»: وُيروى عن أحد السلف أنه قال

 .(2)«وتصغريه، وسرته

ة ذاهتا من أحسن ما يكون؛ ألن السور وسرته بَأًَل تذكره للناس، لكن إعالنه اهنا

صىل اهلل عليه نعمة جديدة، وإعالن العطية اهو عز الدنيا واآلخرة للنخي الكريم 

 .وسلم

                                                           

 (.8622)« صحيح مسلم»و ،(2628)« صحيح الخاار »: ينظر( 1)

حلية »، و(615( )3/48)« املجالسة»، و(22)ًلبن أيب الدنيا « اصطناع املعروف»: ينظر( 2)

 (.6/263)« النخالءسري أعالم »، و(80422)« شعب اإليامن»، و(3/891)« األولياء
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؛ صىل اهلل عليه وسلمإن إعالن العطية ي سورة ُتتىل إىل ما شاء اهلل ترشيف للنخي 

 .ألن فيها رفًعا لقدره ومقامه عند املالئكة وعند عخاد اهلل الصاحلني

ي مقابل أولئك الذين ينتقصونه أو يسخونه   عليه وسلمصىل اهللوفيها رفع ملقامه 

 .من املرشكني

فإذا كان اهلل تعاىل أعطاه اهذه العطية العظيمة، فامذا يضريه أن حيط من مقامه أو 

 !ينال من عرضه َمن ًل وزن هلم؟

فهل ره بالصالة، واهي أن اهلل تعاىل بدأ بالعطية، ثم أم 

 ؟صىل اهلل عليه وسلم العطية فضل ابتدائي، أو هي جزاء عىل فعل  فعله الرسول

بل اهي فضل ابتدائي، فمن نعمة اهلل أن أعطاه الكوثر، وقد اصطفاه  

 .هلذا الفضل، ثم أمره بالصالة والنحر عىل سخيل الشكر

ق، وَجْواَهر، وَدْورَس، واهي َكْوَكب، وَزْورَ : ، مثل«فوعل»: ىل وزنع: وَكْوَثر

 .(1)كثرة ي القوة والضاامة: أسامء جامدة، تدل عىل الكثرة ي اليشء، فَدْورَس، أ 

واهذا أعم ما قاله . اخلري الكثري املفرط ي الكثرة، بام ًل مزيد عليه: اهو والكوثر

 .املفرسون، ويدخل فيه كل ما قيل

أنه  ريض اهلل عنهامَح عن ابن عخاس ، وص(2)وقد قيل فيه أكثر من مخسة عرش قوًًل 

إن أناًسا : فقيل لسعيد بن ُجخري. «اخلري الكثري الذ  أعطاه اهلل إياه: الكوثر»: قال

النهر الذ  ي اجلنة من اخلري الذ  أعطاه اهلل : يزعمون أنه هنر ي اجلنة؟ فقال سعيد

 .(3)إياه

                                                           

 (.88/292)« تاج العروس»، و(4/215)« اللسان»، و(82/249)« هتذيب اللغة»: ينظر( 1)

، (4/494)« زاد املسري»، و(6/354)« تفسري املاورد »، و(24/649)« تفسري الطرب »: ينظر( 2)

 (.85/441)« روح املعاين»، و(20/286)« تفسري القرطخي»و

 (.6541) «صحيح الخاار »: ينظر( 3)
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 .وا التفسري باملثالويظهر أن الذين عرَبوا بأن الكوثر هنر ي اجلنة قصد

، واهذا نقيض ما قاله صىل اهلل عليه وسلمكثرة أوًلد النخي : ومن معاين الكوثر

 .(1)َمن ًل ولد له، أو ًل يعيش أوًلده الذكور: اهوواألبَّت إنه أبرت، : املرشكون

يد له فيه، وإنام اهو يشء جرى به القدر،  واهذا من نذالتهم؛ ألهنم يلمزونه بام ًل

بام ُجخل عليه من  صىل اهلل عليه وسلمعيري والشامتة باملوت، ومل يكن النخي ًل جمال للت

 صىل اهلل عليه وسلمالـُاُلق العظيم يشمت بموت أعدائه أو موت أقارهبم، بل قال 

: وقال. (2)«ا األحياءَ ال تسبُّوا األمواَت؛ فتؤذو»: ي شأن فرعون اهذه األمة أيب جهل

مواال تسبُّوا األمواَت؛ فإهنم »  .(3)«قد َأْفَضْوا إىل ما قدَّ

ي حياته، فمن أين تندفع  صىل اهلل عليه وسلمقد مات أوًلده  

 بأنه أبرت؟ صىل اهلل عليه وسلماهذه الشامتة به 

من السادة األرشاف الذين نسلوا  صىل اهلل عليه وسلمإن ذرية النخي  

الد العرب واهلند وسائر أصقاع األرض، من بناته، كثريون ي احلجاز واليمن وب

حفظوا أنساهبم وتناسلوا وتكاثروا، ي حني لو أردت أن تخحث ي ذرية الذين كانوا 

ون النخي  يمكن بأنه أبرت، فلن جتد واحًدا ينتسب إليهم، وًل  صىل اهلل عليه وسلميعريِّ

ا واندثروا، واهم اهذا من ذرية أيب هلب مثاًل؛ ألهنم قد اندرسو: أن جتد واحًدا يقول

ېئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿الذين كانوا يعريونه بأنه أبرت ويفارون بكثرة أبنائهم 

 .[83 -88: املدثر] ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

                                                           

 .قة، واملصادر الساب(30/546)« التحرير والتنوير»، و(5/685)« فتح القدير»: ينظر( 1)

 .«اهلمزةسورة »تقدم خترجيه ي أول ( 2)

 . ريض اهلل عنهامن حديث عائشة ( 8393)أخرجه الخاار  ( 3)
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؛ ألن اهلل تعاىل صىل اهلل عليه وسلمكثرة علامء أمة حممد : ومن معاين الكوثر

بأن  سلمصىل اهلل عليه وحفظ اهذه األمة بالعلامء، فهم ورثة األنخياء، وقد وعد نخيه 

 .جيعل ي أمته من أاهل العلم واحلكمة َمن حيفظ اهلل تعاىل هبم األمة

، وما أكثراهم اآلن، عىل صىل اهلل عليه وسلمكثرة أتخاع النخي : ومن معاين الكوثر

جه الدعوة، ورغم حرب اًلستئصال ي غري ما مكان، حتى رغم الصعاب التي توا

يل املندفع ي طرقات مكة وبني املشاعر، إنك لو رأيت أفواج احلجيج والعامر كالَس 

، ولو رآاهم  صىل اهلل عليه وسلمألدركت جانخًا من اهذه الخشارة، ولو رآاهم النخي  لرُسَ

 !املرشكون لعلموا أن وعد اهلل حق

أن اهلل تعاىل أعطاه النخوة، واهي خري كثري، : ري املعنو ، مثلاخل: ويشمل الكوثر

 :(1)ة الذكر، كام قيلوآتاه اإلسالم، والقرآن، ورفع

 من اهلل من نوٍر يلوُح ويـشـهـدُ ***  أغـرُّ عليـه للـنـخــوِة خـاتـَــم  

 أشهُد : إذا قاَل ي اخلمِس املؤذنُ ***  وضَم اإللُه اسَم النخيِّ إىل اسِمه

 فذو العرِش حممود  واهــذا حممدُ ***  وشــَق لـه مـن اسـمـه ليجَلـه

، صىل اهلل عليه وسلماسم ظهر ي العامل كله اهو اسم نخينا وباملناسخة، فإن أكثر 

ا به أو واهذا من رفعة الذكر له، وًل يكاد أحد اليوم ي العامل إًل يعرفه، سواًء كان مؤمنً 

 .كافًرا

املحفوظة، وما أطلعه اهلل عليه  صىل اهلل عليه وسلمفضائل النخي : ومن الكوثر

 .من العلم واحلكمة

                                                           

 (.8/306)« ديوان حسان بن ثابت»: ينظر( 1)



419 
 

اب له واهو ي مكة مستضعف حماَرب، فهي معجزة باقية أبد وقد كان اهذا اخلط

، وبشارة ألمته ي عرصه ومن صىل اهلل عليه وسلمالداهر، واهي بشارة وتسلية للنخي 

 .بعده؛ ألن اهلل تعاىل وعداهم باخلري الكثري ي الدنيا واآلخرة

لذ  وعد رة، فمنه النهر اأما اخلري الكثري ي الدنيا، فكام ذكرنا، وأما خري اآلخ

ي اجلنة، وقد جاء ي األحاديث ذكر آنيته ولونه  صىل اهلل عليه وسلماهلل تعاىل نخيه 

 .(1)وحوافه وغري ذلك من صفاته

 .ومنه الشفاعة، ومنه الوسيلة، ومنه ما يعلم اهلل له من الفضيلة

وقد علم سخحانه أنه سوف متر باألمة أزمات وحمن، ففي مكة كان اإلسالم 

ا، و إىل املدينة كانت اهلجرة انفتاًحا وَسعة، ومع  صىل اهلل عليه وسلمملا اهاجر حمارَصً

: فقلنا. «َأْحُصوا يل كم يلفُظ اإلسالمَ »: هلم يوًما صىل اهلل عليه وسلمذلك قال النخي 

صىل اهلل عليه ة؟ قال مئة إىل السخعمئلينا ونحن ما بني الستيا رسوَل اهلل، أختاُف ع

فابتُلينا، حتى : ريض اهلل عنه قال حذيفةُ . «لعلكم أن ُتبتلوا إنكم ال تدرونَ »: وسلم

ا  .(2)جعل الرجُل منا ًل يصِّلِّ إًل رسًّ

وي غزوة األحزاب ُزلزلوا زلزاًًل عظياًم، وكانت عاقخته الفرج والعز، حتى قال 

 نحن نسري إليهم، واهكذا. (3)«اليوَم نغزوهم وال يغزوننا»: صىل اهلل عليه وسلمالنخيُّ 

 .كان

وارتدت قخائل العرب، ثم آمنوا  صىل اهلل عليه وسلمثم جاء موت النخي 

 .ورجعوا

                                                           

 (.400)« صحيح مسلم»، و(6518، 4966 -4964)« صحيح الخاار »: ينظر( 1)

 (.849)، ومسلم (3060)أخرجه الخاار  ( 2)

د( 4880، 4809)الخاار  أخرجه ( 3)  .ريض اهلل عنه من حديث سليامن بن رُصَ
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 .بني املسلمنيثم جاءت حوادث اخلالف 

 .ثم ُغز  أاهل املدينة واستخيحت املدينة ي عهد يزيد بن معاوية

ثم جاءت أزمات وحمن، واإلسالم يتجاوز العقخات التي تعرتضه، والناس 

وإذا فقدوا الطُّمأنينة وقعوا ي يأس وإحخاط وقنوط، واليائس ًل  بحاجة إىل التطمني،

 :(1)مل، كام قيليعمل شيئًا، وما مل يكن َثَم أمل فال ع

ُل النفَس باآلماِل أرقخُها  ما أضيَق العيَش لوًل فسحُة األملِ ***  أعلِّ

ة أن عىل املؤمن أن يكون واثًقا من ربه ومن انتصار دينه، وًل يلزم من اهذه الثق

تدرك بذاتك نرص اهلل لدينه؛ فهذا ليس بالزم، فقد ينرص اهلل دينه بغريك أو بعد موتك، 

 : (2)أن تكون متفائاًل بأن اهلل تعاىل سوف يأيت بالفرج، وكام قيلوالذ  عليك 

 قد آذَن ليُلك بالخََلِج ***  اشتدِّ  أزمُة تنفرجي

 :(3)وكام قيل

 َذْرًعا وعند اهلل منهـا املاـرُج ***  ولُرَب نازلـٍة يـضـيـُق هبا الفتى

 ُفِرجت وكنُت أظنُّها ًل تفرُج ***  ضاقت فلام استَْحَكَمْت َحَلقاهتا

وعىل املؤمن حني يواجه عرسة مادية أو مشكلة عائلية أو شاصية أو أزمة 

ض األمر إىل اهلل، فإن اهذا يعطيه قوة ودفعة  صحية، أن يمأل قلخه بالثقة بوعد اهلل، ويفوِّ

 .إىل األمام، ويعينه عىل اًلنعتاق وجتديد اًلنطالق

 :﴾ہژ ژ ڑ ﴿ *

                                                           

وفيات »، و(6/2693)« بغية الطلب ي تاريخ حلب»، و(3/8882)« معجم األدباء»: ينظر( 1)

ْغرائي( 89/454)« سري أعالم النخالء»، و(2/814)« األعيان  .منسوًبا إىل مؤيد الدين الطُّ

( 35/360)« تاريخ اإلسالم»، و(326ص)عخاس الغربيني أليب ال« عنوان الدراية»: ينظر( 2)

 .منسوًبا إىل أيب الفضل يوسف بن حممد، املعروف بابن النحو 

 (.29ص)« ديوان الشافعي»: ينظر( 3)
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، ففي اهذا أن اهلل : األمر بالصالة تفريع عىل العطاء، أ  نحن أعطيناك َفَصلِّ

ڻ ڻ ۀ ﴿: تعاىل أمره باليشء الذ  كان املرشكون ينهونه عنه، كام قال اهلل تعاىل

: العلق] ﴾ۈئ ۈئ﴿: ورة، ولذلك قال ي تلك الس[80 -9: العلق] ﴾ۀ ہ ہ ہ

89]. 

؛ ألن الصالة «فاشكر»: بالشكر، واهنا مل يقلوالعادة أن النعم يأيت عقخها األمر 

 :(1)إن الشكر يكون بثالثة أشياء: ويقول العلامءجامعة لكل معاين الشكر، 

، وذلك بأن يشعر قلخك باًلمتنان، وتذكر املنة التي طوق اهلل هبا عنقك بالقلب

 .سمعك وبرصكي خلقك ورزقك و

: الضحى] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ﴿: ، بأن تلهج بالشكر بلسانك، كام قال اهللوباللِّسان

88]. 

 .، وذلك بالعمل وحسن توظيف النعموباجلوارح

 :(2)يقول الشاعر

 يد  ولساين والضمرَي املحَجخا***  :أفادْتُكم النَعامُء مني ثالثةً 

: أهنا قالت ريض اهلل عنهاوالصالة تتضمن ذلك كله، وهلذا جاء ي حديث عائشة 

ريض إذا صىَل قام حتى َتَفَطر رجاله، فقالت عائشُة  صىل اهلل عليه وسلمكان رسوُل اهلل 

                                                           

، (468ص) «املفردات ي غريب القرآن»، و(441ص)للسمرقند  « تنخيه الغافلني»: ينظر( 1)

« تفسري الراز »، و(4/18)« إحياء علوم الدين»، و(891ص)« الذريعة إىل مكارم الرشيعة»و

عدة »، و(88/835)« جمموع الفتاوى»، و(244ص)« خمترص منهاج القاصدين»، و(5/898)

 (.2/234)« مدارج السالكني»، و(849ص)« الصابرين

« ربيع األبرار»، و(8/1)« الكشاف»، و(8/346)للاطايب « ب احلديثغري»: ينظر( 2)

(5/244.) 
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: فقال! يا رسوَل اهلل، أتصنُع اهذا وقد ُغفر لك ما تقَدم من ذنخك وما تأَخر؟: اهلل عنها

)«فال أكوُن عبًدا شكوًرايا عائشُة، أ»
1). 

 صىل اهلل عليه وسلمرأس الشكر، واهكذا تأَسى النخي فالصالة شكر، بل اهي 

، كنوح الذ  وصفه ربه بأنه كان عخًدا شكوًرا، عليهم السالمبإخوانه من املرسلني 

 .وداود الذ  أمره ربه أن يعمل شكًرا

ًل تصلِّ كام يصِّلِّ : معنااهاواهنا أتى بالالم؛ والالم اهي رس اإلخالص؛ ألن 

ًدا له، وًل تكن مرائيًا، كأولئك الذين يراءون املرشكون آلهلتهم، وإنام ص لِّ لربك موحِّ

 .ويمنعون املاعون

أن تكون صالتك مقصورة عىل ربك؛ بحيث ًل تصِّلِّ : واهي صيغة قرص، يعني

 .إًل لربك

؛ إشارة ﴾ژ ژ﴿: ، وإنام قال«يل»: ، أو«فصلِّ هلل»: ، أو«فصلِّ لنا»: ومل يقل

أن الصالة عخودية، والعخودية الالئق فيها اسم  لالسم املناسب ملوضوع الصالة، واهو

 .الذ  يعخده الناس« الرب»

الذ  رباك ي املايض، « ربك»وفيه إيامء إىل رعاية اهلل تعاىل وحفظه؛ ألنه 

 .وتعااهدك، وأعطاك الكوثر

اد ُتذكر إًل مقرونة بالزكاة، واهنا تذكر والعادة ي القرآن أن الصالة ًل تك

 ؟«النحر»واختار « الزكاة»فلامذا عدل عن ر، الصالة مقرونة بالنح

مل يكن يملك ماًًل جتب فيه الزكاة،  صىل اهلل عليه وسلم؛ ألن النخَي لعل ذلك

 .وكان إذا حصل عىل يشء ينفقه ي احلال

                                                           

ٿ  ٺ ٺ ٺ﴿: «سورة املزمل»وينظر ما تقدم ي  (.2120)، ومسلم (8830)لخاار  أخرجه ا( 1)

 .﴾ٿ ٿ ٿ
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أنه أخرج زكاة؛ ألنه مل  وسلم صىل اهلل عليهولذا فإنك ًل تقرأ ي سرية النخي 

يه، وإنام كان يدخر ألاهله قوت سنةيكن عنده مال حيول عليه احلول  ، ومثل (1)فيزكِّ

اهذا ًل يزَكى؛ ألنه قوت  من متر أو َشِعري أو ُبر، وأما النقد فكان يتصَدق به فوًرا، حتى 

ذكرُت »: سأله الناُس، فقالإنه صىَل العرص يوًما، ثم قام مرسًعا إىل بيته، فلام رجع 

 .(2)«ي، فأمرُت بِقسمتهعندنا، فكرهُت أن حيبسن شيئًا من ترِْب  

ة بدنة، نحر منها ثالًثا مئي حجة الوداع  صىل اهلل عليه وسلموقد َأاْهَدى النخي 

 .(3)فنحر ما بقي منها ريض اهلل عنه وستني بيده، وأمر عليًّا

لإلبل، حيث ُتنحر قائمة معقولة يداها والنَحر نوع خاص من الذبح، واهو 

 .فتسقط، باالف الذبح؛ فإنه يكون للغنم والخقر (4)اليرسى، ُتْطَعُن ي َلَختِها

يوم النحر، : والنحر ُيطلق ويقصد به مطلق الُقربان، ولذلك ُيسمى يوم العيد

نحر من مع أن من الناس َمن ينحر ومنهم َمن يذبح، وما ُيذبح فيه من الغنم أكثر مما يُ 

 .يشمل األمرين مًعا ﴾ڑ﴿: اإلبل، وعىل اهذا فقوله تعاىل

العلم َمن احتج هبذه اآلية عىل وجوب األُضحية، واهو قول احلنفية؛  ومن أاهل

 .صىل اهلل عليه وسلمألن اهلل تعال أمر هبا نخيه 

إىل أن  -واهو مرو  عن اإلمام مالك -وذاهب كثري من الفقهاء واملفرسين

فصل صالة العيد ثم انحر، واهذا وجه : صالة عيد األضحى، أ : املقصود بالصالة

                                                           

 (. 8454)« صحيح مسلم»، و(5354)« صحيح الخاار »: ينظر( 1)

 .الذاهب: والتِّرْب . ريض اهلل عنه ارثمن حديث عقخة بن احل( 158)أخرجه الخاار  ( 2)

صحيح »، و(8481)« صحيح الخاار »، و(84549، 2359، 8344)« مسند أمحد»: ينظر( 3)

 (.3046)« سنن ابن ماجه»، و(185)« جامع الرتمذ »، و(8281)« مسلم

بَّة( 4) ل »( 4/819)« تاج العروس»، و(8/433)« لسان العرب»: ينظر. وسط الصدر واملنحر: اللَّ

 .«ب ب
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زم قرص اآلية عليه، فاآلية دليل عىل مرشوعية صالة العيد، ومرشوعية جيد، وًل يل

 .األضاحي

يد، وًل وجوب األضحية، أهنا ًل تدل عىل وجوب صالة الع والراجح

 .(1)والوجوب يفتقر إىل دليل آخر، وغاية ما فيها األمر بمطلق الصالة ومطلق النحر

صىل اهلل صالة، وكان النخي كام استدلوا هبذه اآلية عىل أن النحر يكون بعد ال

 يأمر أصحابه َأًَل ينحروا إًل بعد صالة العيد، وملا جاءه أبو ُبردة بن نَِيار عليه وسلم

وأمره أن يذبح . «شاُتك شاُة حلم»: وأخربه أنه ذبح قخل الصالة، قال له ريض اهلل عنه

 .(2)بدهلا أخرى

ية، مع أنه كان اهو وأصحابه ي هبذه اآل صىل اهلل عليه وسلموقد خاطب اهللُ نخيَه 

مكة فقراء جياًعا خائفني، وفيه تأكيد عىل أنه سيعطيهم من اخلري العميم ما تتغري به 

 .أحواهلم من الضيق إىل السعة ومن الفقر إىل الغنى

وفيه تأكيد عىل عز الدين وأاهله، فام أمره أن يصِّلِّ لربه وينحر، إًل وقد تعهد له 

م من بعد خوفهم أمنًا، فيعخدونه، ويصلون وينحرون وًل سوف يخدهل وألصحابه أنه

 .يرشكون به شيئًا

 :﴾ھک ک ک ک ﴿ *

                                                           

« فتح القدير»، و(32/381)« تفسري الراز »، و(696 -24/693)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

، (483 -85/482)« فتح الخيان ي مقاصد القرآن»، و(85/418)« روح املعاين»، و(685 -5/684)

 (.343 -4/348)، (494 -2/495)للمؤلِّف « فقه العخادة»و

 (.8968)« صحيح مسلم»و، (955)« صحيح الخاار »: ينظر( 2)



425 
 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿: ، كام قال اهلل(1)املخغض: والشانئ

 .[1: املائدة] ﴾ۇ

الركعة الواحدة؛ : اهيوالبَّتاء ُقطع، : ُبرت العضو، أ : ، يقال(2)املقطوع: واألَْبَّت

ا اهو األَْبرت َمن ًل يأتيه أوًلد ذكور، أو َمن يموت بعداها، واهكذألهنا مقطوعة عام 

 .(3)أوًلده الذكور

أبو جهل، : قيل -أن بعض املرشكني ي مكة (4)ومن اهنا جاء ي بعض الروايات

كانوا  -أبو هلب: وقيلُعتخة بن َربيعة، : وقيلالعاص بن وائل السهمي، : وقيل

ون النخي  حانه بأن مخغضك وقاليك وكاراهك ذلك، فرد سخب صىل اهلل عليه وسلميعريِّ

 .اهو األبرت، وليس أنت كام يَدعي

الدفاع عنه بام مل  عز وجل أن توىَل اهلل صىل اهلل عليه وسلمومن رشف مقام النخي 

صىل اهلل عليه يكن النخي يعلمه، وًل يملك أن يقوله، وإذا كان اهؤًلء يسخُّون النخي 

ه تخارك وتعاىل اهو الذ  يسليه ويدافع عنه؟ وينتقصونه؛ فامذا يضريه إذا كان رب وسلم

 مصىل اهلل عليه وسلوأبدل اهلل احلزن واألمل الذ  كانوا يسعون ي تسخيخه لرسول اهلل 

بأن جعل اهذا العطاء اجلَْزَل مسوًقا بمناسخة الكالم الذ  قالوه، فجعل اهلل عاقخته 

 .[89: النساء] ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴿خرًيا، 

                                                           

« تفسري املاورد »، و(80/630)« املاتريد تفسري »، و(24/694)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

، (32/320)« تفسري الراز »، و(4/491)« زاد املسري»، و(5/530)« املحرر الوجيز»، و(6/356)

 (.30/544)« التحرير والتنوير»، و(1/504)« تفسري ابن كثري»و

تحرير ال»، و(20/222)« تفسري القرطخي»، و(24/312)للواحد  « لتفسري الخسيطا»: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(30/546)« والتنوير

 .«ب ت ر»( 80/94)« تاج العروس»، و(4/34)« لسان العرب»: ينظر( 3)

 (.2/69)للخيهقي « دًلئل النخوة»، و(242، 245ص)« سرية ابن إسحاق»: ينظر( 4)
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بالشانئ دليل عىل أنه مل يتحقق من كيداهم إًل بغض قلوهبم وي وصف العدو 

يدافع عنه، وكان له؛ ألن اهلل تعاىل يدافع عنه، وقد قيض أبا طالب ي أول الخعثة 

 :(1)يقول

 حتى ُأوَسَد ي الرتاب دفِينَا***  واهلل لن يِصلوا إليك بَجْمِعهم

ملهاجرين، ثم محى اهلل سخحانه ثم ملا مات أبو طالب قَيض له ي املدينة األنصار وا

 .دينه، ونرصه وأعاله عىل األديان األخرى

 :(2)قصائدهواملخغضون حاهلم كام قال ابن حزم ي بعض 

 َأْقـَواهُلم، وأقاويُل الَوَرى حِمَنُ ***  حتَفْظ فإن الناَس قد كثُْرْت : قالوا

َ ًل: فقلُت   رأهيم فِـَتـنُ أقوُل بالرأ ؛ إذ ي ***  اهل عيخُهم يل غرَي أينِّ

 سواُه أنحو وًل ي نرِصه َأاِهـنُ ***  وأَنني ُمْوَلع  بالنصِّ لسُت إىل

وا عىل   َمن ماَت مـن قوله عند  له كفنُ ***  ُصمِّ احلَىَص َكَمًدادعهم يعضُّ

: ، واهنا قال[889: آل عمران] ﴾ڭ ڭ ۇ﴿: أخذ اهذا املعنى من قوله تعاىل

هلل »: ض الذ  حيمله ي قلخه، ولذلك قالوا، فليس له إًل جمرد الخغ﴾ک ک ک ک﴿

 .«بدأ بصاحخه فقتله! در احلسد؛ ما أعدله

وي أعقاب أحداث سختمرب قامت ي الوًليات املتحدة األمريكية محلة ضارية 

 :صىل اهلل عليه وسلمعىل النخي 

له برنامج تلفزيوين، وستة ماليني أرسة تستقخل الربنامج ( جري  فالويل)فـ

وعنده جامعة أصولية، وله موقع عىل اإلنرتنت، يقول ي قناة فوكس عن ! وتتأثر به

                                                           

« ثمرات األوراق»و، (2/811)للخيهقي « دًلئل النخوة»، و(98ص)« ان أيب طالبديو»: ينظر( 1)

 (.2/324)« سخل اهلدى والرشاد»، و(2/4)

 (.81/282)« سري أعالم النخالء»: ينظر( 2)
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وإن كانوا قد نقلوا ! ودمو ! ورجل عنف! إنه إراهايب: صىل اهلل عليه وسلمالنخي 

 .عنه أنه اعتذر بعد ذلك

ة، مئناد  السخع: له برنامج تلفزيوين شهري اسمه( تسونبات روبر)وكذلك 

وأنه ! ووصفه بأنه يدعو أصحابه إىل قتل الناس وسلم صىل اهلل عليهتكلم عن النخي 

ب ا وقاطع طريق -صىل اهلل عليه وسلمحاشاه  -وأنه! متعصِّ  !كان لصًّ

 عنده برنامج تلفزيوين، وموقع إلكرتوين ضام يخث بست( فرانكلني جرااهم)و

ووصف  صىل اهلل عليه وسلملغات عاملية، واهو ممن توَلوا كرب النيل من الرسول 

فني، وكانت فرتة اإلس الم بأنه دين رشير، واهؤًلء من األصوليني اليمينيني املتطرِّ

ل العرص الذاهخي هلم  .رئاسة جورج بوش اًلبن تشكِّ

بعد عن ومهام يقولون، فإن رجاًًل من بني جلدهتم كانوا أكثر حيادية وأ

 :التعصب، واهم كثري

صىل ع النخي الذ  وض «ة األوائلئامل»، صاحب كتاب (مايكل اهارت: )منهم

ي الرتخة الثالثة، وموسى  عليه السالمي الرتخة األوىل، وجعل عيسى  اهلل عليه وسلم

 .ي الرتخة السادسة عرشة عليه السالم

سياسيًّا حمنًكا، وكان قائًدا كان ( صىل اهلل عليه وسلم)إن النخي حممًدا : وقال

ا، وإنه مأل قلوب املسلمني بالعدل واإلنصاف  .عسكريًّ

رين الذين درسوا ون خني واملفكِّ جد كثرًيا من األدباء والشعراء والفالسفة واملؤرِّ

 .بلغة غريخة صىل اهلل عليه وسلماإلسالم باعتدال وإنصاف، أشادوا بالنخي 

أعظم حدث ي حيايت اهو أنني : يقول( نيًل مارت)حتى إن الشاعر الفرنيس 

درستها دراسة وافية، وأدركت ما ي ، و(صىل اهلل عليه وسلم)قرأُت سرية النخي حممد 

 .سريته من عظمة وخلود
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صىل اهلل عليه )أ  رجل أدرك من العظمة اإلنسانية مثل ما أدرك حممد  : ويقول

 وأ  إنسان بلغ من مراتب الكامل مثل ما بلغ؟! ؟(وسلم

املعتقدات الخاطلة التي جتعل واسطة ( صىل اهلل عليه وسلم)لقد اهزم الرسول 

 .وبني املالوق بني اخلالق

صىل اهلل عليه )حممد : يقول( اهانت كونت)وعامل الالاهوت السويرس  الدكتور 

اهو ( صىل اهلل عليه وسلم)نخي بمعنى الكلمة، وًل يمكننا إنكار أن حممًدا ( وسلم

 . طريق النجاةاملرشد القائد إىل

ل بحثت ي التاريخ عن مثل أعىل يمثِّ : يقول( جوته)وشاعر األملان الشهري 

 (.صىل اهلل عليه وسلم)اإلنسانية ي أرقى صوراها، فوجدته النخي العريب حممًدا 

رة تأخذ باللُّب خياطب هبا أستاذه الروحي الشاعر الكخري  ويقول ي كلمة مؤثِّ

ن أغانيك وقصائدك تخعث السكون ي نفيس، إنني يا حافظ، إ: حافظ الشرياز 

م مجيًعا، أرجوك أن تأخذنا ي طريق اهلجرة مهاجر إليك بأجناس الخرشية املحَطمة، هب

 (.صىل اهلل عليه وسلم)إىل املهاجر األعظم حممد 

أعظم عظامء العامل، ( صىل اهلل عليه وسلم)إن حممًدا (: فارس اخلور )ويقول 

 .به اهو أكمل األديانوالدين الذ  جاء 

خهورين أنا واحد من امل(: تولستو )ويقول األديب والروائي الرويس الشهري 

الذ  اختاره اهلل الواحد إله الكون ليكون آخر ( صىل اهلل عليه وسلم)بالنخي حممد 

 .األنخياء، ولتكون رسالته آخر الرساًلت عىل وجه األرض

قرأُت : سوف الغريب املعروف يقولاألديب والفيل( برناردشو)ومن العجيب أن 

فلم أجد فيها إًل الـُالق  جيًدا مرات،( صىل اهلل عليه وسلم)حياة رسول اإلسالم 

 !كام ينخغي أن يكون، وكم متنيت أن يكون اإلسالم اهو سخيل العامل
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باعتخاره رجاًل مداهًشا، ( صىل اهلل عليه وسلم)لقد درسُت حممًدا : ويقول أيًضا

، وأوروبا «منقذ اإلنسانية»: عن خماصمة املسيح، بل جيب أن ُيدعى فرأيتُه بعيًدا

وحيد، وربام ذاهخت إىل أبعد من ذلك، ومتنيت أن تعرتف أوروبا مختعدة عن عقيدة الت

بقدرة اهذه العقيدة اإلسالمية عىل حل مشكالهتا، وهبذا الروح جيب أن تفهموا 

 !كالمي

عاء والتكلف  صىل اهلل عليه وسلمكان النخيُّ  رجاًل متواضًعا، بعيًدا عن اًلدِّ

ه الشانئني املغرضني، ووعده فأجزل والتفاخر بالدنيا، فتوىَل ربه الدفاع عنه ي وج

وأنجز، وأوصاه بدوام الذكر والشكر، وبنَي مصري خصومه، فام كان التاريخ سوى 

 !ترمجة أمينة دقيقة هلذا الوعد وذاك الوعيد
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*  

 «سورة الكافرين»: ، وبعضهم يسميها«سورة الكافرون»: املشهور تسميتها

 .(1)خار أهنا مضاف إليه جمرور بالياءباعت

 .(2)«﴾ٱ ٻ ٻ﴿ سورة»: «صحيحه»وساماها الخاار  ي 

ين واملصنِّفني ي  « أصول التفسري»وهلا أسامء أخرى، ذكراها بعض املفرسِّ

ين»، و«سورة الرباءة»، و«سورة املقشقشة»: كالسيوطي، منها سورة »، و«سورة الدِّ

 .(3)«سورة املنابذة»، و«العخادة

ين»اهذه ليست أسامء، بل أوصاف، ولذا تشرتك مع غرياها، كـو التي « سورة الدِّ

 .«سورة التوبة»التي ُتطلق عىل « املقشقشة»، و«سورة املاعون»اهي من أسامء 

 .(1)ست آيات بال خالف  *

                                                           

« تفسري الطرب »، و(80/344)« سنن النسائي الكربى»، و(4/115)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

 «تفسري القرطخي»، و(4/499)« زاد املسري»، و(5/890)نحاس لل« إعراب القرآن»، و(24/402)

 (.30/549)« التحرير والتنوير»، و(20/224)

 صحيح»و ،(3/469) «الرزاق تفسري عخد»، و(2/384)أليب ُعخيدة « جماز القرآن»: ينظر( 2)

 «كثري بنا تفسري»و ،(6/294) «السمعاين تفسري»و ،(3/216) «فورك ابن تفسري»و ،(6/841) «الخاار 

 (.30/549) «والتنوير التحرير»و ،(1/506)

مجال »، و(32/323)« تفسري الراز »، و(4/8421)« جامع الخيان ي القراءات السخع»: ينظر( 3)

« تفسري النيسابور »، و(20/524)« اللخاب ي علوم الكتاب»، و(8/202)« القراء وكامل اإلقراء

، (80/95)« التحرير والتنوير»، و(85/414)« عاينروح امل»، و(8/896)« اإلتقان»، و(6/518)

(30/549.) 
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كام ذكره ابن عطية، وغريه، وي املسألة خالف  ،باتفاق العلامء  *

 .(2)يسري

صىل ، أن رسوَل اهلل ريض اهلل عنه حديث جابر: ، منها *

، ﴾ٱ ٻ ٻٻ﴿: قرأ ي ركعتي الطواف بسوريت اإلخالص اهلل عليه وسلم

)﴾ٻٱ ٻ ٻ ٻ ﴿و
3). 

قرأ ي ركعتي  صىل اهلل عليه وسلم، أن رسوَل اهلل ريض اهلل عنه وعن أيب اهريرة

 .(4)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿و، ﴾ٱ ٻ ٻ﴿: الفجر

، أن رسوَل اهلل قرأ ي الركعتني قخل الفجر، ريض اهلل عنهامعن ابن عمر  وجاء

، ﴾ٱ ٻ ٻ﴿: والركعتني بعد املغرب بضًعا وعرشين مرة أو بضع عرشة مرة

 .(5)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿و

واألحاديث تدل عىل استحخاب القراءة هبا ي راتخة الفجر، وراتخة املغرب، 

 .وركعتي الطواف، وي الوتر

كان يطوف بالخيت،  صىل اهلل عليه وسلماهو أن النخي   *

يا حممد، َعلِْمنا الذ  تدعو إليه، فهلَم نعخُد إهلَك سنًة، : فجاءه مأل  من قريش، وقالوا

                                                                                                                                                    

، (326ص)« فنون األفنان ي عيون علوم القرآن»، و(293ص)« الخيان ي عدِّ آ  القرآن»: ينظر( 1)

 (.85/414)« روح املعاين»، و(2/560)« مجال القراء وكامل اإلقراء»و

، (4/499)« زاد املسري»، و(5/538)« يزاملحرر الوج»، و(24/402)« تفسري الطرب »: ينظر( 2)

التحرير »، و(85/414)« روح املعاين»، و(5/634)« تفسري الثعالخي»، و(20/224)« تفسري القرطخي»و

 (.30/549)« والتنوير

 (.8281)« صحيح مسلم»، وله أصل ي (169)، والرتمذ  (8905)أخرجه أبو داود  (3)

 (.426)أخرجه مسلم ( 4)

 (.2/840)، والنسائي (8849)، وابن ماجه (4463)أخرجه أمحد ( 5)
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وتعخُد إهلنا سنًة، فإن كان الذ  تعخده خرًيا، كنا قد أدركنا حَظنا منه، وإن كان الذ  

ذلك، ثم  صىل اهلل عليه وسلمفرفض النخيُّ . ك منهنعخده خرًيا، كنَت قد أخذَت بحظِّ 

 .(1)نزلت اهذه السورة لرتد عىل اهذه املفاوضة

 :﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ *

، والقرآن كله من عند اهلل، وقد ُأمر ﴾ٱ﴿: افتتحت السورة بفعل أمر، واهو

أن يتلوه عىل الناس، لكن َثَمة سور افتتحت هبذه الكلمة،  صىل اهلل عليه وسلمالنخيُّ 

ذتني، فهذه مخس سور، «اإلخالص سورة»، واهذه السورة، و«سورة اجلن»كـ ، واملعوِّ

 .وأما اآليات فكثرية

، صىل اهلل عليه وسلمللتأكيد عىل أن موضوع السورة ليس مما خيص النخي  -1

ك وًل يدخل حتت اختياره أو اجتهاده، بل اهو من حمكامت العقيدة التي ًل يمل

وًل أحد من الخرش أن جيتهد فيها، واهو مسألة اإليامن  صىل اهلل عليه وسلمالرسول 

 .باهلل تعاىل ونخذ عخادة ما سواه

صىل اهلل عليه ًقا بني اهذه املسألة وبني مسائل أخرى وقع للنخي واهنا نلحظ فر

فيها اجتهاد ملصلحة املسلمني، كقصة األحزاب حني أحاطوا باملدينة، ورأى  وسلم

صىل اهلل عليه أن العرب قد رمته عن قوس واحدة، فَعَرض  صىل اهلل عليه وسلملنخي ا

أن يعطيهم ثلث ثامر املدينة عىل عىل الصحابة أن يصالح َغَطفان وغرياهم، عىل  وسلم

 .أن يرجعوا

 .فهذه من مسائل السياسة الرشعية اًلجتهادية، وليست مسألة عقيدة

                                                           

« تاريخ الطرب »، و(2/201)ًلبن اهشام « السرية النخوية»، و(4/114)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

« الكشاف»، و(464ص)للواحد  « أسخاب النزول»، و(24/403)« تفسري الطرب »، و(8/550)

 (.4/303)« رالتحرير والتنوي»، و(1/433)« فتح الخار »، و(4/101)



433 
 

إىل مكة عام صلح احلَُدْيخَِية، وردوه،  ه وسلمصىل اهلل عليوكذا ملا خرج النخي 

 أما واهلل ال يدعوين»: صىل اهلل عليه وسلموحصلت املفاوضة بينه وبني كفار مكة قال 

. (1)«اليوَم إىل ُخطَّة يعظِّموَن فيها ُحرمًة، وال يدعوين فيها إىل صلة إال أجبتُُهم إليها

؛ ألهنا من صىل اهلل عليه وسلما فلام جاؤوه وعرضوا عليه الصلح برشوطهم قخل هب

 .َقخِيل املسائل اًلجتهادية الداخلة ي السياسة الرشعية

خيلطون بني اهذه وتلك، ي  -بسخب قلة الفقه، أو شدة الغرية -وكثري من الناس

العامة الفصل الواضح املخني؛ فاملسائل  صىل اهلل عليه وسلمحني نجد ي حياة النخي 

ية ًل جمال فيها لالجتهاد والتفاوض كام ي موضوع اهذه املحكمة األصولية القطع

ْلم واحلرب واملواقف اًلجتهادية، فيسوغ فيها أما املسائل املتعلقة بالسِّ السورة، 

 .اًلجتهاد

لتجديد أمر الرسالة وتأكيد مصدراها، وأن النخي مؤمتن عىل القرآن يخلِّغه  -2

ذ  حسم اهذا األمر، وأمر به، فتخني علموا أن اهلل تعاىل اهو ال: بحروفه؛ وكأنه يقول

 .اهنا رضورية ﴾ٱ﴿هبذا أن 

 چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ﴿: للتخليغ وعدم الكتامن، كام قال تعاىل -3

صىل اهلل ، فالنخي [64: املائدة] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

 .مأمور بتخليغ القرآن، وقد بلغه ومل يكتم منه شيئًا عليه وسلم

ان ي مكة ي حالة ضعف، والكفار من حوله ك صىل اهلل عليه وسلموالنخي 

بمكة اهم أكابر ي السن واملكانة، ودعوته ًل زالت ي مهداها، فأن ينزل القرآن 

فهو يشء  ﴾ٻ ٻ﴿: هلؤًلء! يا حممد: أ  ﴾ٱ﴿: ليجاهبهم هبذا اخلطاب

د فيه أل  مفاوضة من اهذا القخيل  .مزلزل، وقطع ًل تردُّ

                                                           

 .«ورة الفيلس»تقدم خترجيه ي أول ( 1)
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؛ فإنه صىل اهلل عليه وسلمظيم الرسول ي ذلك إعراض عن الكافرين وتع -4

بمااطخته، ويكفيه فاًرا ورشًفا أن خياطخه ربه  صىل اهلل عليه وسلمتعاىل عَظم النخي 

، وفيه صدود عن صىل اهلل عليه وسلمجل وعز خطاًبا مخارًشا، واهذا ترشيف للنخي 

اطخهم بمدلول خياطخهم، وإنام أمر نخيه أن خياملرشكني والكافرين؛ ألن اهلل تعاىل مل 

 ﴾ٻ﴿اآلية، كام وصفهم تخارك وتعاىل بوصف ًل جماملة فيه وًل مالينة فوصفهم بـ

ع شديد  .واهو وصف مقرِّ

ما ُجخل عليه من  صىل اهلل عليه وسلمي اهذا أن اهلل تعاىل علَِم ي طخع النخي  -5

ىل أراد أن جيمع مه هبذه الصفات؛ ألن اهلل تعاالرمحة واللِّني، واهلل تعاىل اختاره عىل عل

ق جيتمع عىل الرمحة واللِّني، وليس عىل  ق هلذه األمة، والشمل املتفرِّ به الشمل املتفرِّ

 .الغلظة والشدة

فلَقنه اهنا الرباءة الرصحية من الرشك واملرشكني؛ لإلشارة إىل أن ُحسن ُخُلقه 

ة ورشف عظيم، وسخب لنجاح الدعو مكرمة نخيلة ي حقه، صىل اهلل عليه وسلم

، لكن [4: القلم] ﴾ڱ ڱ ڱ ں﴿: وقخوهلا لدى اخلاص والعام، كام قال اهلل تعاىل

 .حسن اخللق ًل يتناىف مع املفاصلة مع الكفار والرباءة من رشكهم

جمخوًًل عىل الشدة والقوة ي طخعه، كام ي قصته مع  عليه السالموملا كان موسى 

ڻ ڻ ﴿: ه اهلل تعاىل أن قال لهالرجل الذ  َوَكَزُه فقىض عليه، كان أول ما أوصا

 .[44 -43: طه] ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

يعلم أن فرعون من أاهل النار، ولكن احلجة ًل تقوم إًل  سخحانه وتعاىلفربنا 

؛ ولذا أمر به وأوجخه  .بالقول الَلنيِّ

وكثري من الناس خيلط بني الرباءة من الرشك وأاهله، وبني حسن املعاملة 

كان يعيش ي مكة بني أظهر املرشكني، وحيسن  صىل اهلل عليه وسلملنخي واملالينة، فا
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معاملتهم وخيالقهم بالق حسن، وملا اهاجر إىل املدينة كان فيها اليهود واملنافقون 

مع اهؤًلء أخالًقا حسنة حيسن   عليه وسلمصىل اهللواملرشكون، وكانت أخالق النخي 

 .معاملتهم ويعدل معهم

اءة من الرشك تلزمه َأًَل يصافح املرشك، وليس لديه دليل وبعضهم يظن أن الرب

قطعي عىل ذلك، بل العلامء جممعون عىل أن الكافر ليس بنجس العني، وإنام نجاسة 

 .(1)الكافر معنوية، ًل ينجس املسلم بمالمسته

ن الرباءة من الرشك وأاهله ًل متنع التعامل معهم بيًعا ورشاًء، وًل التخسم كام أ

ة وحسن األدب، ومراعاة األعراف العامة التي ًل تناي أحكام اإلسالم واملصافح

يتلَطف معهم، ويغشى جمالسهم، ويأكل  صىل اهلل عليه وسلموأصوله، فقد كان النخي 

 .خاسطهممن طعامهم، ويخايعهم، ويتكلم معهم، وي

 -يا حممد: جاء َحرْب إىل النخي فقال»: قال ريض اهلل عنه وي حديث ابن مسعود

إن اهلل تعاىل يمسك الساموات يوم القيامة عىل إصخع، واألرضني  -يا أبا القاسم: أو

عىل إصخع، واجلخال والشجر عىل إصخع، واملاء والثََرى عىل إصخع، وسائر اخللق عىل 

وُل اهلل تعجخًا مما قال احلرب فضحك رس. أنا املَلُِك، أنا املَلُِك : إصخع، ثم هيزاهن، فيقول

ق بام قال، وأن يتخسم لكالمه. (2)«تصديًقا له ا أن يصدِّ  .فلم يمنعه كونه هيوديًّ

والصحابة إىل الشاة، فجاؤوا  صىل اهلل عليه وسلموي خيرب دعت اليهودية النخَي 

مَ  وأكلوا عنداها من طخاها، وكانت قد وضعت فيها السُّ
(3). 

                                                           

كشاف »، و(8/831)« املحىل»، و(8/64)« بدائع الصنائع»، و(8/44)« املخسوط»: ينظر( 1)

 (.95 -8/94)للمؤلِّف « فقه العخادة»، و(8/53)« القناع

 (.2416)، ومسلم (4583)أخرجه الخاار  ( 2)

 .ريض اهلل عنه من حديث أنس( 2890)، ومسلم (2684)أخرجه الخاار  ( 3)
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نام بمقتىض قلخه حخًّا لشاص ما، ًل لكفره ومعاصيه، وإوقد جيد املسلم ي 

الطخيعة والفطرة، كحب اًلبن لوالده أو الوالد لولده، وحب الزوج لزوجته، واهلل 

، فإذا [28: الروم] ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ﴿: يقول

تزوج كتابية فسوف يأكل معها، ويضاحكها ويداعخها، واهذا يستدعي مودة وحمخة ي 

 .هلا، لكنها ليست حمخة لرشكها وكفراهاقلخه 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿: حب الوالدين، كام قال اهلل سخحانه ومثل اهذا

، والولد حيب [85: لقامن] ﴾ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

كان واضًحا ي حمخته  عليه السالموالده فطرة؛ ألن الولد بعض من الوالد، وإبرااهيم 

، وقال [44: مريم] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿: ألبيه وحرصه عليه، كام قال

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڃ ڃ چ چ چ چ﴿: تعاىل عنه

 .[884: التوبة] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ک ک ک گ ﴿: وحب َمن أحسن إليك، كام قال سخحانه عن أيب طالب

 .[56: القصص] ﴾گ

عخادة غري اهلل، أو ارتكاب ما حرم اهلل، واحلب ًل حيمل املؤمن عىل ما ًل حيل من 

 .أو املدااهنة ي الدين، أو إفشاء أرسار املسلمني

اءة من الرشك والكفر واملعصية، والرباءة من أاهلها هبذا فثََم فرق بني الرب

 .اًلعتخار، وبني خمالقتهم بالق حسن، وحمختهم املحخة الفطرية الطخيعية

ح القرآن بالنهي عن مواًلهتم، وأن َمن توًَلاهم وأما الكفار املحاربون، فقد رَص 

يهم بأنه قد َضَل عن سواء ال  .سخيلفأولئك اهم الظاملون، ووصف متولِّ
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أكثر من ثالثة وأربعني وجًها ي رس افتتاح السورة « تفسريه»وقد ذكر الراز  ي 

)﴾ٱ﴿هبذا املطلع 
1). 

، واهو وحده كاٍف، «يا»: فيه ثالثة حروف، اهي حروف نداء ﴾ٻ﴿: وقوله تعاىل

، واهلاء قد يكون حرف نداء، وقد «اهلاء»: ، واحلرف الثالث«أ ُّ »: واحلرف الثاين

خيه، فهذه احلروف الثالثة اهي حلشد اًلنتخاه، وأتت من أجل استجامع يكون حرف تن

د فيه  .الذاهن والسمع؛ لتلقي القرار الصارم الذ  ًل تردُّ

: ، كام ي قوله«اجلااهلني»، وي موضع آخر بـ«الكافرين»وقد وصفهم اهلل بـ

 .[64: الزمر] ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿

 .«سورة الكافرون»ت له وورد أن اآلية نزلت ي السخب نفسه الذ  نزل

، وربام يكون اجلهل سخخًا، والكفر نتيجة، فخسخب تالزم« الكفر»و« اجلهل»وبني 

 .الكفر، والكفر أشد من اجلهلاجلهل باهلل وقعوا ي 

، واهو اًلسم الذ  ينطخق عليهم ويعربِّ عن حقيقتهم، «كافرين»: واهنا ساَماهم

إىل ترك ما اهم عليه، ومخاعدة احلالة  فليست من أجل التعيري، وإنام من أجل الدعوة

: سخأ] ﴾ک ک گ گ گ﴿: التي اهم فيها، واهم يرصحون بذلك ويقولون

34]. 

واملقصودون اهنا اهم الذين يعخدون األوثان، كالاَلت والُعَزى وَمنَاة الثالثة 

األخرى، وليس املقصود كل الكافرين؛ ألن منهم َمن يعخد اهلل، أو يَدعي ذلك، مثل 

كتاب، فأاهل الكتاب يزعمون أهنم يعخدون اهلل، لكن عخادهتم عىل جهل أاهل ال

 .وضالل، أو بملة منسوخة حمرفة

                                                           

 (.329 -32/323)« تفسري الراز »: ينظر( 1)
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من الكافرين َمن ًل يعخد شيئًا أصاًل، أو ًل يؤمن بوجود اهلل، واهؤًلء ويوجد 

 .ليسوا عابدين ليشء الختة

سورة إن اهذه ال: (1)فاملقصود إًذا عخدة األوثان، وقد قال أاهل أسخاب النزول

نزلت ي األسود بن املَطلب، أو الوليد بن املغرية، أو ُأَمَية بن خلف، أو العاص بن 

، لـاَم صىل اهلل عليه وسلموائل، واهؤًلء اهم األربعة الذين حاولوا مفاوضة النخي 

، فهم تعخُد إهلنا سنًة، ونعخُد إهلك سنًة، وكانوا يظنون أن أمر الدين كأمور الدنيا: قالوا

إذا اختلفوا ي أمر دنيو  يتصاحلون فيام بينهم، فيتنازل اهذا عن بعض حقه،  كانوا

 .واهذا عن بعض حقه، ثم يلتقون عىل حل وسط

كافًرا؛ ألنه يسرت احلب، وي مرص : ، ومنه تسمية الفاَلح(2)الَسرْت : لغة والكفر

 .َكْفر: يسمون القرى الزراعية

 .ة، وجيحدوهنارتون احلقيقوصفهم بأهنم كافرون؛ ألهنم يس

 :﴾ہٻ پ پ پ ﴿ *

ۆ  ۆ﴿: اآلن، ًل أعخد اليشء الذ  تعخدونه، كام قال: ي احلال، أ : أ 

: يونس] ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ

804]. 

 :﴾ھڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿ *

                                                           

 .تقدم قريخًا( 1)

« املفردات ي غريب القرآن»و، (4/843)« تفسري الراز »، و(1/246)« تفسري الطرب »: ينظر( 2)

« الكليات»، و(5/844)« لسان العرب»: ، وينظر أيًضا(8/813)« تفسري القرطخي»و ،(484ص)

 .«ك ف ر»( 84/50)« تاج العروس»، و(463ص)َفو  للكَ 
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ما دمتم عىل الكفر، فلستم عابدين إهلي، حتى لو تظااهرتم بيشء من ذلك، : أ 

ضكم التفاويض، فاحلقيقة أنكم مل تعخدوا اهلل الذ  ي وقت أو سنة، كام جاء ي عر

أعخد؛ ألن العخادة يشرتط هلا اإلخالص، واهو أول رشط من رشوطها، واهم ليسوا 

 .خملصني وًل مؤمنني وًل عابدين

فعخادة األصنام رش ورشك، وعخادة اهلل تعاىل يشرتط هلا أن يكون العابد مؤمنًا 

فهنا ًل يكون عابًدا هلل، إذ ليست عخادة هلل إًل  باهلل وحده، ولو عخد عىل أنه سيجرب،

 .إذا كان مخنااها عىل اإليامن والتوحيد، واخللوص من الرشك

ه يعخد آهلتهم، حتى ؛ لينفي أن﴾ٻ پ پ پ﴿: وتأَمل كيف عرَب بالفعل

 .ولو حلظة واحدة

؛ «وًل أنتم تعخدون»: ، ومل يقل﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿: لكن ملا خاطخهم قال

منهم الفعل، ولكن ًل يتحقق به عخادهتم هلل؛ لغياب رشط اإليامن واهو ألنه قد يقع 

 .اخللوص من الرشك والرباءة من اآلهلة املَدعاة

ة لإليامن باهلل سخحانه فإنه ًل يتحَقق فالرشك يقع ولو للحظة واحدة، لكن بالنسخ

 .بمجرد كون الواحد َعَخَد، حتى يخقى عىل ذلك ويدوم

اس تكرار اآليات ي اهذه السورة عىل قرصاها، وًل يفهم وربام يستغرب بعض الن

 .معنى التكرار، وما فيه من األرسار اللطيفة واملعاين الرشيفة

العخودية هلل فإهنم مل ترصيح بأهنم حتى لو اَدعوا  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿

ا آخر، واهو أن املعنى: يعخدوه، لكن قال بعض العلامء أنكم أنتم عىل : إن ي اآلية رسًّ

اعخد إهلنا سنة، »فكرة  صىل اهلل عليه وسلمخلصوص، يا َمن عرضتم عىل النخي وجه ا

حمكوم عليكم عند اهلل تعاىل أنكم لن تعخدوا اهلل، ولن تؤمنوا، « ونعخد إهلك سنة
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وسوف متوتون عىل الرشك، واهكذا كان، فإن اهؤًلء األربعة ماتوا مرشكني، وكان 

 .وسلمصىل اهلل عليه اهذا من دًلئل نخوة النخي 

اهنا تكون للعامل وغري العامل،  ﴾ڀ﴿لستم بعابدين اهلل الذ  أعخده، فـ: واملقصود

 .فإذا أمن اللخس فهي موصولة، وتصلح للعامل وغريه

والتكرار مقصود ألمهية املوضوع؛ ألنه أصل الدين، ويستحق أن يكرر الكالم 

 .فيه؛ ألنه لب اللخاب، وأصل الكتاب

مرة  صىل اهلل عليه وسلمفهم يعرضون عىل النخي ويتكرر لتكرر العرض منهم، 

: ني وثالًثا، ومل ييئسوا من العرض، فيأيت التكرار ي القرآن الكريم، وكأن املعنىومرت

مهام كررتم العرض، ونوعتم ي أساليخه وطرائقه، فإن اجلواب سيظل واحًدا ًل 

 .يتخدل

 :﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ *

 :فيها أءاارو، «وًل أنا عابد ما تعخدون»: مل يقل

أن املعنى ما تعخدونه مل أعخده قط ي حيايت، فقد كان يمقت األصنام : منها

صىل ويكراهها، حتى قخل الخعثة، وكان ًل يأكل ما ُذبح عىل األنصاب، ولو كان النخي 

بل كانوا يعرفون . أنت كنت تعخداها: يعخداها ي اجلااهلية لقالوا له اهلل عليه وسلم

 .جمانخته هلا واهجراها

عراقتهم ي الكفر والرشك، فهذا األمر مما توارثوه، فهو ليس  اإلشارة إىل: ومنها

شيئًا جديًدا طارًئا عليهم يسهل زواله، بل اهو أمر قديم، فهم غارقون فيه اهم 

 .وآباؤاهم إىل األذقان
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ًل أعخد : وحيتمل أن يكون التكرار لنفي املعخود ونفي العخادة ذاهتا، أ 

لون، وفيه دليل عىل حتريم مشاهبة املرشكني بعخاداتكم التي تفعأصنامكم، وًل أتعخد 

 .فيام يفعلونه عىل سخيل التعخُّد

أما الطواف بالخيت وبني الصفا واملروة، فهي عخادات توحيدية جاءت هبا الرسل 

ت ي اإلسالم، عليهم السالم ، وبقيت من آثار الرسالة، فأخذهتا قريش، ولذلك ُأقرِّ

ومناسكهام بعد إزالة ما أضافته اجلااهلية إليها من حلج والعمرة وصارت من أركان ا

 .الطقوس الفاسدة، كالُعِر  ي الطواف

ومل يذكر اهلل سخحانه حجًجا ي اهذه السورة كالعادة، فلم حيتج عليهم بالسامء 

 .وًل باألرض وًل بالنخات وًل بالق اإلنسان

لرباءة من واهو إعالن ا أن مقام السورة ومقصداها واضح،: ولعل الِّس يف ذلك

الرشك واملرشكني، ومن أوثاهنم، وإعالن مفاصلتهم ي املنهج والعقيدة؛ ولذلك مل 

تكن السورة مشوبة بمعاٍن أخرى ملحاججتهم وجمادلتهم، بل اهي خمَصصة إلعالن 

يت  .«سورة املنابذة»، و«سورة الرباءة»، و«سورة اإلخالص»: الرباءة؛ وهلذا ُسمِّ

لن يعخد ما يعخدون، فكذلك جتىَل أهنم لن  اهلل عليه وسلمصىل يها أنه وكام جتىَل ف

املقصود فئة خاصة، فألهنم يموتون عىل : يعخدوا ربه الواحد الذ  يعخده، فإن قلنا

ما دمتم كافرين؛ ألنه وصفهم اآلن أهنم : املقصود أعم، فإن املعنى: الكفر، وإن قلنا

 .كافرون

 :﴾ۓڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿ *

م ًل يعخدوَن اهللَ إخخاًرا ثانيًا، تنخيًها عىل أن اهلل أعلمه بأهنم ًل يعخدونه، إخخار بأهن

؛ فقد أخرب عنهم صىل اهلل عليه وسلموتقويًة لدًللة اهذين اإلخخارين عىل نخوته 

 .بذلك، فامت أولئك كلهم عىل الكفر، وكانت اهذه السورة من دًلئل النخوة
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كيًدا لفظيًّا لنظريهتا تأ ﴾ۓڀ ٺ ڀ ڀ ڀ ﴿وجيوز أن تكون مجلة 

حتقيق تكذيخهم ي عرضهم أهنم يعخدون رب : السابقة بتاممها، واملقصود من التأكيد

 .(1)صىل اهلل عليه وسلمحممد 

 :﴾ڭڤ ڤ ڦ ڦ ﴿ *

 .أنه خيصك وحدك: لك الكتاب، فمعناه: واهذا أسلوب حرص، فحني أقول

م  ،«دينكم لكم»: وبني أن يقول ﴾ڤ ڤ﴿: وفرق بني قوله تعاىل فإذا ُقدِّ

دينكم لكم وحدكم، وًل : ، وكأنه يقول(2)املسند، ففيه إشارة إىل اختصاصهم بدينهم

تعلق يل فيه بحال من األحوال، وديني يل وحد ، وًل يتجاوزين ديني لكم ما دمتم 

 .عىل رشككم، فأنتم ختتصون بدينكم، وأنا أختص بديني

لة ي املنهج، وبيان أن اإلسالم إذًنا هلم بأن يكفروا، وإنام اهي مفاصواهذا ليس 

عىل  عز وجل ًل خيتلط بالكفر، وفيه بيان اًلختالف األصِّل بينه وبينهم، كام قال اهلل

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿: عليه السالملسان شعيب 

ائ ەئ ﴿: عليه السالم، وكام قال موسى [14: األعراف] ﴾ې ې ې ې

بيننا وبينهم، واهؤًلء مجاعتنا اتركهم لنا، وخلِّ : ، أ [44: طه] ﴾ۇئ ەئ وئ وئ

 .ندعواهم إىل اهلل تعاىل، فإن أسلموا فاحلمد هلل، وإن مل يسلموا فجرمهم عىل أنفسهم

                                                           

 (.514 -30/513)« التحرير والتنوير»: ينظر (1)

 (.30/514)« التحرير والتنوير»، و(5/538)« املحرر الوجيز»: ينظر (2)
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يا َوْيَح قريش، قد »: لقريش ملا حاربوه وآذوه صىل اهلل عليه وسلموقد قال النخي 

ْوا بيني وبني سائر الناس؟ فإن أصابوينأكلتهم احلرُب، ماذا عليهم لو  كان الذي  َخلَّ

 .(1)«أرادوا، وإن أظهرين اهللُ تعاىل دخلوا يف اإلسالم وهم وافرون

 .واحلكم املذكور اهنا حكم مستغرق لكل زمان ومكان ًل يتخدل وًل يعطل

ٱ ٻ ﴿: وتأمل كيف ابتدأت السورة باخلطاب الرصيح املخارش املؤَكد

 .﴾ڤ ڤ ڦ ڦ﴿: ، واختتمت باطاب أقرب إىل اللُّطف، واهو﴾ٻ

أن اهلل تعاىل قَرر املفاصلة مع املرشكني، حتى ًل يلتخس احلق بالخاطل،  الصةواخل

 .واإلسالم بالكفر، واهلدى بالضالل، ومل يتعرض ي السورة ملوضوع املعاملة

ينوحتتمل اآلية معنًى آخر ، فحسايب (2)اجلزاء واحلساب: ، واهو أن املقصود بالدِّ

القيامة بجريرتكم، ولن تؤخذوا  عىل نفيس، وحسابكم عليكم، ولن أؤخذ يوم

 ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ﴿ :بجريريت، فعىل اهذا تكون اهذه اآلية مثل قوله تعاىل

 .[55: القصص]

   



                                                           

 .من حديث املِْسور بن خَمْرمة وَمْروان بن احلكم( 2432)، والخاار  (81980)أخرجه أمحد ( 1)

 .﴾ۇئ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴿: «سورة العلق» وينظر ما تقدم ي

سورة »ما تقدم ي ، و(85/419)« روح املعاين»، و(32/322)« تفسري الراز »: ينظر( 2)

 .﴾ائٿ ٿ ٹ ٹ ﴿: «سورة املطففني»، و﴾ۋچ چ چ چ ﴿: «اًلنفطار
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*  

 :للسورة تسميتان

 .(1)، واهو املشهور«سورة النص»

سورة »حُيدث لخًسا مع « الفتح»، واألول أغلب، وتسميتها بـ(2)«سورة الفتح»و

 .«﴾ۀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿

؛ ألهنا إيذان بقرب (3)«سورة التوديع»: يسميها ريض اهلل عنه وكان ابن مسعود

، حيث أَدى الرسالة وبَلغ األمانة وأكمل اهلل به صىل اهلل عليه وسلمأجل الرسول 

 .أفواًجاالدين ودخل الناُس ي دينه 

كان : قال -«صحيح الخاار »كام ي  -ريض اهلل عنهامواهكذا فهم ابن عخاس 

مِلَ ُتْدِخُل اهذا الفتى معنا ولنا أبناء  مثُله؟ : عمُر ُيْدخُلني مع َأْشياخ بدر، فقال بعُضهم

يتُُه دعاين : قال. «إنه مِمَن قد علمتم»: فقال
فدعااهم ذات يوم ودعاين معهم، وما ُرئِ

هَيُْم منِّي،، فقال هلميومئذ 
ڃ ڃ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿: ما تقولون ي»: إًَِل لرُِيِ

                                                           

« تفسري الطرب »، و(80/341)« سنن النسائي الكربى»، و(4/903)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

 (.30/514)« التحرير والتنوير»، و(20/329)« تفسري القرطخي»، و(24/405)

« التحرير والتنوير»، و(5/304)« جامع الرتمذ »، و(3/294)للفراء « معاين القرآن»: ينظر( 2)

(30/514.) 

، (32/339)« تفسري الراز »، و(4/182)« الكشاف»، و(80/328)« تفسري الثعلخي»: ينظر( 3)

« روح املعاين»، و(20/229)« تفسري القرطخي»، و(8/202)« امل اإلقراءمجال القراء وك»و

 (.30/514)« التحرير والتنوير»، و(85/498)
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ُأمرنا أن نحمَد : بعُضهمحتى ختم السورة؟ فقال . «﴾...ڃ ڃ چ چ چ چ

. أو مل يقل بعُضهم شيًئا. ًل ندر : وقال بعُضهم. اهللَ ونستغفَره إذا ُنرصنا وُفتح علينا

اهو َأَجُل : قلُت . «فام تقوُل؟»: قال. ًل: قلُت . «يا ابَن عخاس، أكذاك تقوُل؟»: فقال يل

مكة،  فتح: ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿: أعلمه اهللُ له ،عليه وسلمصىل اهلل رسول اهلل 

ما أعلُم منها »: فقال عمر. ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿فذاك عالمة َأجلَِك، 

 .(1)«إًل ما تعلمُ 

، وإنام فيها الخشارة صىل اهلل عليه وسلموليس ي السورة ترصيح بَأَجل النخي 

بالتسخيح  هلل عليه وسلمصىل ابالفتح والنرص ودخول الناس ي الدين، وأمر النخي 

 :(2)واًلستغفار، لكن الفقيه الفطن يدرك أن كامل األمر له ما بعده، كام قيل

 َتمْ : ترَقب زواًًل إذا قيل***  إذا تَم يشء  بدا نقُصهُ 

 .ومتام مهمته صىل اهلل عليه وسلمفمن وراء ذلك إشعار باقرتاب أجل الرسول 

دى أقرص ثالث سور ي القرآن الكريم؛ واهي إح ،(3)ثالث آيات  *

 .، إًل أن فيها من املعاين ما ُيعجز الخلغاء«الكوثر»، و«العرص»مع 

أواخر سور القرآن الكريم اهي مدنية باًلتفاق، بل اهي من  *

 .(4)نزوًًل، واهي آخر سورة نزلت كاملة، كام قال كثري من املفرسين

                                                           

 (.4940، 4294)« صحيح الخاار »: ينظر( 1)

الكتابة : الصناعتني»، و(90ص)ًلبن أيب الدنيا « الزاهد»، و(2/351)« عيون األخخار»: ينظر( 2)

 (.4/259)« اهريتيمة الد»، و(39ص)« والشعر

مصاعد »، و(2/560)« مجال القراء وكامل اإلقراء»، و(294ص)« الخيان ي عدِّ آ  القرآن»: ينظر( 3)

 (.3/261)« النظر لإلرشاف عىل مقاصد السور

« املحرر الوجيز»، و(4/180)« الكشاف»، و(461ص)للواحد  « أسخاب النزول»: ينظر( 4)

 (.30/514)« التنويرالتحرير و»، و(230 -20/229)« تفسري القرطخي»، و(5/532)



446 
 

ي السنة السابعة، وعىل اهذا : بعضهم يقولف، ولكن اختلف يف وقت النزول

 .تكون قخل فتح مكة؛ ألنه كان ي السنة الثامنة

 عليه وسلمصىل اهلل كانت بعد الفتح، واهو األظهر، وقخل وفاة النخي : وقيل

 .(1)بوقت يرتاوح بني سنتني إىل بضعة أشهر

 :﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿ *

للمستقخل، وقد  ، وغالخًا ما تستادم﴾ڦ﴿بدئت السورة بظرف الزمان 

: ، أ [29: الشورى] ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴿: تستادم للحارض، كقوله تعاىل

 .(2)حني يشاء

وجميء النرص والفتح مشعر بالتوقيف، وأنه ًل يأيت اعتخاًطا أو دون ترتيب، بل 

بتوقيت وتوفيق وتوثيق من اهلل تعاىل، وي ذلك رعاية لألسخاب؛ ألن اهذا النرص جاء 

فيها من املجااهدة واملصابرة ما ًل حيتمله إًل األصفياء األتقياء، بعد عرشين سنة كان 

َمن ُقتل، ومنهم َمن رُضب، ومنهم َمن ُطرد، ومنهم َمن  ريض اهلل عنهمفمن الصحابة 

 .ُأوذ ، ومنهم من ًلقى آًلًما ًل حيتملها إًل الصابرون املجااهدون

النرص اهنا عىل ، فجاء [28: احلجر] ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿: واألمر كام قال تعاىل

 :(3)َقَدٍر، كام قال الشاعر

 أتى رَبه موسى عىل َقَدرِ كام ***  جاَء اخلالفَة أو كانْت له َقَدًرا

                                                           

الخحر املحيط ي »، و(4/508)« زاد املسري»، و(24/408)للواحد  « التفسري الخسيط»: ينظر( 1)

 .املصادر السابقةو، (85/498)« روح املعاين»و، (80/562)« التفسري

 (.25/91)« التحرير والتنوير»: ينظر( 2)

« مغني اللخيب»، و(3/8222)« يةرشح الكافية الشاف»، و(8/486)« ديوان جرير»: ينظر( 3)

 (.19ص)
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مشعر بأن النرص ِمنَة  من عنده سخحانه، واهذا يدعو  ﴾ڄ ڄ﴿والتعخري بـ

 صىل اهلل عليهللتواضع واًلنكسار، واستحضار فضل اهلل بام حتقق؛ ولذا ملا دخل النخيُّ 

مكة فاحًتا منترًصا دخلها متواضًعا مطأطًئا رأسه، وقد خرج باألمس طريًدا من  وسلم

 .(1)وًرامكة خائًفا يرتقب، واليوم يدخل فاحًتا مظفًرا منص

وقد جرت عادة السالطني وامللوك أهنم إذا فتحوا ومتَكنوا من عدواهم يظهرون 

ي والخطش، ولسان حال أحداهم يقو خصومك وقد أظفرك اهلل : لالقوة والعزة والتشفِّ

 .هبم، فأعمْل فيهم السيف، وًل تخق منهم وًل تذر، واجعلهم عربة لـَمن خلفهم

ملَِا جخله اهلل عليه من صدق العخودية، وعدم  وسلمصىل اهلل عليه لكن النخي 

 .التعلق بالدنيا، دخل مكة مطأطئًا، متواضًعا هلل

حىملا د صىل اهلل عليه وسلمأنه « الصحيح»وي   .(2)خل مكة صىَل صالة الضُّ

ولو شاء اهلل لنرص اهذا الدين باملالئكة، أو خلرق هلم النواميس، ولكنه شاء أن 

 ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿: يختِّل بعض العخاد بخعض، كام قال تعاىل

فاملسألة مسألة جمااهدة ومصابرة، ويوم علينا ويوم لنا، ويوم ُنساء ويوم . [4: حممد]

 .العاقخة للتقوى ُنرَس، حتى تكون

اًلنتصار والظفر باملطلوب وحتقق املقصود الذ  كابدوا وبذلوا إن نشوة 

 .واجتهدوا وصابروا من أجله تنسيهم اآلًلم التي لقواها

 :(1)يتمثَل هبذا الخيت ريض اهلل عنه وهلذا كان عمر

                                                           

، (3/44)« املستدرك»، و(2/405)« سرية ابن اهشام»، و(2/124)« مغاز  الواقد »: ينظر( 1)

تاريخ »، و(2/828)« الكامل ي التاريخ»، و(69 -5/61)للخيهقي « دًلئل النخوة»، و(4/384)

 (.49، 1/81)« الخار  فتح»، و(541-6/545)« الخداية والنهاية»، و(2/541)« اإلسالم

 (.336)« صحيح مسلم»، و(8846، 8803)« صحيح الخاار »: ينظر( 2)
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 إذا أنت أدركَت الذ  كنَت َتْطُلُب ***  كأنك مل تنصْب من الداهِر ليلةً 

 .تعاىل نسخة ترشيفة النرص والفتح إليه ونسخ

الدًللة عىل عظمة النرص، وديمومته، فهو مل يكن نرًصا حمدوًدا : ومن معاين ذلك

ي معركة، أو تغلًخا عىل عدو، وإنام استقرار ألمر الدين، ولذلك سطع تاريخ اإلسالم 

 تكن الخشارة به منذ ذلك الوقت؛ وقامت دولته ي املدينة أوًًل ثم ي جزيرة العرب، ومل

تخاره نرًصا مرحليًّا، أو حمدوًدا بخيئة جغرافية أو بزمن معلوم، بل بنرص خالد خُيلِّد باع

 .ذكر اإلسالم وبقاءه إىل أن يرث اهلل األرض وَمن عليها

واملؤمنني؛ ألهنم استحقوا نرص اهلل،  صىل اهلل عليه وسلموفيه ثناء مخطن عىل النخي 

نرص اهلل؛ ولذلك ُتربط اهذه اآلية بقوله أصخحتم جديرين ب: قالوأ  ثناء أعظم من أن ي

 .[40: احلج] ﴾چ چ چ چ﴿: «سورة احلج»سخحانه ي 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿: ثم بنَي اجلديرين بالنرص بقوله

: ، فربط الصفة بأمر مستقخل، ومل يقل[48: احلج] ﴾ک ک ک گ گ گ گ

 .«ن الزكاةلينرصن اهلل الذين يقيمون الصالة ويؤتو»

والرس اهنا لطيف، وربام وجد َمن يستحقون النرص ي ظااهر احلال، لكن اهلل يعلم 

أهنم لو انترصوا ما التزموا بتخعات النرص وًل قاموا بتكاليفه، فيحجب اهلل عنهم النرص 

 .رمحة هبم وباخللق، وحفاًظا عىل الرسالة وقدسيتها

فلو أن  ون معه فتح،فرق، والنرص قد حيصل وًل يك ﴾ڄ﴿، ﴾ڄ ڄ﴿وبني 

، «فتح»، وليس معه «نرص»عدوك اهجم عليك ثم قاتلته وطردته عن بالدك، فإن اهذا 

                                                                                                                                                    

معجم »، و(5/80)للتنوخي « الفرج بعد الشدة»، و(388ص)« املنمق ي أخخار قريش»: ينظر( 1)

مايل سمط الآليل ي رشح أ»، و(856ص)للمرزوقي « رشح ديوان احلامسة»، و(248ص)« الشعراء

 .منسوًبا إىل مرة بن عَداء الَفْقَعيس( 30/64)« التحرير والتنوير»، و(8/142)« القايل
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، فـ فيدل عىل أهنم خاضوا « الفتح»تغلب ي معركة، أما « النرص»وإنام سلمَت من رش 

 .املعركة، وانترصوا واستطاعوا أن يفتحوا، وحيققوا مقصوداهم األعظم

 :له صور كثرية« النص»و

 .يثخت اإلنسان عىل دينه، ولو تغَلب عليه عدوهأن : نهام

 .إاهالك اهلل لألعداء، حتى لو مل ُيفتح للمؤمنني: ومنها

ڃ چ چ چ ﴿: بالفتح، كام ي قوله تعاىل صىل اهلل عليه وسلمووعد اهلل نخيه 

، وكذلك [52: املائدة] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

 .[8: الفتح] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿: قوله سخحانه

 :﴾ہڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿ *

العرب، وليس الناس كلهم، وهلذا : واملقصود بالناس هنا، الوعد الثالثاهذا اهو 

اهنا لالستغراق ( ال)إن : مجاعات إثر مجاعات، كام قال بعضهم: أ  ﴾چ﴿: قال

 .(1)الناس املعروفني ي جزيرة العرب: العري، يعني

د الناس يدخلون أفراًدا مستافني فوج، واهو اجلامعة، واهنا مل يع: مجع واألفواج

 .(2)مسترتين كام كان عليه األمر

شيئًا ما تغري فعاًل، واهؤًلء الذين دخلوا وذلك دليل عىل قوة شوكة اإلسالم، وأن 

أفواًجا ًل يعدون من السابقني إىل اإلسالم؛ ألن اليشء الذ  محلهم عىل أن يدخلوا 

 عرب لإلسالم، كام ي حديث عمرو بن َسَلمةأفواًجا اهو إما الفتح وإما دينونة جزيرة ال

                                                           

« تفسري القرطخي»، و(6/360)« تفسري املاورد »، و(24/405)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

 (.30/592)« التحرير والتنوير»، و(20/230)

، (6/368)، (5/834)« املاورد تفسري »، و(5/342)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 2)

تفسري »، و(38/82)« تفسري الراز »، و(4/508)« زاد املسري»، و(180، 4/614)« الكشاف»و

 (.20/230)« القرطخي
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اتركوه وقومه، فإنه إن : نكانت العرب َتَلَوُم بإسالمهم الفتح، فيقولو»: ريض اهلل عنه

 .(1)«ظهر عليهم فهو نخيٌّ صادق

وبعضهم قد يكون منعه من اإلسالم خوفه عىل نفسه، أو ماله، أو سلطانه، فلام 

تعاظم ذاهخت املااوف، ودخلوا ي الدين رأوا أمر اإلسالم قد عز واستوثق و

 .مطمئنني

عن صفوان بن ُأَميَة أنه ومنهم َمن دخل لرغخة أو راهخة، خوًفا أو رجاًء، كام جاء 

يوم ُحنني وإنه ألبغض اخللق إيَل، فام  صىل اهلل عليه وسلمأعطاين رسوُل اهلل »: قال

 .(2)«زال يعطيني حتى إنه ألحب اخللق إيلَ 

 الدين واًلنسالخ من ملة ألخرى ليس باألمر اهلني، وهبذا تظهر ومسألة تغيري

غرياهم؛ حيث آثروا ما عند اهلل عىل متع الدنيا منقخة السابقني لإلسالم وفضلهم عىل 

وشهواهتا، وجااهدوا ي ذلك أعظم املجااهدة، وتغَلخوا عىل مألوفهم وعاداهتم، 

 .وبادروا لقخول الدعوة والتضحية ي سخيلها

ن دخلوا ي دين اهلل أفواًجا كان أكثراهم عىل مدى عرشين سنة شًجى ي والذي

منهم وهنخوا األموال، ومع اهذا قخل اهلل منهم حلوق املؤمنني، آذواهم، وقتلوا 

أن يعفو عنهم، فاإلسالم َيـُجبُّ ما قخله،  صىل اهلل عليه وسلماإلسالم، وأمر نخيه 

 .ما قخلها، واحلج َيـُجبُّ ما قخله واهلجرة جَتُبُّ ما قخلها، والتوبة جَتُبُّ 

 أن اهلدف اهو دخول ِذْكُر النرص والفتح، ثم ِذْكُر دخول الناس ي دين اهلل، يخنيِّ 

 .الناس ي دين اهلل أفواًجا، واها اهو قد حتقق

                                                           

 (. 4302)أخرجه الخاار  ( 1)

 (. 666)، والرتمذ  (2383)، ومسلم (85304)أخرجه أمحد ( 2)
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إن فرح املؤمنني بدخول الناس ي دين اهلل، اهو دليل عىل جترداهم من حظوظ 

قدرهتم عىل التسامح والصفح عن أولئك الذين نفوسهم، وتغلخهم عىل أنانيتهم و

م ي الطاعة والتقوى ظلمواهم وحاربواهم، ثم اها اهم يفرحون هبم إخواًنا ينافسوهن

 .واجلهاد

إن املقصود األعظم اهو إزالة العقخات التي حتول دون دخول الناس ي دين اهلل، 

كفر بمجرده ليس واجلهاد ليس غاية ي نفسه، ومل يرشع من أجل إزاهاق األرواح، وال

 .موجخًا إلزاهاق النفس

إىل قيام الساعة، أن يظل وجود الكفار ي الدنيا  سخحانه وتعاىلولذلك قدر اهلل 

: ال تقوُم الساعُة حتى ال ُيقاُل يف األرض»بل ًل تقوم الساعة إًل عىل رشار اخللق، و

 .وله تعاىل احلكمة الخالغة التي ًل حييط هبا خلقه. (1)«اهلل اهلل

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿: من حكمته أن خلق الناس خمتلفني، كام قالو

 .الكفار اهم األكثر عدًدا، وقَدم الكافر؛ ألن [2: التغابن] ﴾ڤ

 .وليس املقصود إزاهاق أرواحهم بالقتال، بل دعوهتم واهدايتهم

ولذا كان اإلسالم يمنع القتل وحيقن الدم، حتى ولو كان إسالًما ي الظااهر، كام 

ي  صىل اهلل عليه وسلمبعثنا رسوُل اهلل : قال ريض اهلل عنهامبن زيد  ي قصة أسامة

فطعنُته، . ًل إله إًل اهلل: ات من ُجهينة، فأدركُت رجاًل، فقالرسية، فصخَحنا احلَُرق

صىل اهلل ، فقال رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلمفوقع ي نفيس من ذلك، فذكرُته للنخي 

يا رسوَل اهلل، إنام قاهلا خوًفا من : قلُت . «وقتلته؟. ال اهللال إله إ: أقال»: عليه وسلم

                                                           

 .ريض اهلل عنه من حديث أنس( 841)« أخرجه مسلم( 1)
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فام . «أفال شققَت عن قلبه، حتى تعلَم أقاهلا أم ال»: مصىل اهلل عليه وسلقال . السالح

راها عَِّل حتى متنيُت أين أسلمُت يومئذ زال يكرِّ
(1). 

إىل َخيْرب قال  عنه ريض اهلل عَِّل بَن أيب طالب صىل اهلل عليه وسلموملا بعث النخيُّ 

شيئًا، ثم وقف  عنهريض اهلل  فسار عِّلٌّ . «امِش وال تلتفْت حتى يفتَح اهللُ عليك»: له

قاتلهم حتى يشهدوا »: يا رسوَل اهلل، عىل ماذا أقاتُل الناَس؟ قال: ومل يلتفت، فرصخ

 .اهذه رواية مسلم. «أن ال إله إال اهلل وأن حممًدا رسوُل اهلل

يا رسوَل اهلل، أقاتلهم حتى : ريض اهلل عنه قال عِّلٌّ : «يحنيالصح»وي رواية 

انُفْذ عىل ِرْسلَك حتى تنزَل بساحتهم، ثم »:  عليه وسلمصىل اهلليكونوا مثلنا؟ فقال 

ِدَي اهللُ بك  اْدُعُهم إىل اإلسالم، وأخربهم بام جيُب عليهم من حقِّ اهلل فيه، فواهلل ألن َُّيْ

ُر النََّعمرجاًل واحًدا خري  لك من أ  .(2)«ن يكوَن لك مُحْ

احلَُدْيخَِية؛ ألن الناس بدأ ودخول الناس ي دين اهلل أفواًجا كان ثمرة صلح 

يتحَدث بعضهم إىل بعض، وكذلك بعد فتح مكة استقر األمر؛ ألن جزيرة العرب 

 .كلها دانت للمسلمني

جاء من أجل  «هللنرص ا»وإضافة الدين إىل اهلل اهي ي مقابل إضافة النرص إليه، فـ

ين»: ، ومل يقل«دين اهلل» ين عىل ا«الدِّ خاع ؛ ألن العرب ُتطلق الدِّ لطاعة واًلتِّ

 .، والدعوة مل تكن إىل عخادة أحٍد غري اهلل وحده(3)للملوك

 :﴾ھڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿ *

                                                           

 (.96)، ومسلم (4269)الخاار  أخرجه ( 1)

 (.2406، 2405)« صحيح مسلم»، و(4280)« صحيح الخاار »: ينظر( 2)

، (8/510)للاطايب « غريب احلديث»، و(2/611)« مجهرة اللغة»، و(1/43)« العني»: ينظر (3)

 (.825ص)« حتفة األريب بام ي القرآن من الغريب»، و(83/869)« لسان العرب»و
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بالتسخيح، وقد صَح من حديث عائشة  صىل اهلل عليه وسلمأمر اهللُ سخحانه نخيَه 

بعدما نزلت عليه اهذه السورة، كان قَلام  صىل اهلل عليه وسلم، أن النخَي  عنهاريض اهلل

يتأول . «سبحانك اللهمَّ ربنا وبحمدك، اللهمَّ اغفْر يل»: يركع أو يسجد إًل قال

ق ما أمره ربه تخارك وتعاىل: أ . (1)القرآن  .حيقِّ

أو يكون . «هلل سخحان اهلل واحلمد»: قل: واألمر بالتسخيح بحمد اهلل معناه

 .واهو أقرب. قائم بحمده: وأنت متلخِّس بحمده، يعنيسخِّح ربك : املعنى

وكأن النخي ملا جاء النرص والفتح، وحتَقق له ما وعده ربه؛ محد ربه من تلقاء 

 .نفسه بمجرد رؤيته هلذه النعم، وإن كان قخلها حيمد ربه بقلخه ولسانه وجوارحه

ملحمود يكون بالثناء عىل ا« احلمد»اهو أن  «الشكر»و« احلمد»والفرق بني 

بصفات الكامل واملجد والعظمة والكربياء، واجلالل والقوة والقدرة والعلم والرمحة، 

 .(2)فيكون بالثناء عليه باملعروف الذ  أسداه إىل الشاكر« الشكر»وأما 

إن اهذا الرتتيب مناسب؛ ألن حقيقة التسخيح اهو الثناء عىل اهلل  

 .باملحامد، ونفي النقائص، واهذا أكمل وأعىل ما يكون

ثم ثنَى باحلمد، واحلمد فيه معنى الشكر، فهو محد اهلل تعاىل عىل ما أنعم به عىل 

 .وعىل املؤمنني من اخلري والنرص صىل اهلل عليه وسلمالرسول 

                                                           

 (.414)« صحيح مسلم»، و(184)« الخاار  صحيح»: ينظر( 1)

« معجم الفروق اللغوية»، و(2/5)« قوت القلوب»، و(8/54)للنحاس « معاين القرآن»: ينظر( 2)

« بصائر ذو  التمييز»، و(2/226)« مدارج السالكني»، و(8/801)« تفسري الثعلخي»، و(308ص)

(3/340.) 
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يتعلق بحال العخد نفسه، واهو اًلستغفار من الذنب والتقصري ي  م ثَلث بامث

يت جث مث ﴿: العخادة واحلمد والثناء، كام قال اهلل سخحانه

 .[89: حممد] ﴾ىث

باالستغفار؟ وهل صدر منه  صىل اهلل عليه وسلمما معنى أمر النبي  

 !ما ُيوِجب االستغفار حتى يؤمر بذلك؟

، أو أن يستغفر صىل اهلل عليه وسلماملقصود هبذا أمته : م َمن قالمن أهل العل

 .ألمته

إذا : أمره باًلستغفار من أجل أن تقتد  به أمته، فكأنه يقول: ومنهم َمن قال

 !مأموًرا باًلستغفار فأنتم بذلك أوىل صىل اهلل عليه وسلمكان الرسول 

منه ما ينخغي له اًلستغفار  قد يقع صىل اهلل عليه وسلمإن النخي : ومنهم َمن قال

ف األوىل ي بعض منه من غري أن يكون معصية هلل، فقد يقع منه اجتهاد عىل خال

املسائل، أو يقع منه انشغال ي بعض األمور التي يكون اًلستغفار منه ًلئًقا ومناسخًا 

ًقا لكامل نخوته  ج ، كام ي قصة األعمى، وأرسى بدر، وزواصىل اهلل عليه وسلموحمقِّ

زينب، وحتريم رشب العسل عىل نفسه ونحواها، واهي من جنس فعل املفضول، أو 

 .(1) ي اًلجتهادخالف األَْوىَل 

إنه ًل يستطيع أحد  أن يصل إىل أداء حق اهلل عليه، وإَن : وأوىل من ذلك أن يقال

تخع ، ويُ (2)كل ما يعمله هلل فهو قارص عن أداء حق اهلل، ولذا ُتتْخع الصالة باًلستغفار

                                                           

« تفسري القرطخي»، و(32/344)« الراز تفسري »، و(6/368)« تفسري املاورد »: ينظر (1)

« روح املعاين»، و(20/543)« اللخاب ي علوم الكتاب»، و(4/493)« تفسري اخلازن»، و(20/233)

(85/494.) 

كان رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم إذا انرصَف من »: قال ريض اهلل عنه كام ي حديث ثوبانَ ( 2)

 (.598)رجه مسلم أخ. «صالته استغفَر ثالًثا
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: الخقرة] ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴿: احلج باًلستغفار

ڇ ڇ ڇ ﴿: ودعوته باًلستغفار صىل اهلل عليه وسلم، وخُيتم عمر النخي [٤١١

 .﴾ڍ

فكل كثري ُيؤَدى هلل فهو قليل ي جنب حقه العظيم جل وعز، وًل يلزم أن يتوَجه 

ارصة عن أداء ما اًلستغفار إىل ذنب أو خطأ بعينه، ولكن حال كل أحد مهام اجتهد ق

 .جيب هلل

، مع أنه ُأمر باًلستغفار، من باب «كان غفاًراإنه »: مل يقل :﴾ڌ ڌ ڎ﴿

التنويع ورعاية الفواصل، واهو أدل عىل أن املقصود ليس اًلستغفار من ذنوب أو 

صىل اهلل معاٍص، وإنام اهو من باب ختم العمل واحلياة بالتذلل هلل العظيم حني كان 

إلشارة إىل أيام عمره املخارك، والتوبة رجوع، فناسب ذكراها ل ي آخر عليه وسلم

 .إىل ربه، وانقضاء أجله صىل اهلل عليه وسلمقرب رجوعه 
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*  

، واهكذا اهي ي كثري من املصاحف، وكتب «﴾ڈ﴿سورة »: أشهر أسامئها

 .(1)«﴾ڈ ڈ ژ ژ﴿سورة »: التفسري، وبعضهم يزيد فيسميها

 .(2)، كام ي طائفة أخرى من املصاحف وكتب التفسري«سورة املََسد»: وتسَمى

 .(3)، واهذا ذكره مجع من املفرسين«سورة أيب هلب»و

 .(4)مخس آيات، بال خالف  *

 .(5)باتفاق العلامء  *

* 

                                                           

 «الخاار  صحيح»و ،(3/443) «الرزاق تفسري عخد»، و(459ص)« تفسري جمااهد»: ينظر( 1)

 «القرطخي تفسري»و ،(6/291) «السمعاين تفسري»و ،(5/301) «الرتمذ  جامع»و ،(6/849)

 (.30/599) «والتنوير التحرير»و ،(20/234)

« املحرر الوجيز»، و(24/424)« الطرب سري تف»، و(80/350)« سنن النسائي الكربى»: ينظر( 2)

 (.30/599)« التحرير والتنوير»، و(4/502)« زاد املسري»، و(5/534)

« تفسري ابن فورك»، و(2/539)« املستدرك»، و(3/291)للفراء « معاين القرآن»: ينظر( 3)

 (.30/599)« التحرير والتنوير»، و(32/341)« تفسري الراز »، و(3/296)

تفسري »، و(295ص)« الخيان ي عدِّ آ  القرآن»، و(24/484)« تفسري الطرب »: ينظر( 4)

 (.85/435)« فتح الخيان ي مقاصد القرآن»، و(85/496)« روح املعاين»، و(20/234)« القرطخي

، (20/234)« تفسري القرطخي»، و(4/502)« زاد املسري»، و(5/534)« املحرر الوجيز»: ينظر( 5)

 (.85/496)« روح املعاين»، و(5/636)« تفسري الثعالخي»و
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ڇ ﴿: ه اآليةملا نزلت اهذ: أنه قال ريض اهلل عنه جاء من حديث ابن عخاس

صىل ، وراهَطك منهم املاَلصني، خرج رسوُل اهلل [284: الشعراء] ﴾ڇ ڇ

َمن اهذا الذ  : فقالوا. «!يا َصبَاحاه»: حتى صعد الصفا، فهتف اهلل عليه وسلم

يا بني فالن، يا بني فالن، يا بني فالن، يا »: فاجتمعوا إليه، فقال. حممد: هيتف؟ قالوا

أرأيَتكم لو أخربُتكم أن »: فاجتمعوا إليه، فقال. «املطَّلب مناف، يا بني عبد بني عبد

؟ قيَّ : قال. ليك كذًباما جَربنا ع: قالوا. «خياًل خترُج بَسْفح هذا اجلبل، أكنتم مصدِّ

تخًّا لك سائَر اليوم، أهلذا : فقال أبو هلب. «فإين َنِذير  لكم، بني َيَدْي عذاب شديد»

 .(1)﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿: رةثم قام، فنزلت اهذه السو! مجعتنا؟

ح أن تكون السورة نزلت ي السنة الرابعة من الخعثة  .(2)واهذا احلديث يرجِّ

 :﴾ۀڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿ *

 .(3)اخلرسان، واهلالك، واخليخة: اهو التباب

تخًّا لك سائَر »: صىل اهلل عليه وسلمواهذه اجلملة مقابلة لقول أيب هلب للنخي 

 .«اليوم، أهلذا مجعتنا

عليه، واهذا أوىل، وي  عز وجل ون اهذا عىل سخيل الدعاء من اهللوحيتمل أن يك

 .لغة العرب إذا تكلم اإلنسان بكالم سوء أو فعل فِعل سوء قيل له ذلك

                                                           

 (.201)، ومسلم (4108، 4440، 8394)أخرجه الخاار  ( 1)

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة( 206، 204)، ومسلم (4448)وأخرجه الخاار  

 .، وغرياها نحوهريض اهلل عنهامن حديث عائشة ( 204، 205)وأخرجه مسلم 

، (440 -469ص)للواحد  « أسخاب النزول»، و(4/846)« والتاريخالخدء »: ينظر( 2)

 (.30/99)، (84/11)« التحرير والتنوير»، و(2/364)« املنتظم»و

املفردات ي غريب »، و(6/299)« تفسري السمعاين»، و(24/484)« تفسري الطرب »: ينظر( 3)

 (.32/349)« تفسري الراز »، و(682ص)« القرآن
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هبام، أو أنه كان يعتقد أن  صىل اهلل عليه وسلمفعرَب بيديه؛ ألنه كان يرجم النخي 

س كام يزعم، بل يده اهي يده اهي الغالخة، واهي الطوىل، فخنَي سخحانه أن األمر لي

 .اهي اخلارسة الفاجرة، وصفقته

: احلج] ﴾ڑ ڑ ک ک﴿: وقد يعربِّ باليد ويقصد املسَمى كله، كام قال اهلل

بام كسخوا؛ ألن : ، أ [48: الروم] ﴾ىئ يئ جب حب﴿: ، وكام قال سخحانه[80

 .غالب ما يفعله اإلنسان بيديه

النكارة  يذكر اهلل اسمه؛ ملا فيه من املَطلب، ومل الُعَزى بن عخد عخد: اهو وأبو هلب

اسم صنم ي اجلااهلية يعخدونه، كام بيَنه اهلل تعاىل ي : والتعخيد لغري اهلل، والُعَزى

 .«سورة النجم»

هلب، واهذا الولد ليس له ذكر ي التاريخ، وقد يكون : إن له ولًدا اسمه: يقال

 .مات متقدًما

ن أبيض اهج وجنتيه، وتورد وجهه، فقد كاكان يسمى هبذا ي اجلااهلية لتو: وقيل

 .أمحر وضيئًا مجياًل، فكانت كلمة أيب هلب كلمة مدح تثني عىل وضاءته ومجاله

ب بذلك؛ لشدة غضخه ورسعة انفعاله: وقيل  .(1)ُلقِّ

وجاءت الكنية متوافقة مع الوعيد، فهو يكنى أبا هلب، واهلل تعاىل توَعده بأنه 

 .وهبذا حتولت من مدح إىل ذم سوف َيْصىَل ناًرا ذات هلب،

أبو اهريرة، : العرب يطلقون األب عىل الوالد، وعىل املالزم لليشء، فيقولونو

السالة، فليس اهو أبااها باحلنو : وأبو العينني، وأبو جعدة، واهو الذئب، وجعدة اهي

                                                           

تفسري »، و(4/561)للواحد  « لتفسري الخسيطا»، و(4/983)« اتلتفسري مق»: ينظر( 1)

« تفسري القرطخي»، و(32/350)« تفسري الراز »، و(4/184)« الكشاف»، و(6/299)« السمعاين

 (.85/494)« روح املعاين»، و(1/584)« تفسري ابن كثري»، و(20/236)
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للخحر، « أبو مالك»: عليها، لكن اهو صاحخها الذ  يرتبص الغفلة منها، واهكذا يقال

 .للفأر« بو أمامةأ»للطائر احلزين، و« أبو مالك»: ويقال

صىل ، وقد ورد أنه فرح بوًلدة النخي صىل اهلل عليه وسلموأبو هلب اهو عم النخي 

برياهلل عليه وسلم فلام »: ، كام ذكر الخاار  ي حديث طويل من قول عروة بن الزُّ

ألق مل : ا لقيَت؟ قال أبو هلبماذ: ، قال له(1)مات أبو هلب ُأِرَيُه بعض أاهله برشِّ ِحْيخَةٍ 

وأشار إىل النَقرية التي بني . «بعَدكم راحة، غري أين ُسِقيُت ي اهذه بَعتاقتي ُثويخةَ 

 .اإلهبام والتي تليها من األصابع

، ففرح بميالده، صىل اهلل عليه وسلموكانت ُثويخة اهي التي برَشته بوًلدة النخي 

 .(2)وأعتقها هلذه الخُرشى

كام  -ُعتخة وُعتيخة، وقد تزوج ُعتخة وُعتيخةيب هلب ثالثة أوًلد، منهم وقد كان أل

رقية وأم كلثوم، عقدا  صىل اهلل عليه وسلمبنتي رسول اهلل  -ي بعض الروايات

بالدعوة وظااهرته قريش  صىل اهلل عليه وسلمعليهام ومل يدخال هبام، فلام جهر الرسول 

ا ومنَة، وأنا أكفل ر يل؛ فإن يل عند حممد يدً دعوا األم: بالعداوة، كان أبو هلب يقول

 .لكم أن ينتهي أمره، ويوقف اهذه الدعوة

له؛ فعظم ذلك عليه واشتد عليه، حتى  صىل اهلل عليه وسلمومل يستجب النخي 

، وأمر ولديه بأن يطلقا صىل اهلل عليه وسلمأصخح من أعظم الناس حرًبا عىل النخي 

                                                           

، (8/466)« النهاية»، و(8/289)« مشارق األنوار»: ينظر. سوء حال: باحلاء املهملة، أ ( 1)

 .«ح و ب»( 2/328)« تاج العروس»، و(9/845)« فتح الخار »، و(8/339)« لسان العرب»و

« سنن الخيهقي»، و(5808)« صحيح الخاار »، و(8/14)« طخقات ابن سعد»: ينظر( 2)

« اإلسالم تاريخ»و، (2/813)للخيهقي « دًلئل النخوة»، و(3/404)« الخداية والنهاية»، و(4/862)

 .(88/438)، (9/840)« فتح الخار »و ،(8/45)
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يكام حرام، إذا بقيت وجهي من وجه: ، وقال هلاممصىل اهلل عليه وسلبنتي الرسول 

 .صىل اهلل عليه وسلمفطلقا بنتي رسول اهلل . رقية وأم كلثوم ي ذمتكام

كان اهذا فعاًل رديئًا ي منتهى الدناءة، واهلل تعاىل أبدهلام خرًيا منهام وأبر، لكن 

 .حكان اهذا األمر مع عالقة القرابة وعالقة األبوة أمًرا ي غاية القخ

ي اجلهر بالدعوة أصخح يعلن  صىل اهلل عليه وسلموملا رأى أبو هلب إحلاح النخي 

إذا أطاعه : العداوة له، وكانت العرب تنتظر إسالم اهذا احلي من قريش، فيقولون

 .قومه أو انترص، فهو نخي

وقريش كانت ترتَبص أمر سادهتا وزعامئها وأشياخها، وربام كان واسطة العقد 

 :العتبارات عديدة، منهامجيًعا أبو هلب،  لهمي اهؤًلء ك

، ونحن نجد باملقارنة أن أبا صىل اهلل عليه وسلمخاصية القرابة، فهو عم النخي 

مثل أيب هلب ومل يؤمن به، ولكنه كان حفيًّا  صىل اهلل عليه وسلمطالب كان عم النخي 

د املدافعة، وله ي الثناء به، ومعروًفا بحاميته له، وكان جُيلسه إىل جنخه، ويدافع عنه أش

 :(1)قصيدة شهرية، منها قوله صىل اهلل عليه وسلمعىل الرسول 

 الربيـَـِة ديـنَـامــن خرِي أديــاِن ***  ولقد علمُت بأن ديـَن حمـمـدٍ 

 لوَجَدتني سْمًحا بذاَك مـخـيـنـَا***  لوًل املالمُة أو ِحذارَ  ُسخَةً 

 : (2)وقوله

 عىل أشياخنا ي املحـافــلِ ***  َء بـُسـَخٍة َتـُجرُّ فواهلل لوًل أن أجـي

ا غرَي قوِل ***  لكنَا اَتخعنـاه عىل كـلِّ حــالـةٍ   التَهاُزلِ من الداهِر جدًّ

 ثاَِمُل اليتامى عـصـمـة  لألراِمـلِ ***  وأبيَض ُيْستَْسَقى الَغامُم بوجِهه

                                                           

، (قسم السرية -8/828)« سري أعالم النخالء»، و(2/811)للخيهقي « دًلئل النخوة»: ينظر( 1)

 (.98، 43، 64ص)« ديوان أيب طالب»و

 .، واملصادر السابقة(210 -8/246)« سرية ابن اهشام»: ينظر( 2)
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 َده ي نعمٍة وفـواِضــلِ فُهْم عن***  يلوُذ بِه الـُهاَلُك من آِل اهاشـمٍ 

ي األسواق، كُعكاظ  صىل اهلل عليه وسلمي حني أن أبا هلب كان يالحق النخي 

يقول  صىل اهلل عليه وسلموَمـَجنَة وذ  الـَمَجاز، وعند الكعخة، وعند الخيت، والنخي 

)«ال إله إال اهلل؛ تفلحوا: يا أُّيا الناُس، قولوا»: للعرب
1). 

رأيُت وراءه رجاًل أمحر وضيئًا ذو غديرتني أحول يميش : يقول راو  القصة

لقد : يعني. ًل تطيعوه؛ فإنه صابئ كَذاب جمنون، وإنا مل نجد له طخًّا: وراءه ويقول

قاة وعىل األطخاء، ولكننا حتى اآلن مل نجد له حالًّ وًل عالًجا، فكان  عرضناه عىل الرُّ

ويرتكون دعوة . عمه أبرص به: فيقال .عمه أبو هلب: قالَمن اهذا؟ في: الناس يقولون

 .صىل اهلل عليه وسلمالنخي 

تخًّا لك سائَر اليوم، » -والكلمة التي قاهلا أبو هلب أول ما سمع الدعوة العلنية

 .ظَلت منهًجا له حتى مات عىل الكفر وحرب الدعوة بال اهوادة -«؟!أهلذا مجعتنا

ناس عىل اإليامن، مع أن الدين حق من ًَل ُيْكِراهوا الواهلل تعاىل خاطب أنخياءه بأَ 

عند اهلل الذ  خلق اخللق، ومن حقه أن يطيعوه فال يعصوه، ومع ذلك بنَي أن الدين 

ًل يتحَقق وًل ُيقخل إًل أن يكون بإيامن وعن قناعة، فكيف بَمن حياولون إكراه الناس 

 !عىل الخاطل والرشك، كام يفعل أبو هلب؟

                                                           

مسند »، و(34420)« مصنف ابن أيب شيخة»، و(8/652)ن اهشام ًلب« السرية النخوية»: ينظر( 1)

 ابن صحيح»و ،(5/68) «النسائي سنن»و ،(اهلل عخد زوائد –86066، 86024، 86020)« أمحد

دًلئل »، و(682 -2/688) ،(8/85) «املستدرك»و ،(6562) «حخان ابن صحيح»و ،(859) «خزيمة

الدر »، و(84/491)« إلصابةا»، و(84/242)« تفسري القرطخي»، و(318 -5/310)للخيهقي « النخوة

 (.85/499)« روح املعاين»، و(85/435)« املنثور
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وا الدعوة من أن تنترش، أو أن يتسامع الناس هبا، ن حياولون أن يمنعوكيف بمَ 

وكل ما كان يقوله ! من حقه ي القول والخالغ؟ صىل اهلل عليه وسلموأن يمنعوا النخي 

 .«ال إله إال اهلل؛ تفلحوا: أُّيا الناُس، قولوا»: صىل اهلل عليه وسلم

إيذائه و اهلل عليه وسلم صىلعىل أن عداوة أيب هلب مل تقترص عىل سب النخي 

ج العداوة ويسعى ي قطع الرحم، وجنَد معه  ض عىل ذلك، ويؤجِّ بلسانه، بل كان حيرِّ

عىل ولده ُعتيخة؛ ألنه آذى النخَي  صىل اهلل عليه وسلمزوجته وولديه، وقد دعا النخيُّ 

الشام  فارج إىل. «اللهمَّ َسلِّط عليه كلبًا من كالبك»: فقال صىل اهلل عليه وسلم

ي  (1)ريض اهلل عنه ي قصة معروفة، وقد ذكر اهذا حسان بن ثابت.. سدوافرتسه األ

 :بعض شعره

 فام أكيُل الَسخِْع بالراجعِ ***  َمن يرجُع العاَم إىل أاهلِه

صىل اهلل عليه أما ُعتخة وُمَعَتب فقد أسلام، وحسن إسالمهام، وشهدا مع النخي 

 .(2)معركة ُحنني وسلم

نفعه قرابته، وًل نسخه، وإنام ينفعه عمله الصالح، كام ذكر وي اآلية أن اإلنسان ًل ت

 :(2)عربة ي اهذا، كام قيل (1)تعاىل امرأة نوح وامرأة لوط، وابن نوح

                                                           

« ديوان حسان بن ثابت»، و(84/13)« تفسري القرطخي»، و(4/481)« الكشاف»: ينظر( 1)

 (.863 -862ص)

تصحيفات »، و(88/529)« تاريخ الطرب »، و(1/84)، (4/55)« ت ابن سعدطخقا»: ينظر( 2)

، 5/2411)أليب نعيم « معرفة الصحابة»، و(2/539)« املستدرك»، و(2/401)للعسكر  « املحدثني

« اًلستيعاب»، و(2/331)للخيهقي « دًلئل النخوة»، و(824ص)للامورد  « أعالم النخوة»، و(2942

، (341 -3/344)« ختريج أحاديث الكشاف»، و(302 -308/ 31) «تاريخ دمشق»، و(3/8430)

« طرح التثريب»، و(2/544)« املشكل من حديث الصحيحنيكشف »، و(5/866)« أسد الغابة»و

 (.88/201)« اإلصابة»، و(4/39)« فتح الخار »، و(5/69)
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 فال َترُتِك التقوى اتِّكاًًل عىل النََسب***  َلَعمُرَك ما اإلنساُن إًَِل بدينــهِ 

 ُك الرَشيَف َأبا هَلَبوقد وضَع الرشِّ ***  فقد َرَفَع اإلسالُم سلامَن فارسٍ 

صىل اهلل عليه وي الترصيح بكنيته معنًى لطيف، فقد كان رأًسا ي أذية النخي 

، فلام نزلت السورة سقط السالح الذ  معه وتم حتييده، وصار إذا تكلم هتامس وسلم

 .اهذا الذ  نزل فيه ما نزل: الناس وقالوا

فيه سورة ُتتىل، فيصخح مَتهاًم،  والذين يأتون من خارج مكة يسمعون أن اهلل أنزل

ًل ُيلتفت إليه، وكأن عنده ثأًرا يريد أن  صىل اهلل عليه وسلمفإذا تكلم ي حق النخي 

 .يدركه

يلقى منه األذى، وكان يلزم  صىل اهلل عليه وسلمومع شدة قرابته كان النخي 

وملا ي قلخه من  جخله عليه ربه من ُحسن اخلُُلق وسعة الـِحْلم،الصمت وًل يتكلم؛ ملا 

الرغخة ي إسالم الناس ودخوهلم ي الدين، فكان يصرب عليهم، واهو ًل يعرف مصرياهم 

صىل اهلل عليه وًل يدر  ما خيتم هلم به، فكان اهلل اهو الذ  توىَل الدفاع عن النخي 

 .[31: احلج] ﴾ی ی ی جئ حئ مئ﴿: ، كام قال اهللوسلم

 :كار هلا جانبانوفيام يتعلق بالتشخيص والتسمية يف اإلن

األصل أن األمر باخلري والنهي عن الرش يكون عىل سخيل العموم، دون : األول

تسمية أو حتديد، وعليه معظم ما نزل ي القرآن الكريم، حتى إن أبا جهل نزلت فيه 

صىل اهلل عليه اهذه األمة، واهكذا قال آيات كثرية، ومل يسمه اهلل تعاىل مع أنه فرعون 

                                                                                                                                                    

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ﴿: «سورة التحريم»ينظر ما تقدم ي ( 1)

: نوح]﴾ ...حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب﴿: «سورة نوح»، و[01: التحريم]﴾ ...ڱ ڱ ں

82.] 

« ديوان عِّل بن أيب طالب»، و(64/834)« تاريخ دمشق»، و(341ص)« مفيد العلوم»: ينظر( 2)

 (.82ص)
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ومل يسم؛ من باب السرت عليهم وإطفاء . «أقوام يفعلوَن كذا وكذا ما باُل »: وسلم

 .الرش وفتح باب التوبة والرجوع ملن أراد اهلل اهدايته

بعض احلاًلت حتتاج إىل الترصيح باسم إنسان ما، ملصلحة عامة؛ كام إذا : الثاين

هلل، كان رأًسا ي الرش، وشديد النكاية واألذى للمؤمنني، وعظيم الصد عن سخيل ا

واضح املجااهرة واًلستافاف، مع مالحظة أن الشاص املذكور ي السورة كافر، 

راية احلرب عىل اإلسالم، مل يكن  فلو أن أحًدا تكلم عن رؤوس الكفر الذين حيملون

 ڈ ڈ ژ ﴿سورة »ي ذلك من بأس، واهذا ينسجم مع الدرس الذ  تلقنه 

وًل زوجه، ولكن كتب اهلل بعد ، واملتكلم اهو اهلل الذ  علم أنه لن يؤمن اهو «﴾ژ

 صىل اهلل عليه وسلمذلك اهلداية لولديه ُعتخة وُمَعتَب أسلام بعد الفتح، ورُسَ النخي 

صىل اهلل عليه هام رسوًرا عظياًم، واستقخلهام واَهَش هلام وَبَش، وشهدا مع النخي بإسالم

صىل ا، وعني النخي معركة ُحنني، وملا اهرب الناس وانفضوا كانا من الذين ثختو وسلم

هبام، وأعاد اللُّحمة املاضية، وحتولت العداوة العائلية القديمة إىل حمخة  اهلل عليه وسلم

رة  صىل اهلل عليه وسلمالنخي  ونرصة، وقد هنى عن إيذائهم، حتى إنه ملا قال رجل  لدُّ

 مصىل اهلل عليه وسلفجاءت إىل النخي . أنت بنت عدو اهلل أيب هلب: بنت أيب هلب

ًل يعرَي : أ . (1)«ال ُيؤَذى مسلم  بكافر»: صىل اهلل عليه وسلمتشتكي، فقال النخيُّ 

 .اهؤًلء بأبيهم

ومصداق اهذا ي . «َأْبِق للصلح موضًعا»: وكان من حكمة الناس أن يقولوا

 .[4: املمتحنة] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿: القرآن

                                                           

، (4624)، (6/3324)أليب نعيم « معرفة الصحابة»، و(882)ًلبن أيب الدنيا « احللم»: ينظر( 1)

 (.85/588)« روح املعاين»و ،(64/842)« تاريخ دمشق»و
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إنساًنا إًل وجدته ي العرشين غريه  واملرء ينتقل ويتغرَي ويتطَور، وًل تكاد تراقب

ع وفكر ي األربعني غريه ي الستني، خاصة إن كان صاحب ضمري حي واطالع واس

نري، فمن الخصرية َأًَل حيارَص اهؤًلء باألحكام احلاسمة، وَأًَل يعاَملوا وكأهنم أعداء هلل 

 .ورسوله أو أولياء للكافرين

املاالفني بالتفسيق أو التكفري، وربام وبعض الغيورين يترسعون ي احلكم عىل 

ذا احلكم وًل أن صار احلكم أو التصنيف حمارصة له ًل هلم؛ ألنه ًل يريد أن ينسخ اه

يغرَيه، فلو بدا منهم تعديل أو تصحيح مل يقخله؛ واعتربه متوهًيا أو خداًعا ؛ ألنه ًل يريد 

ة األوىل ي التصحيح، لكان أن يغريِّ حكمه، ولو أخذه عىل أنه بداية التحول أو اخلطو

 .أخلق بروح الداعية احلريص

إن كان أول اآلية دعاء عليه، فاملعنى أنه قد حصل وحتَقق الذ  دعا اهلل  ﴾ڑ﴿

 :(1)تعاىل عليه واهو حمَقق، كام قال النَابغة

 جزاَء الكالِب العاوياِت وقد َفَعْل ***  جزى ربُّه عني عدَ  بَن حاتمٍ 

والثاين خرب و بمعنى احلكم، لكن فيه توبيخ وتقريع وحتقري له، والدعاء من اهلل اه

 .رصيح بحال اهذا اإلنسان

وي اآلية احتامل آخر أن أول اآلية بنَي أن التِّخاب ليديه، وآخراها عمم التِّخاب له 

 .كله

 :﴾ہک ک ک ک گ گ ﴿ *

                                                           

التحرير »، و(8/64)« تفسري الراز »، و(296، 8/295)ًلبن جني « اخلصائص»: ينظر( 1)

ؤيل وغريه(30/603)« والتنوير  .«اخلصائص»التعليق عىل : ينظر. ، وُنسب أيًضا إىل أيب األسود الدُّ
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ه ما كسخ: ما ورثه عن آبائه وأجداده، وما كسب: إما أن يكون املقصود بامله

ُبِعث الناس فسوف أفتد  نفيس باميل لو : بجهده وعرقه؛ ألنه كان يفتار، ويقول

 .وولد ، فرد اهلل تعاىل عليه ذلك

أو يكون املقصود بالكسب ما اهو أوسع من املال؛ ألن الولد من الكسب، كام 

إن أطيَب ما أكلتم من كسبكم، وإن أوالَدكم من »: صىل اهلل عليه وسلمقال النخيُّ 

معةاجلاه واملجد : ومن الكسب. (1)«مكسبك  .والسُّ

فهم  فأما املال، فقد صار للوارث، وأما الكسب، فقد تربؤوا منه، ومل يكن يرشِّ

نحن أوًلد أيب هلب، وكانوا يتمنون أن يكون هلم اسم غري اهذا اًلسم، : أن يقولوا

 ينفعه عمل وأن يكون ألبيهم غري اهذا املصري، واهذا ي الدنيا، وأما ي اآلخرة، فال

 .، حتى الذين أسلموا من أوًلده ًل ينفعه إيامهنموًل شفاعة وًل قرابة

 :﴾ھگ ڳ ڳ ڳ ﴿ *

 .عرَب بالسني؛ دًللة عىل القرب، فالوعد قريب، والدنيا قصرية

يْل  ؛ ألنه صاحب رسالة إحلاد وكفر، وصد (2)ُيشوى بالنار: اليَش، أ : اهو والصَّ

، وي أيام املواسم كان أكثراهم رشًفا وجااًها يه وسلمصىل اهلل علعن اهلل وعن رسوله 

وأطوهلم ناًرا، َيْصَطِّل حوهلا، وحوله األكابر من زعامء قريش وزعامء العرب الذين 

                                                           

، والرتمذ  (3529، 3521)، وأبو داود (25296)، وأمحد (8615)أخرجه الطياليس  (1)

من ( 2/46) ، واحلاكم(4260)، وابن حخان (4/240)، والنسائي (2834)، وابن ماجه (8351)

« علل الدارقطني»، و(8481، 8396)« علل ابن أيب حاتم»: وينظر. ريض اهلل عنهاحديث عائشة 

 (.8626)« إرواء الغليل»، و(209، 201)« علل اخلالل املنتاب من»، و(84/250)

« تفسري القرطخي»، و(8/448)« زاد املسري»، و(2/8368)« اهلداية إىل بلوغ النهاية»: ينظر( 2)

سورة »ما تقدم ي ، و(89/225)« التحرير والتنوير»، و(2/425)« روح املعاين»، و(5/851)

 .﴾پک ڑ ڑ ک ﴿ :«سورة املطففني»، و﴾یگ گ ڳ ﴿: «اًلنفطار
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ىل اهلل صحيرضون اهذه املناسخات، واهو خيشى أن يترسب إليهم يشء من دعوة النخي 

تعاىل بنار اآلخرة،  ، فريميه بالكذب واجلنون وغريمها، فتوَعده اهللعليه وسلم

 .تناسخًا مع كنيته التي كان يفتار هبا ﴾ڳ ڳ﴿ووصفها بـ

 :﴾ھڱ ڱ ڱ ﴿ *

 .قد يكون اهذا الرفع عىل اًلستئناف

َأْرَوى بنت حرب بن أمية، واهي أخت أيب سفيان، : أم مَجِيل، واسمها: وكنيتها

فعة ومكانة، ، فهي امرأة رشيفة ي ذؤابة قريش نسخًا ورِ ريض اهلل عنهاموعمة معاوية 

وكانت من سيدات نساء قريش، ولكن عالقتها مع أيب هلب وانسجامها معه وتقخلها 

 .صىل اهلل عليه وسلمداوة للنخي ملا اهو عليه جعلها أيًضا شديدة الع

إهنا : -عىل قول بعض املفرسين -وسخب وصف امرأة أيب هلب بَحاَملة احلطب

؛ حتى يعقر صىل اهلل عليه وسلملنخي كانت حتمل احلطب والشوك وتلقيه ي طريق ا

 .وهذا حمتملإذا مَر بالطريق، 

أنه  -ي التفسريوحسخك به  -لكن روى ابن جرير، وابن أيب حاتم عن جمااهد

 .(1)كانت متيش بالنميمة: فرَس اهذه اآلية تفسرًيا آخر، فقال

الذ   أهنا كانت متيش بالنميمة، وبالكالم: وعىل اهذا فمعنى كوهنا محالة احلطب

 .يوقد نريان العداوة والخغضاء بني الناس كام ُتوقد النريان باحلطب

نقل األحاديث من بعض واهكذا ُرو  عن قتادة واحلسن وعكرمة أهنا كانت ت

 .(2)الناس إىل بعض

                                                           

للواحد  « التفسري الخسيط»، و(24/428)« تفسري الطرب »، و(459ص)« تفسري جمااهد»: ينظر( 1)

 (.20/239)« تفسري القرطخي»، و(4/503)« املسريزاد »، و(5/535)« املحرر الوجيز»، و(24/485)

« الدر املنثور»، و(1/585)« تفسري ابن كثري»، و(428 -24/420)« تفسري الطرب »: ينظر( 2)

 .، واملصادر السابقة(85/434)
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فالن حيطب عىل فالن، أ  جيمع أخطاءه وأغالطه، وما يقال : والعرب تقول

 .(1)فيه، وما ينسب إليه، ويزيد من كيسه

وكأن اهذا أنسب مع حال املرأة؛ ألهنا كانت رشيفة، ومثلها ًل تخارش املهنة 

 .بنفسها

وًل يخعد أن تقوم بذلك ملا جتده ي نفسها، أو أن تكون فَوضت بعض خدمها أن 

، ونسب إليها عىل صىل اهلل عليه وسلميقوم بحمل احلطب وإلقائه ي وجه النخي 

 .سخيل املجاز

 :﴾ۓں ں ڻ ڻ ڻ ﴿ *

اجِليد والعنق فرق، فإن العرب ًل يذكرون اجِليد غالخًا إًل إذا كان مجياًل  بني

 .ِجيداها كأنه إبريق فضة: ، فإذا أرادوا الثناء عىل املرأة قالواطوياًل 

 :(2)والغالب أهنم إذا ذكروا اجِليد ذكروا موضع الِقالدة، كام قال امرؤ القيس

ْئِم ليَس بفاحشٍ   (3)ا اهـي نَصـتـُْه وًل بُمَعـَطلِ إذ***  وِجيٍد كجيِد الرِّ

 :وذكر موضع القالدة فقال

 (4)َمْصقولة  كالَسَجنَْجلِ ترائُخها 

                                                           

تفسري »، و(542ص)ًلبن قتيخة « غريب القرآن»، و(803ص)« تأويل مشكل القرآن»: ينظر( 1)

 (.8/256)« جممع األمثال»، و(80/326)« الثعلخي

 (.43 -40ص)« ديوان امرئ القيس»: ينظر( 2)

ئم( 3) معاين »، و(8/11)« طخقات فحول الشعراء»: ينظر .رفعال: والنَّص  الظخي األبيض، : الرِّ

 (.85/301)« روح املعاين»، و(4/429)« زاد املسري»، و(5/382)للزجاج « القرآن

ائب (4) َجنَْجلر، موضع القالدة من الصد: الَّت   .سخيكة الفضة: وقيلاملرآة، بالرومية، : والسَّ
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فهذه قالدهتا ي النار؛ واهلل أعلم؛ ألنه  ﴾ڻ ڻ ڻ﴿ولذا بنَي قالدهتا اهنا وأهنا 

اللِّيف : مل يكن يعرف أنه كان يوضع ي عنقها ي الدنيا حخل من َمَسد، والـَمَسد اهو

ا من ليف أو من غريه(1)شديد اخلشنال  .، والعرب كانت تفتل احلخال فتاًل قويًّ

ابتدأ اهلل تعاىل السورة بذكر أيب هلب، وأنه سيصىل ناًرا ذات هلب، واختتمها 

بذكر امرأته، وأن ي ِجيداها حخاًل من مسد، وي اهذا بيان بأن املعركة مع الخاطل 

اإلسالم اهم من الرجال ومن النساء، ليست معركة ذكورية أو أنثوية، فأعداء 

 :أيًضا من الرجال ومن النساء، واهلل يقولواملؤمنون والدعاة والصاحلون اهم 

،واهلل [895: آل عمران] ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

 .تعاىل أعلم

  

                                                           

« تفسري ابن كثري»، و(5/321)« تفسري الخغو »و، (24/423)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

(1/586.) 
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ري اهذه أعظم سور القرآن الكريم، وحني َيْدلُِف املرء إىل تفسسورة اإلخالص  *

يتهيَأ نفسيًّا بقدر من الصفاء السورة العظيمة حيس باهليخة، ويشعر أنه ينخغي عليه أن 

واليقني للدخول إىل اهذا احلرم القديس الذ  فيه مخاحث تتعلق بذات الرب سخحانه 

 .وأسامئه وصفاته

*  

املسَمى، فقد ذكر هلذه السورة أسامء كثرية، وكثرة األسامء تكون دلياًل عىل عظمة 

 .افالفار الراز  هلا عرشين اساًم، وغالخها أوص

يت به ي معظم املصاحف وكتب التفسري«سورة اإلخالص»: منها ، وسمِّ
(1) ،

يت به ملا تضمنته من التوحيد والثناء عىل اهلل  .ولعله أشهر أسامئها، وسمِّ

يت  ؛ إذ (2)أيًضا« سورة اإلخالص»: «﴾ٱ ٻ ٻ﴿سورة »وألجل اهذا ُسمِّ

فيها الرباءة من الرشك، « سورة الكافرون»بني السورتني ارتخاط عقد ، وتعخد ؛ فـ

فيها إثخات التوحيد، واإلنسان بحاجة إىل التالية « ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿سورة »و

 .التالية من الرشك قخل التحلية بحقائق اإليامن: قخل التحلية، أ 

 .ثخاتالنفي، واإل: إن لإلخالص ركنني: وهلذا يقول العلامء

                                                           

« سنن النسائي الكربى»، و(5/301)« جامع الرتمذ »، و(4/984)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

، (2/540)« املستدرك»، و(3/43)« صحيح ابن حخان»و ،(24/424)« تفسري الطرب »، و(4/263)

 (.30/682)« التحرير والتنوير»و، (5/536)« املحرر الوجيز»و

 .«سورة الكافرون»ينظر ما تقدم ي ( 2)
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ام، فركن اهلدم: احلق ركنان: ويقول بعضهم ٱ ٻ ﴿سورة » :بنَّاء، وهدَّ

سورة »: وركن البناء ،عز وجل التي اهدمت األوثان املعخودة من دون اهلل« ﴾ٻ

 .التي جاءت لخناء التوحيد هلل الواحد القهار «﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿

، فقد جاء ي أكثر من حديث (1)«﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ سورة»: ومن أسامئها

واهو . «تعدل ثلث القرآن ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿»أن  صىل اهلل عليه وسلمالنخي  عن

 .(2)ريض اهلل عنهممرو  عن مجع من الصحابة 

، وي «صحيح الخاار »، واهذا اًلسم جاء ي «سورة اهلل الواحد الصمد»و

 .(3)أيًضا« السنن»

؛ وذلك ألن (4)احلديث والتفسري، كام ذكره غري واحد من أاهل «سورة الصمد»و

 .ذا اًلسم الرشيف مل يذكر ي القرآن ي غري اهذا املوضعاه

ذات»بـ ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿، و﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿وُتَسَمى مع  ، كام «املعوِّ

 .«سورة الفلق»سيأيت ي 

                                                           

« روح املعاين»، و(6/810)« صحيح الخاار »، و(3/445) «الرزاق تفسري عخد»: ينظر( 1)

 .(30/609)« التحرير والتنوير»، و(85/305)

: ينظر. اهلل عنهمريض مرو  عن أيب اهريرة، وأيب سعيد، وأيب مسعود، وأيب الدرداء، وغرياهم ( 2)

، 6643، 5085 -5083)« صحيح الخاار »، و(28405، 84809، 88306، 9535)« مسند أمحد»

 .، وغرياهم(182، 188)« صحيح مسلم»، و(4344

« سنن النسائي الكربى»، و(2196)« جامع الرتمذ »، و(5085)« صحيح الخاار »: ينظر( 3)

« التحرير والتنوير»، و(1/520)« ابن كثريتفسري »، و(20/244)« تفسري القرطخي»، و(80463)

(30/609.) 

« الخيان ي عدِّ آ  القرآن»، و(2/42)« سنن أيب داود»، و(460ص)« تفسري جمااهد»: ينظر( 4)

، (4/431)« إرشاد السار »، و(22/341)« نظم الدرر ي تناسب اآليات والسور»، و(296ص)

 (.30/680)« التحرير والتنوير»و
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، آية ﴾پ ڀ﴿: مخس آيات، باعتخار قوله: وقيلأربع آيات،   *

 .(1)آية ﴾ڀ ڀ﴿و

*  

؛ ملالحظة قرص آياهتا، كام اهو الشأن (2)األقرب وهو عند مجهور العلامء،

ي السور املكية غالخًا، وخلوصها ي تقرير العقيدة، ومن املعلوم أن اآليات والسور 

املكية كانت ُتعنى بخيان العقيدة، وغرسها ي النفوس دون ربطها باألحكام، أما 

 .الترشيع تشتمل عىل أحكام احلالل واحلرام وأمورالسور املدنية فهي 

وملِا ُذكر ي سخب النزول، فقد جاء عند الرتمذ ، وغريه، أن املرشكني قالوا 

فأنزل اهلل ! ما نسخته، وما اهو؟: أ . انُسب لنا ربك: صىل اهلل عليه وسلملرسول اهلل 

 .(3)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿: تعاىل

وسألوه اهذا  صىل اهلل عليه وسلموقد ورد أن أاهل الكتاب جاؤوا إىل النخي 

 .(4)باجلواب نفسه، واهو اهذه السورة صىل اهلل عليه وسلمل، فأجاهبم النخي السؤا

                                                           

« الخيان ي عدِّ آ  القرآن»، و(24/424)« تفسري الطرب »، و(4/928)« ري مقاتلتفس»: ينظر( 1)

 (.30/682)« التحرير والتنوير»، و(20/244)« تفسري القرطخي»، و(296ص)

« تفسري الثعلخي»، و(24/424)«  تفسري الطرب»، و(4/928)« تفسري مقاتل»: ينظر( 2)

، (20/244)« تفسري القرطخي»، و(4/505)« املسريزاد »، و(5/536)« املحرر الوجيز»، و(80/330)

 (.30/688)« التحرير والتنوير»و

، واحلاكم (24/424)« تفسريه»، والطرب  ي (3364)، والرتمذ  (28289)أخرجه أمحد ( 3)

 .اهلل عنه ريض من حديث أيب بن كعب( 2/540)

« املحرر الوجيز»، و(5/329)« تفسري الخغو »، و(24/429)« تفسري الطرب »: ينظر( 4)

« التحرير والتنوير»، و(32/354)« تفسري الراز »، و(4/505)« زاد املسري»، و(5/536)

(30/688.) 
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تالاها عىل اليهود الذين جاوروه  صىل اهلل عليه وسلموًل يمنع أن يكون الرسول 

 .، وقد كانوا يسألون عىل سخيل التعنُّتعز وجل باملدينة حني سألوه عن اهلل

وسألوه، فأجاهبم  عليه وسلمصىل اهلل واهكذا نصارى نجران جاؤوا إىل النخي 

 .(1)بنحو ذلك

السورة نزلت قخل ذلك بمكة، وقد يكون بعض الرواة وًل يناي اهذا أن تكون 

 .ظن أن وقت تالوهتا عليهم كان وقت نزوهلا

* 

 ،ذكر الدارقطني، وغريه أنه مل يرد ي فضل سورة من القرآن ما ورد ي فضلها

 .(2)من حيث صحتها سواء من حيث كثرة الروايات، أو

. «إهنا تعدل ثلث القرآن»: وسلمصىل اهلل عليه قول النخي : ويكفي يف فضلها

جواب أاهل العلم واإليامن »: وجاء من طرق كثرية، وصنَف فيه اإلمام ابن تيمية

 .«تعدل ثلث القرآن ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿بتفسري ما أخرب به رسول الرمحن بأن 

فقد ذاهب بعض العلامء إىل أن ذلك من : وأما معنى كوهنا تعدل ثلث القرآن

الكريم، إما أن يكون أحكاًما، أو يكون أخخاًرا عن املايض أو عن جهة أن القرآن 

الغيب، أو يكون توحيًدا وعقائد، واهذه السورة ختَلصت ومتحضت للكالم عن 

التوحيد واإليامن والعقائد، فصارت تعدل ثلث القرآن من حيث النظر إىل موضوع 

 .وتعلقها بقضية التوحيدالسورة 

                                                           

« جمموع الفتاوى»، و(32/354)« تفسري الراز »، و(80/333)« تفسري الثعلخي»: ينظر( 1)

 (.2/856)« السرية احللخية»، و(84/453)

 (.84/6)« جمموع الفتاوى»: ينظر( 2)
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 أن القرآن إما خرب أو إنشاء، فاإلنشاء اهو وذاهب آخرون ي معنى ذلك إىل

األوامر والنوااهي، واألخخار إما أخخار عن اهلل، وإما أخخار عن اخللق، واهذه السورة 

 .فصارت ثلث القرآن هبذا اًلعتخار ،عز وجل خرب عن اهلل

بأهنا ثلث القرآن ي األجر، من غري أن  وذاهب فريق ثالث من العلامء إىل القول

عنى، فَمن قرأ اهذه السورة فله أجر َمن قرأ ثلث القرآن، مع أهنا ًل تعدل يقصدوا امل

ثالث مرات ي  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿: ثلث القرآن ي األحكام، ولو أن إنساًنا قرأ

 .الصالة، فلن جتزئه عن قراءة الفاحتة؛ إذ ليس املقصود أهنا تعدله من كل وجه

املسألة وما كان مثلها أفضل من الكالم الرب أن السكوت ي اهذه  وذكر ابن عخد

 .(1)فيها وأسلم

تعدل ثلث »: صىل اهلل عليه وسلمولعل مراده اإلشارة إىل أن قول النخي 

أراد به اإلشادة بفضلها، وعظمة معانيها، ودقائق أرساراها، وأن العخد لو . «القرآن

ذا كاٍف دون احلاجة إىل فعه اهلل تعاىل هبا نفًعا عظياًم، واهأكثر من قراءهتا وتدبراها لن

 .اخلوض ي رس كوهنا تعدل ثلث القرآن

 :﴾ۀٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ *

هبذا  صىل اهلل عليه وسلم، وقد ُخوطب النخي ﴾ٱ﴿استفتحت السورة بـ

 .ة وعرشين موضًعا من القرآن الكريم، اهذا أحداهامئاللفظ ي ثالث

                                                           

 -2/588)« اًلستذكار»، و(308 -299ص)« نزاهة األبصار ي مناقب األنصار»: ينظر( 1)

« التحرير والتنوير»، و(20/244)« تفسري القرطخي»، و(232 -89/221)« التمهيد»، و(582

(30/609- 628.) 
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صىل اهلل عليه غري قليل من اهذه املواضع كان النخي  ويتخني باًلستقراء أن عدًدا

ه اخلطاب للنخي  وسلم صىل اهلل يتلَقى فيها أسئلة الناس ثم جييب اهلل تعاىل عنها، وُيوجِّ

 .«..قل هلم»: فيقول عليه وسلم

ے ے ﴿: وقد تكون اهذه اإلجابات ألسئلة املسلمني، كام ي قوله سخحانه

ٻ پ پ پ پ ﴿: ، وقوله[819: الخقرة] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۓ 

 .[220: الخقرة] ﴾ڀ ڀ ڀ

وقد تكون ألسئلة غري املسلمني ُطرحت عىل سخيل اًلستشكال، أو التعنُّت، أو 

 .، أو الساريةصىل اهلل عليه وسلماإلحراج للنخي 

أن ينسب هلم ربه؛ ألهنم  صىل اهلل عليه وسلمسؤال الوثنيني النخَي : فمن ذلك

ي يروهنا بأعينهم عند الكعخة، وعند الصفا واملروة، وي كانوا يعرفون األصنام الت

الطائف، وكانت مصنوعة من حجارة أو خشب عىل شكل إنسان، وأصخح املعنى 

العظيم لأللواهية مرتخًطا عنداهم باألوثان التي تعَودوا عىل رؤيتها، فلام عرفوا اسم اهلل 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿: م، كان فيه يشء من الداهشة عنداهم، كام قال تعاىلالعظي

ًل نعرف إًل رمحان الياممة، فلهذا جاء بعض : ، وقالوا[60: الفرقان] ﴾ڑ ک ک

أحجر اهو؟ أحديد : انُسب إهلك: قائلني له صىل اهلل عليه وسلماملرشكني إىل النخي 

 .(1)اهو؟ كام تقدم

يعتقدون، وما كان ي عقوهلم السايفة ي اجلااهلية سألوا اهذا عىل وفق ما كانوا 

 .اآلهلة بطريقة ساذجة ماديةمن تصور 

                                                           

 .ورةتقدم أول الس( 1)
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واهي  ،عن اهلل صىل اهلل عليه وسلمسؤال اليهود والنصارى النخَي : ومن ذلك

أسئلة ُخخث، فكان سؤاهلم عىل سخيل التحدِّ  واإلحراج، وأحياًنا عىل سخيل التظااهر 

 .لكتاب، فهم يفتارون بهبالعلم؛ ألن عنداهم علم من ا

عن الولد، كيف ينزع إىل أبيه   عليه وسلمصىل اهللسؤاهلم النخي : ومن أسئلتهم

 .(1)أو أمه؟ وسؤاله عن أول طعام يأكله أاهل اجلنة؟

إشارة إىل أن العقيدة ُتتَلَقى من عند اهلل، وأما الخرش  ﴾ٱ﴿: وي قوله تعاىل

فإهنم ًل يستطيعون أن حييطوا به تعاىل علاًم، وًل أن يعرفوا العقيدة لو مل يعلِّمهم 

فهم هب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿: صىل اهلل عليه وسلما، واهلل تعاىل يقول للنخي ويعرِّ

: الشورى] ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 .وليست العقائد مما ُيدرك بالعقل املجرد ،[52

ولو نظرت إىل أكابر الفالسفة من أمثال ُسقراط، وأفالطون، وأرسطو، وإىل 

ت الكالم الذ  يقولونه عن اهلل كالم أاهل العلم ي كل جماًلت احلياة، لوجد

مضطرًبا ضعيًفا، ًل يزرع اهيخة ي القلوب، وًل جييب عىل أسئلة العقول، وًل يزيل 

صني، وًل يصل إىل العامة وسائر شخ هة، ومع ذلك فهو مقصور عىل الخاحثني واملتاصِّ

 .املكَلفني

ف الناس برهبم حق املعرفة بواسطة الوحي امل نـَزل من فالنخوة اهي التي تعرِّ

 .حكيم محيد

ونحن نؤمن بأن الفطرة السليمة مثل الورقة الخيضاء التي تقخل الكتابة عليها، 

 .تفرح باهلداية إذا وصلت إليها، وتنسجم معهاوتستجيب هلا، و

                                                           

 (.385، 383، 388) «صحيح مسلم»، و(4410، 3931، 3329)« صحيح الخاار »: ينظر( 1)
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إن األنخياء »: ونؤمن بأن العقل السليم يتقخل املعاين الصحيحة، كام قال ابن تيمية

ربون بام يعجز عقول الناس عن معرفته، ًل بام ُيعرف اهم أكمل الناس كشًفا، واهم خي

 .«بمحاًلت العقولي عقوهلم أنه باطل، فياربون بمحارات العقول ًل 

ومعنى اهذا أنه ًل يوجد ي الرشيعة يشء يناقض العقل، ولكن يوجد ي الرشيعة 

 :(2)، كام قال القائل(1)أشياء تتحرَي فيها العقول؛ ألهنا أكرب من العقول

 ِن غدا الِفْكُر كلـيـاَل ***  ك يا ُأعجوبـَة الَكـوْ في

خْـ َت ذو  اللُّ  وَبْلخَْلَت العقوًَل ـِب ***  أنت حرَيْ

 فيك شرًبا َفـَر مـيـاَل ***  كلـمـا َأْقــَدَم فـكـر 

 ـياَء ًل هُيَْدى السخياَل ***  ناكًصـا خيـخـُط ي َعْمـ

الغيب ًل يمكن احلصول عليها  واإلجابات الصحيحة عن اهلل تعاىل وعن عامل

نظر الخرش ، بل عن بواسطة العقل، وًل بواسطة الفطرة السليمة فقط، وًل بواسطة ال

قه العقل  .طريق الوحي الذ  تتقَخله الفطرة ويصدِّ

إن الفطرة قد هتد  اإلنسان إىل اإليامن بوجود اهلل تعاىل؛ إذ إن من مجلة : فإن قيل

 ! أدلة الفطرةاألدلة عىل وجود اهلل تعاىل

نه لن فهذا صحيح، لكن لو أن إنساًنا ااهتدى بفطرته إىل معرفة وجود اهلل تعاىل، فإ

هيتد  إىل معرفة التفاصيل عن أسامء اهلل تعاىل، وعن صفاته، وعام جيب له من ألوان 

 .العخادات

                                                           

الفرقان بني أولياء الرمحن »، و(400، 4/309)« اجلواب الصحيح ملَن بَدل دين املسيح»: ينظر( 1)

درء تعارض »، و(1/533)، (2/368)« بيان تلخيس اجلهمية»، و(886 -885ص)« وأولياء الشيطان

، (2/382)« جمموع الفتاوى»، و(4/324)، (294 -5/296)، (2/284)« ل والنقلالعق

(88/243- 244) ،(84/444.) 

 .﴾ ی ی ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ﴿ : «سورة احلديد»تقدم خترجيه ي ( 2)
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هبذه املعاين،  صىل اهلل عليه وسلمإشارة إىل تشخُّع النخي  ﴾ٱ﴿: وي قوله

اقه فيها، فهي وإن كانت وحًيا من عند اهلل تعاىل بالقطع واليقني، إًل أنه نزل هبا واستغر

فترَشهبا، وتشَخع هبا، وآمن هبا،  صىل اهلل عليه وسلمجربيل األمني عىل قلب النخي 

 .ي اهذه املعاين، فاالطت بشاشته صىل اهلل عليه وسلمواستغرق النخي 

فإنام يقوهلا كام ُأمر،  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿: صىل اهلل عليه وسلمخي فإذا قال الن

بلسانه وقلخه وعقله،  متواطئان منسجامن، يقوهلا صىل اهلل عليه وسلموظااهره وباطنه 

 .وُتْذِعن لذلك جوانحه وجوارحه

ألهنا تتعلق بأعظم وأرشف علم ينخغي أن يتلقاه  ﴾ٱ﴿كام أن املجيء بلفظة 

 .خارك وتعاىلالناس، واهو العلم باهلل ت

ي القرآن الكريم كثري من اآليات التي فيها تلقني العقيدة من غري أن  

 !؟﴾ٱ﴿يكون فيها 

واهذا ليس لغرياها من  ،أهنا كلها من أوهلا إىل آخراها ي أمر التعريف باهلل -1

 .السور

من األسامء  ، واهو«الَصَمد»غرياها، كاسم اهلل أن فيها معاين خاصة ليست ي  -2

العظيمة والدعاء به له رس، كام أن كل اسم من أسامء اهلل احلسنى عظيم وله رس، واهو 

 .[810: األعراف] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿: مأمور به، كام قال

ضمري غائب من حيث اللفظ، واهلل تعاىل حيٌّ ًل يموت، حارض ًل يغيب،  ﴾ٻ﴿

نظر املستمع، فكأنه تعاىل واهو ضمري الشأن، لإلشادة باخلرب، واًلاهتامم به، ولفت 

ٻ ﴿اهذا الذ  تسألون عنه، وتنكرونه، وتعخدون غريه، وتتطلعون إىل معرفته : يقول

 .﴾ٻ ٻ
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ٻ ﴿: َمن ربك؟ قال: ملا سألوا: كأنه يقولوقد يكون ي اهذا إشارة إىل سؤاهلم، ف

 .﴾ٻ

اهو اًلسم العلم الذ  ُتنسب إليه األسامء األخرى، كام ي قوله سخحانه  ﴾ٻ﴿

 .[22: احلرش] ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿: آخر سورة احلرشي 

اًلسم األعظم، أو ي ضمن اًلسم األعظم، وقد جاء ي غري ما حديث : وقيل هو

اللهَم إين أسألك بأين أشهُد أنك أنت اهلل، ًل إله إًل أنت، األحُد : أن رجاًل قال

: صىل اهلل عليه وسلمقال ف. الصمُد، الذ  مل يلد ومل ُيولد، ومل يكن له كفًوا أحد  

اسمه األعظم، الذي إذا ُدعي به أجاَب، وإذا ُسئل به والذي نفيس بيده، لقد سأَل اهللَ ب»

)«أعطى
1). 

اللهَم إين أسألك بأن لك احلمُد، ًل إله إًل : وي حديث آخر أن رجاًل دعا، وقال

فقال . م، يا حيُّ يا قيومُ أنت، املنَان، يا بديَع الساموات واألرض، يا ذا اجلالل واإلكرا

ذي نفيس بيده، لقد دعا اهللَ باسمه األعظم، الذي إذا وال»: صىل اهلل عليه وسلمالنخيُّ 

 .وما تقَدم أصح منه. (2)«ُدعي به أجاَب، وإذا ُسئل به أعطى

اهلل الذ  ًل إله إًل اهو احليُّ »: يكون اسم اهلل األعظمفأمجع لفظ مشتمل عىل 

، املناُن، بديُع  القيوُم، األحدُ  الصمُد، الذ  مل يلد ومل ُيولد ومل يكن له كفًوا أحد 

 .(3)«الساموات واألرض، ذو اجلالل واإلكرام

                                                           

من ( 3154)، وابن ماجه (3445)، والرتمذ  (8493)، وأبو داود (28144)أخرجه أمحد ( 1)

 .ريض اهلل عنه حديث ُبريدة بن الـُحصيب

، والنسائي (3544)، والرتمذ  (8495)، وأبو داود (83018، 82850)أخرجه أمحد ( 2)

 (.504 -8/503)، واحلاكم (193)، وابن حخان (3151)، وابن ماجه (8300)

 (.41 -43ص)للمؤلِّف « مع اهلل»: ينظر( 3)
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، كام قال «الرمحن»اهو اًلسم الذ  ًل ُيسَمى به غريه سخحانه، وكذلك  ﴾ٻ﴿

 .[880: اإلرساء] ﴾گ گ گ گ ڳ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک﴿: تعاىل

ى ى ائ ائ ﴿: ى بخعضها غري اهلل تعاىل، فاهلل يقولوأما بقية األسامء فقد ُيسمَ 

ھ ھ ے ے ﴿: ، وقال[2: اإلنسان] ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

 ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

، ولكن إطالقها عىل املالوقني باعتخار، وعىل اخلالق باعتخار آخر، فُتطلق [821: التوبة]

الكامل واجلالل بام يناسخه من  عز وجل املالوق بام يناسخه من ضعف، وعىل اهللعىل 

 .والعظمة

 واحد، واهذا من حيث أصل املعنى اللُّغو ، إًل أن كلمة: أ  ﴾ٻ﴿

أبلغ وأدل عىل املقصود، وأكثر متكنًا، ودًللة عىل نفي الرشيك، وقد دخل  ﴾ٻ﴿

املسجَد ذات مرة، فإذا اهو برجل قد قىض صالته واهو  صىل اهلل عليه وسلمرسوُل اهلل 

إين أسأُلَك يا اهلل األحد الصمد، الذ  مل يلد ومل يولد، ومل  اللهمَ : يتشَهد واهو يقول

صىل اهلل عليه فقال . يل ذنويب؛ إنك أنت الغفوُر الرحيمُ  يكن له كفًوا أحد  أن تغفر

 .واحلديث ًل بأس بإسناده. (1)«قد ُغفر له، قد ُغفر له، قد ُغفر له»: وسلم

ومل يثخت ي حديث صحيح أنه  فهي كلمة شائعة عىل ألسنة الناس،« الفرد»وأما 

 .(2)من أسامء اهلل تعاىل

                                                           

، (2315)« حاد واملثايناآل»، وابن أيب عاصم ي (915)، وأبو داود (81944)أخرجه أمحد ( 1)

، واحلاكم (402( )20/296)« املعجم الكخري»، والطرباين ي (424)، وابن خزيمة (3/52)والنسائي 

من حديث حِمَْجن ( 804)« الدعوات الكخري»، وي (94)« األسامء والصفات»، والخيهقي ي (8/264)

 .ريض اهلل عنه بن األدرع

 .(44ص)للمؤلِّف « مع اهلل»: ينظر( 2)
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احلسنى، واهو اسم عظيم؛ ولذلك كان شعار اسم من أسامء اهلل « األحد»فـ

حني عَذبه  ريض اهلل عنه ، وكان بالل بن رباح«َأَحد  َأَحد  »: املسلمني ي معركة بدر

، واهلل»: املرشكون بمكة ي الرمضاء يرصخ ويقول لو أعلُم كلمة اهي أغيظ  َأَحد  َأَحد 

 .(1)«لكم من اهذه الكلمة لقلتها

، وًل «واحد أحد» عز وجل ورة؛ ففيها بيان أن اهللواهذا تأسيس للعخودية ي الس

معخود بحق معه، فكل ما يدعيه الناس من اآلهلة واملعخودات مرفوض، واهي جمرد 

 ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴿: أسامء، كام قال تعاىل

أن اهلل تعاىل أحد ي ذاته، ليس معه إله آخر؛ : نى األول ي األحدية، فاملع[40: يوسف]

 .وًل رازق، وًل مالك، وًل رب، وًل مدبر ي الكون، إًل اهو جل وعالفال خالق، 

واهلل تعاىل أحد ي أسامئه وصفاته، فإن اهلل تعاىل له األسامء احلسنى، والصفات 

ل، وًل يصل إليه ظن وًل واهم، كام قال العليا، ما ًل حييط بكنهه أحد، وًل يدركه عق

 .[880: طه] ﴾ې ې ى ى﴿: تعاىل

عز  أما ذاته ،عز وجل املؤمنني لرهبم جل وعال يوم القيامة كائنة كام أخرب اهللورؤية 

وعظمته وجمده وكربياؤه وجالله ومجاله وكامله، فهو مما ًل حييط به خلقه، واهذا  وجل

 .من أحديته ي أسامئه وصفاته

استئثاره بأسامء ًل يعلمها أحد ومل يَطلع عليها خملوق، : عز وجل حديتهومن أ

يَت »: صىل اهلل عليه وسلمذا كان من مجلة دعاء النخي وهل أسأُلَك بكل اسم هو لك؛ سمَّ

                                                           

« مسند أمحد»، و(284 -3/283)« طخقات ابن سعد»، و(8/634)« سرية ابن اهشام»: ينظر( 1)

« املستدرك»، و(4013)« صحيح ابن حخان»، و(898)ألمحد « فضائل الصحابة»، و(3132)

ًلبن « حتفة الصديق ي فضائل أيب بكر الصديق»، و(444 -80/439)« تاريخ دمشق»، و(3/214)

« تفسري ابن كثري»، و(5/800)« الخداية والنهاية»، و(8/341)« أعالم النخالء سري»، و(10ص)بلخان 

 (.30/685)« التحرير والتنوير»، و(4/606)
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به نفسَك، أو أنزلته يف كتابَك، أو علَّمته أحًدا من خلقك، أو استأثرَت به يف علم الغيب 

 .(1)احلديث« ...عندكَ 

ًة إال واحًدا، َمن مئإن هلل تسعًة وتسعنَي اساًم، »: صىل اهلل عليه وسلمأما قوله و

أن من : فال يعني أن األسامء حمصورة ي اهذا العدد، وإنام املراد. (2)«أحصاها دخَل اجلنةَ 

أسامء اهلل تعاىل تسعة وتسعني اساًم موجودة ي القرآن والسنة، َمن أحصااها وفهمها 

 .(3)جلنةوعمل هبا دخل ا

كل ما يكون من تصورات وخياًلت تعرض للسامع أو  وأحديته تعاىل تفرض أن

القارئ عن اهلل تعاىل، فإنام اهي من إلقاءات الشياطني، أو من خياًلت النفس، وًل 

اعتخار هلا وًل قيمة، وًل يرض اإلنسان أن تقع اهذه الصورة واألخيلة عىل صفة من 

ي  ريض اهلل عنه عِّل، ومما ُينسب إىل «هلل ليس كذلككل ما خطر بخالك فا»النقص؛ ألن 

 :(4)اهذا املعنى قوله

ـرِّ إرشاكُ ***  العجُز عن َدَرِك اإلدراِك إدراكُ   والخحُث عن رِسِّ ذاِت السِّ

 .أنه يكفي اإلنسان أن يدر  ويدرك أنه عاجز عن اإلحاطة بربه تخارك وتعاىل: أ 

مكانته بالنسخة إىل األرض، واألرض ويكفي ي اهذا أن يتايل اإلنسان حجمه و

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿: بالنسخة إىل الكون، والخحار وأعامقها، وليتدبر قوله تعاىل

                                                           

، (8/509)، واحلاكم (942)، وابن حخان (5294)، وأبو يعىل (4381، 3482)أخرجه أمحد ( 1)

السلسلة »: وينظر. عنهريض اهلل  من حديث ابن مسعود( 1، 4)« األسامء والصفات»والخيهقي ي 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ﴿: «سورة احلرش»، وما تقدم ي (899)« الصحيحة

 .﴾ھھ 

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة( 2644)، ومسلم (4392، 2436)أخرجه الخاار  ( 2)

 (.42 -35ص)للمؤلِّف « مع اهلل»: ينظر( 3)

 .﴾ ی ی ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ﴿ : «سورة احلديد»تقدم خترجيه ي ( 4)
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؛ فإذا تدبر ذلك أدرك أنه خملوق صغري ًل يكاد يذكر، وأن [39 -31: احلاقة] ﴾ٹ ٹ

 ف ُيريد أن حييط بعلم اهلل تعاىل؟عقله الذ  يفكر به لو وضع ي كأس لوسعه، فكي

ومجيع صور  ،وجوب توحيده ي إًلاهيته، فال ُيعخد إًل اهلل: لوازم أحديته ومن

العخادة القلخية واحلسية الخدنية الظااهرة والخاطنة ًل جيوز أن ترصف إًل هلل، واهذا مخُّ ما 

 :أقوامهمجاء به األنخياء واملرسلون، كام قال تعاىل حكاية عنهم أهنم خاطخوا 

 .«ًل إله إًل اهلل»: عنى، واهذا م[26: اهود] ﴾ہ ہ ھ ھ﴿

: وبعض الناس يظن أنه ًل خالف ي توحيد الربوبية مع املرشكني، والصواب

ا بأن اهلل اخلالق، إًل أهنم رسعان ما جيحدون  أهنم وإن أقروا ي بعض احلاًلت نظريًّ

ا عن حتقيق  مقتىض اهذا التوحيد، وإًل فهو باب عظيم وينكرون، وإقراراهم كان َعَريًّ

 .التدبر والتأمل واخلشوع واإلخخات، واهو مدخل وأساس ملا بعده من أبواب

 :﴾ہپ پ ﴿ *

وكأن اهذا عىل سخيل  ﴾ٻ﴿دون إعادته بالضمري  ﴾پ﴿ُكرر اًلسم الظااهر 

 -التلقني، كام ُيلقن الطالب الذ  يتعلم، فيذكر له أصل املسألة ثم يفرع عليها، فيقال

أركان اإلسالم، الصالة فيصل بني  الصالة اهي أقوال وأعامل، الصالة أحد: -مثاًل 

 .اإليامن والكفر والرشك، والصالة صلة بني العخد وربه

كام أن ي تكرار اًلسم الظااهر تأكيًدا ألمهية اخلرب اآلخر، املتعلِّق بالصمدية، 

واحد ًل رشيك له، : أ  ﴾ٻ﴿فجاءت اآلية األوىل باخلرب عن اهلل تعاىل أنه 

يد ُيراد له أن يكون بنفس قوة اخلرب األول، واهو أنه وجاءت اآلية الثانية بارب جد

 .﴾پ﴿تعاىل 
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 .(1)خلالئق بحاجاهتا وتتوَجه إليهالذ  تصمد إليه ا: ﴾پ﴿و

إنه : واهذا قول مجاعة من السلف واخللف، واهو قول أكثر أاهل اللغة، بل قيل

اختالف قال أاهل اللغة أمجعون، ًل »: قول أاهل اللغة كلهم، قال أبو بكر بن األنخار 

السيد الذ  ليس فوقه أحد، الذ  يصمد إليه : الصمد عند العرب: بينهم ي ذلك

 .(2)«الناس ي حوائجهم وأموراهم

السيد العظيم الذ  يتوَجه : ﴾پ﴿واهذا الذ  رَجحه اخلَطايب وغريه، فـ

سؤال املسألة والدعاء والترضع : إليه الناس بمطالخهم وحاجاهتم وسؤاهلم، أ 

 .(3)والشكوى

وكلام تأملت اهذا اًلسم وجدت القلب يتزلزل منه ومن وقعه وثقله، حيث 

 :أن اهلل تعاىل غني غنًى مطلًقا عن الناس، وهلذا قال سخحانه: هيدخل ي معنا

: ، وقال سخحانه[85: فاطر] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴿

، فهو خيلق [29: الرمحن] ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿

يعز ويذل، ويغني ويفقر، ويصح ويمرض، ويرفع ويرزق، وحييي ويميت، و

ں ں ڻ ڻ ﴿: وخيفض، غني عن خلقه، وًل حيتاج إىل يشء؛ وهلذا قال سخحانه

اهل من العقل والرشد واحلكمة : ، أ [84: األنعام] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

                                                           

، (4/506)« زاد املسري»، و(24/435)« تفسري الطرب »، و(4/926)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

التحرير »، و(85/588)« روح املعاين»، و(1/521)« تفسري ابن كثري»، و(32/363)« تفسري الراز »و

 (.30/684)« والتنوير

أليب « عمدة الكتاب»، و(14 -8/13)خار  ًلبن األن« الزااهر ي معاين كلامت الناس»: ينظر( 2)

« روح املعاين»، و(4/506)« زاد املسري»، و(80/334)« تفسري الثعلخي»، و(884ص)النحاس  جعفر

(85/588.) 

 (.245 -248ص)للمؤلِّف « مع اهلل»: ينظر( 3)
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، اخلالق املالك الرب، الذ  أن أختذ وليًّا غري اهلل تعاىل، اهو فاطر الساموات واألرض

 !الناس وًل ُيطعم؟يطعم 

 مستغٍن عن حاجة األكل والرشب داخل ي معنى سخحانه وتعاىلوكونه 

 .؛ ألنه ليس بحاجة إىل ذلك﴾پ﴿

: ﴾پ﴿: أنه قال ي قوله تعاىل ريض اهلل عنهاموذكر الطرب  عن ابن عخاس 

والرشيُف الذ  قد كُمل ي رشفه، والعظيُم الذ  السيُد الذ  قد كُمل ي ُسْؤَدِده، »

د عُظم ي عظمته، واحلليُم الذ  قد كُمل ي حلمه، والغنيُّ الذ  قد كُمل ي غناه، ق

واجلخَاُر الذ  قد كُمل ي جربوته، والعالـُم الذ  قد كُمل ي علمه، واحلكيُم الذ  

ْؤَدد، واهو اهلل سخحانه، قد كُمل ي حكمته، واهو الذ  قد كُمل ي أنواع الرشف  والسُّ

 .(1)«غي إًل لهاهذه صفته، ًل تنخ

بأنه الذ  ًل يأكل وًل يرشب، فهذا من باب تفسري  ﴾پ﴿وَمن فرَس 

اًلسم بخعض معانيه، واهو منقول عن الصحابة والتابعني وبعض أاهل اللغة، إًل أنه 

 .(2)داخل ي املعنى األول

پ ڀ ڀ ڀ ﴿: عز وجل كام أن صمديته تعاىل وغناه املطلق يتضمن أنه *

وحيتاج إىل الولد، وحيتاج إىل النظري ن حيتاج إىل الوالد، ، وذلك ألن اإلنسا﴾ھ

 .والشخيه، واهذا أمر جخل تعاىل عليه الناس، أما اهو سخحانه فهو غني بذاته عام سواه

 :يف القرآن والسنة عز وجل كيفية جميء وصف اهلل

                                                           

 (.24/436)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

« تفسري السمعاين»، و(24/438)« تفسري الطرب »، و(4/924)« تفسري مقاتل»: ينظر( 2)

« تفسري الراز »، و(5/536)« املحرر الوجيز»، و(5/330)« تفسري الخغو »، و(6/304)

 .، واملصادر السابقة(32/362)
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نفي : وصف نفسه بطريق السلب، أ  عز وجل وُيلحظ ي اهاتني اآليتني أن اهلل

تقرير اًلعتقاد ي القرآن والسنة أن يأيت غالخًا باإلثخات قص، واألصل ي صفات الن

ل ي إثخات األسامء والصفات  املفَصل املطَول لصفات الكامل، والنفي املجمل، فيفصِّ

 .«سورة احلرش»هلل تعاىل، كام ي آخر 

السلخية ؛ ألن األشياء املذمومة أما النفي فيُؤتى به عىل سبيل اإلمجال ال التفصيل

راد نفيها كثرية ًل يأيت عليها احلرص، كام أنه ليس من مقام التعظيم واألدب مع التي يُ 

الربوبية أن ُيوصف اهلل تعاىل بسلب النقائص عنه جمردة؛ إذ نفي النقائص عىل 

التفصيل ًل رفعة فيه لـَمن ُنفيت عنه؛ ولذا كانت طريقة القرآن اهي اإلثخات املفصل 

 .الذ  جاء ملناسخة والنفي املجمل املستفيض املطول،

 .﴾ھ پ ڀ ڀ ڀ﴿: ما جاء اهنا ي قوله تعاىل: ومن أمثلة النفي املفصل

اهو لكون بعض الناس قد قال هبذا القول، فاحتاج  -واهلل أعلم -ومناسخة النفي

إن اهلل تعاىل خلق اخللق فتعب فاسرتاح يوم السخت، : األمر إىل نفيه، كقول اليهود

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿: عاىل قولهفأنزل اهلل ت

)[31: ق]
1). 

 ﴾ڱ ں ں﴿: وملا اَدعى فريق من الناس أن هلل تعاىل ولًدا، كقول اليهود

، وكزعم العرب أن املالئكة [30: التوبة] ﴾ڻ ڻ ۀ﴿: ، وقول النصارى[30: التوبة]

 .بنات اهلل، رد عىل اهؤًلء مجيًعا ونفى الولد

: اهو أن قوله [888: اإلرساء] ﴾ې ې پ﴿و ﴾پ ڀ﴿ والفرق بني

 :معنينيحيتمل  ﴾پ ڀ﴿

 .أنه مل يلد: األول

                                                           

 (.394ص)للواحد  « أسخاب النزول»: ينظر( 1)
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أنه مل يتاذ ولًدا، ولو مل يكن عىل سخيل الوًلدة، ولكن عىل سخيل نسخته : الثاين

 .، فنفى األمرين مًعاسخحانه وتعاىلإليه 

الولد وقَدم تعاىل نفي الولد عىل الوالد، مع أن الذ  جييء أوًًل اهو األب؛ ألن 

ى أن هلل تعاىل والًدا، فكان املناسب أن يخدأ اهو املدعى هلل تعاىل، وليس اهناك أحد ادع

بنفي ما يدعيه اجلااهلون من اليهود والنصارى ومرشكي العرب وَمن عىل شاكلتهم، 

 .﴾ڀ ڀ﴿: ثم أتخع ذلك بقوله ﴾پ ڀ﴿: فقال

  ،عز وجل 

: صىل اهلل عليه وسلمحيتمل أن يكون ذلك جواًبا لقريش حني قالوا للنخي  -1

پ ﴿: ألهنم ربام سألوا اهذا عىل سخيل التعنت، فقال اهلل تعاىل! (1)ُانسب لنا ربك

 .﴾ڀ ڀ ڀ

لام نفى الولد الولد والوالد، ف: أنه من باب املقابلة؛ ألن النسب له عمودان -2

 .العمود اآلخر واهو الوالدناسب نفي 

يتضمن  ﴾ڀ ڀ﴿: ليس قخله يشء، فقوله تعاىل عز وجل اإلشارة إىل أنه -3

 ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿: أن اهلل تعاىل أول ليس قخله يشء، كام قال سخحانه: معنى

 .(2)«أنت األوُل، فليس قبلك يشء  »: صىل اهلل عليه وسلم، وكام قال النخي [3: احلديد]

: ونفى ما كانوا يدعون قال ﴾پ ڀ﴿: أنه ي مقام احلجة، فلام قال تعاىل -4

أن : وي اهذا إقامة للحجة عليهم، ونفي وجود الولد، وكأن املعنى. ﴾ڀ ڀ﴿

                                                           

 .تقدم ي أول السورة( 1)

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة( 2483)أخرجه مسلم ( 2)
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الذ  يكون له ولد يكون له والد، فلام نفى اهلل تعاىل الولد نفى الوالد، وبنَي ما ي 

 .فاضحجلهل الدعوااهم الخاطلة من اخلطأ العظيم، وا

 :﴾ھٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿ *

 .واهذا ختام هلذه السورة العظيمة، وإشادة بمعنااها العظيم

 .أن اهلل تعاىل أحد ي ذاته وأسامئه وصفاته وألواهيته وربوبيته -1

ل  -2  .عطي لعخادهالـمُ أنه الغني السيد الكريم املتفضِّ

 .أن اهلل تعاىل ليس له كفؤ وًل رشيك وًل مثيل، وًل نَِد وًل نظري -3

فتضمنت السورة أصل التوحيد وفصله وبدايته وهنايته، وهبذا يتخني أن اهذه 

تتضمنان لخاب التوحيد واإليامن باهلل تعاىل، والرباءة « سورة الكافرون»السورة مع 

 .من الرشك
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*  

 :هلا أسامء عديدة، من أشهرها

 .(1)، واهكذا اهي ي املصاحف، وكتب التفسري«سورة الفلق»

ٿ ٿ ﴿ سورة»: ي عدد من األحاديث صىل اهلل عليه وسلموساماها النخيُّ 

 .«﴾ٹ ٹ

أمل َتَر »: قال له صىل اهلل عليه وسلم، أن النخَي ريض اهلل عنه فعن عقخة بن عامر

ڇ ڇ ڍ ﴿و ،﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿: لت الليلَة، مل ُيَر مثُلُهنَّ قطُّ آيات  ُأنز

)«﴾ڍ
2). 

لن تقرَأ شيئًا أبلَغ عند »: قال له صىل اهلل عليه وسلم، أن النخَي ريض اهلل عنه وعنه

 .(3)«﴾ڇ ڇ ڍ ڍ﴿و ،﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿: اهلل من

ثني واألئمة ي   .(1)كتخهموبذلك ساَماها بعض املفرسين واملحدِّ

                                                           

، (2/540)« املستدرك»، و(24/448)« تفسري الطرب »، و(468ص)« تفسري جمااهد»: ينظر (1)

التحرير »، و(20/258)« تفسري القرطخي»و، (4/504)« زاد املسري»، و(5/531)« املحرر الوجيز»و

 (.30/623)« والتنوير

 (.184)أخرجه مسلم ( 2)

يس ي (84455، 84348) ، وأمحد(248ص)« فضائل القرآن»أخرجه أبو ُعخيد ي ( 3) ، وابن الرضُّ

« عمل اليوم والليلة»، وابن السني ي (495)، وابن حخان (2/851)، والنسائي (212)« فضائل القرآن»

 (.3499)« السلسلة الصحيحة»: ، وينظر(696)
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ذتني»بـ ﴾ڇ ڍ ڍڇ ﴿وتسَمى مع   .«املعوِّ

م، وعىل لسان بعض  ريض اهلل عنه ورد ذلك ي بعض طرق حديث عقخة املتقدِّ

 .؛ ألن املسلم يتعَوذ هبام(2)ريض اهلل عنهمالصحابة 

ذات»بـ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿وُتسَميان مع  ورد ذلك ي غري حديث، . «املعوِّ

ذات، وكان إذا إذا اشتكى َنَفَث عىل  صىل اهلل عليه وسلموكان النخيُّ  نفسه باملعوِّ

ذات  .(3)مرض أحد  من أاهله نفَث عليه باملعوِّ

 .(4)مخس آيات بال خالف  *

* 

، كام ريض اهلل عنهاماجلمهور عىل أهنا نزلت ي مكة، واهو األصح عن ابن عخاس 

 .رواه ُكريب وغريه، واهو قول احلسن وعطاء

إهنا نزلت : -ريض اهلل عنهاواهو رواية عن ابن عخاس  -وقال قتادة ومجاعة

 .(1)باملدينة

                                                                                                                                                    

 أيب ابن تفسري»و ،(6/818) «الخاار  صحيح»و ،(3/446) «الرزاق تفسري عخد»: ينظر( 1)

 (.30/623) «والتنوير التحرير»و ،(5/844) «زمنني

 «أمحد مسند»و ،(3/449) «الرزاق تفسري عخد»، و(8096، 543)« مسند الطياليس»: ينظر( 2)

 «القرطخي تفسري»و ،(184) «مسلم صحيح»و ،(4946) «الخاار  صحيح»و ،(84322 ،84299)

 (.30/623) «والتنوير التحرير»و ،(85/584) «املعاين روح»و ،(20/260)

، 5084، 5086، 4439)« صحيح الخاار »، و(84492، 84484)« مسند أمحد»: ينظر( 3)

ًلبن أيب الدنيا « املرض والكفارات»، و(8523)« سنن أيب داود»، و(2892)« صحيح مسلم»، و(6389

 -1/238)« فتح الخار »، و(868ص)« اهد  السار »، و(444، 8/294)« زاد املعاد»، و(811)

832) ،(9/62.) 

بصائر »، و(2/560)« مجال القراء وكامل اإلقراء»، و(294ص)« الخيان ي عدِّ آ  القرآن»: ينظر (4)

 (.30/624)« التحرير والتنوير»، و(8/556)« ذو  التمييز
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فاملشهور أهنا نزلت بسخب سحر َلخِيد بن األَْعصم   *

، أن َلخِيد ريض اهلل عنها، كام جاء عن عائشة صىل اهلل عليه وسلماليهود  لرسول اهلل 

: والـُمَشاطة اهي -ي ُمْشط وُمَشاطة مصىل اهلل عليه وسلبن األَْعصم سحر النخَي 

ي الغالف الذ  يكون فيه طلع : أ  -فوضعها ي ُجفِّ َطْلعِة ذكرٍ  -الشعر املجتمع

ذ  َأْروان، وتأثر النخيُّ : بئر َذْرَواَن، أو: ثم وضعها ي بئر باملدينة ُيقال له -النال

ه ينة كان يالحظها أزواجهبذا السحر تأثًرا ظااهًرا ي أشياء مع صىل اهلل عليه وسلم

وأاهل بيته القريخون منه، دون أن يؤثر ذلك ي أمر آخر وراء اهذا، ومل يالحظ الناُس 

ونزل معه َمَلكان،  عليه السالممن اهذا شيئًا، ثم نزل جربيُل  صىل اهلل عليه وسلمعليه 

: ما به؟ قال: فقعد أحدمها عند رأسه، واآلخر عند رجليه، فقال أحدمها لآلخر

، ثم بعث عليًّا صىل اهلل عليه وسلماهذه السورة، فُشِفي النخي ثم قرأ عليه . ْطخُوب  مَ 

حر، فقالت عائشة  يب الذ  وجد فيه السِّ
ريض اهلل وأمره أن يردم اهذا الخئر والَقلِ

أما أنا فقد عافاين اهلل،  ال،»: إخراج السحر وإحراقه، فقال: أفال أحرقته؟ يعني: عنها

اوكرهُت أن ُأثرَي   .(2)«عىل الناس رشًّ

واهذا حيتمل أن يكون سخخًا لنزول السورة، وعليه تكون السورة مدنية، وحيتمل 

َأًَل يكون اهو سخب نزوهلا، وإنام تكون السورة نزلت قخل ذلك بمكة، كام اهو ي 

املصاحف وغرياها، واهو قول مجهور املفرسين كام ذكرنا، فنزل املَلَك بقراءهتا عىل 

 .(3)ا ُرقيةلخيان أهن عليه وسلم صىل اهللالنخي 

                                                                                                                                                    

« املحرر الوجيز»، و(6/305)« تفسري السمعاين»، و(24/448)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

 (.85/584)« روح املعاين»، و(20/258)« ري القرطخيتفس»، و(4/504)« سريزاد امل»، و(5/531)

 (.2819)، ومسلم (5463)أخرجه الخاار  ( 2)

 .، واملصادر اآلتية(4/120)« الكشاف»، و(4/938)« تفسري مقاتل»: ينظر( 3)
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ولذا ُرو  أهنا نزلت ملا ندبت قريش رجاًل منها مشهوًرا باإلصابة بالعني؛ 

 .(1)ويعينه صىل اهلل عليه وسلمليلحظ النخَي 

 :﴾ۀٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ *

صىل اهلل عليه النخَي  ريض اهلل عنه سأل عنه أيبُّ بُن كعب ﴾ٿ﴿اًلستفتاح بـ

ٿ ﴿: قيل يل»: صىل اهلل عليه وسلمفقال النخيُّ  -«اار صحيح الخ»كام ي  -وسلم

 .(2)«، فقلُت ﴾ٿ ٹ ٹ

، وللناس أن يقولوا اهذا، فخَلغه صىل اهلل عليه وسلمواهو خطاب من اهلل للنخي 

كام ُأنزل عليه؛ ألنه وحي ًل يترصف فيه؛ وألهنا تعويذة من  صىل اهلل عليه وسلمالنخيُّ 

واجب  ﴾ٿ﴿وللمسلمني عامة، فإثخات لفظ  ه وسلمصىل اهلل علياهلل تعاىل للنخي 

 .بد منه من أجل صحة املعنى ًل

صىل اهلل وقد ُأمر النخيُّ  ،سخحانه وتعاىلاًلعتصام واًللتجاء إىل اهلل : اهو والَعْوذ

عز  باًلستعاذة به تعاىل ي مواضع عديدة ي القرآن بحسب املقام، كقوله عليه وسلم

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿: ، وكقوله[91: لنحلا] ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿: وجل

 .[91 -94: املؤمنون] ﴾ں ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

عند استفتاح « اهلل»ما ءا التفريق يف االستعاذة بني ذكر لفظ اجلاللة  

 يف غريها من املواضع؟« الرب»القرآن الكريم، وذكر 

                                                           

« تفسري الراز »، و(355 -5/354)« املحرر الوجيز»، و(4/594)« الكشاف»: ينظر( 1)

التحرير »، و(6/591)« تفسري النيسابور »و، (3/524)« ري النسفيتفس»و، (32/361)، (30/681)

 (.443ص)للواحد  « أسخاب النزول»: ، وينظر أيًضا(30/624)« والتنوير

 (.4946)« صحيح الخاار »: ينظر( 2)
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أءاار له « اهلل»لكن اختيار لفظ اجلاللة  اهو الرب سخحانه، «اهلل»أن  

 :ومعان  فيام يتعلق بافتتاح القرآن الكريم، منها

اهو اًلسم العظيم، واهو اًلسم العلم، واهو اسم اجلاللة، « اهلل»أن اسم  -1

 .تعاىل اهو املناسب فالخداءة به فيام يتعلق بقراءة كالم اهلل

أعوذ برب »، أو «أعوذ برب الفلق»: أن اًلستعاذة به أخرص وأقرص من قول -2

، أو ما أشخه ذلك، وأسهل تناوًًل وتداوًًل ي اللسان، فإن «أعوذ بريب»أو ، «الناس

من أخف األلفاظ عىل اللسان مع عظمة معناه، وكل حروفه سهلة تنساق « اهلل»لفظ 

يقرأاها الصخي الصغري، ويقرأاها العجمي، وًل يقع فيها يشء عىل اللسان؛ ولذا 

الصغري والكخري إليها عند القراءة كان  ، ونحو ذلك، فلحاجة«الرب»كالَلثْغة ي راء 

 .لفظ اجلاللة مما يستعاذ به عند قراءة القرآن الكريم

، «اهلل»والعخادة يتناسب معها لفظ اجلاللة  ،عز وجلقراءة القرآن عخادة هلل  -3

 .املألوه املعخود: أ 

وأما اًلستعاذة من رضر املالوقات ورشاها، فاملناسخة فيها أن تكون باسم 

اخلالق املالك املدبِّر : «الرب»الذ  اهو رب املالوقات وخالقها، إذ معنى « بالر»

ف، فذكر لفظ  ُتذكر ي « اإلهلية»؛ فـ«اإلهلية»اهنا أوىل من ذكر لفظ « الربوبية»املترصِّ

اهم« الربوبية»العخادة، أما مقام   .فُتذكر ي مقام اًلستعاذة من اخللق ومن رشِّ

 .(1)ال كثري من املفرسينالصخاح، وهبذا ق: اهو والفلق

 .[96: األنعام] ﴾ٹ ٹ﴿: عز وجلقول اهلل : ويشهد هلذا

                                                           

، (4/120)« الكشاف»، و(24/443)« تفسري الطرب »، و(468ص)« تفسري جمااهد»: ينظر( 1)

 (.30/684)« التحرير والتنوير»و، (4/501)« اد املسريز»و
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كان ًل يرى ُرؤيا »: صىل اهلل عليه وسلم، عن النخي ريض اهلل عنهاوقول عائشة 

خحإًل جاءت  فعىل اهذا يكون املقصود أن يستعيذ برب الصخح إذا . (1)«مثل َفَلق الصُّ

 .انفلق وانفتح

كل يشء مما : «الفلق»إن املقصود بـ: ألجود منه أن يقالواواهذا معنى جيد، 

يمكن أن ينفلق وينشق وينفتح فيظهر ما بداخله، فيدخل فيه الصخاح والنخات، كام 

، والرحم إذا انفتق عن املولود، والعدم [95: األنعام] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿: قال تعاىل

اًلستعاذة برب جمرد إذا انفتق عن املوجود، فاًلستعاذة عىل اهذا املعنى أوسع من 

اإلصخاح أو رب النهار؛ إذ اهي استعاذة برب املالوقات كلها؛ كام ذكر بعض أاهل 

 .(2)اللغة، كالَزَجاج وغريه أن اخللق يكاد أن يكون كله عخارة عن فلق

للتنويع بني األلفاظ وجتنب تكراراها، حيث « اخللق»دون لفظ  ﴾ٹ﴿وعرَب بـ

 .اهاي اآلية التي بعد« اخللق»ذكر 

حركة وانتقال، كاروج األجنة من األرحام، وخروج  ﴾ٹ﴿كذلك ي و

النخات من األرض، وخروج الشمس من أفقها، وي اهذا من الخشارة واإليذان بالفتح 

 .عز وجل والفرج من عند اهلل

واهو معنًى عظيم؛ ألن الَفْلق يشمل كل خملوق جديد يطرق ناموس اهذا الكون 

 .بإذن ربه تخارك وتعاىل

الذ  يفلق « رب الَفَلق»ن نزل به خوف أو ضيق أو اهمٌّ أو كرب، فليتذكر فمَ 

اإلصخاح، ويفلق احلب والنََوى، وخيرج احلي من امليت، وخيرج امليت من احلي، وكل 

 .يوم اهو ي شأن، فيالق ويرزق وحييي ويميت

                                                           

 (.860)، ومسلم (3)أخرجه الخاار  ( 1)

 .، واملصادر السابقة(5/349)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر( 2)
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 .توحي هبذا املعنى العظيم الذ  حييي تفاؤًًل ي القلب« الفلق»فكلمة 

 .يشفي املريض من مرضه بعدما أيس من العالج« الفلقرب »و

يأيت بالغنى واليسار واخلري والسعة بعدما ضاقت عىل اإلنسان « رب الفلق»و

 .أسخاب الدنيا وأسخاب العيش

واهكذا عىل املؤمن أن يظل مستحرًضا اهذا املعنى العظيم؛ ألنه من مجلة ما كان 

 .صىل اهلل عليه وسلميستعيذ به النخي 

 .كلامت قدرية -1

 .كلامت رشعية -2

اهي الكلامت التي هبا خيلق ويرزق وحييي ويميت ويرفع  والكلامت القدرية

 .وخيفض

ما ينزل عىل الرسل واألنخياء من : اهي األمر والنهي، أ  والكلامت الرشعية

 .الكتب واألوامر والنوااهي والخالغ

ھ ھ ھ ﴿: والكلامت الرشعية كلها صدق وحق وعدل، كام قال تعاىل

، فليس فيها إًل الصدق ي األخخار، والعدل ي األحكام، [885: األنعام] ﴾ھ ے

 .فهي خري حمض

 .القدرية، فهي خري ي ذاهتا، والرش معها يتعلق باملالوقات ًل هباوأما الكلمة 

 :﴾ہٹ ڤ ڤ ڤ ﴿ *

 .الذ  خلق من رش: موصولة، أ  ﴾ڤ﴿

والعموم ي اآلية ليس مقصوًدا، وإنام اًلستعاذة اهنا من رش املالوقات التي فيها 

، عليهم السالمرش؛ ألن من املالوقات ما ًل رش فيه، كاملالئكة والرسل واألنخياء 
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 صىل اهلل عليه وسلموكاجلنة، فال يستعيذ اإلنسان منها، ولذلك ملا تزوج النخيُّ 

: صىل اهلل عليه وسلمفقال هلا النخيُّ . أعوذ باهلل منك: ليها قالتالـَجْونية ودخل ع

 .(1)«ُعْذِت بَمَعاذ   قد»

أعوُذ بك من رشِّ كلِّ دابة »: أنه كان يقول صىل اهلل عليه وسلموجاء عن النخي 

 .(2)«أنت آخذ  بناصيتها

يح صىل اهلل عليه وسلموكان  وخرَي ما  أسألَُك خرَيها، اللهمَّ إين»: يقول عن الرِّ

ها، ورشِّ ما فيها، ورشِّ ما ُأرسلت به  .(3)«فيها، وخرَي ما ُأرسلت به، وأعوُذ بك من رشِّ

فيدخل ي اآلية اًلستعاذة من رش األرشار، وكيد الفجار، وما اختلف به الليل 

واجلن، واإلنس، واملالوقات الضارة مما والنهار، ورش احليوانات، واهلوام، والسخاع، 

صىل اهلل ًل ُيعلم، بل يدخل فيها اًلستعاذة من رش املستعيذ نفسه، فإن النخَي  ُيعلم وما

أعوُذ بك من رشِّ نفيس، ومن رشِّ »: أن يقول ريض اهلل عنه عَلم أبا بكر عليه وسلم

كه  .(5)«رُشور أنفسنانعوُذ بك من »: وعَلمنا أن نقول. (4)«الشيطان ورِشْ

 .اسب ي العموم، فهي استعاذة عامة من رش  عاموبني اآليتني األوىل والثانية تن

إشارة إىل أن الرش  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ﴿ونسخة الرش إىل اخللق ي قوله تعاىل 

ُّ ليس »: يقول صىل اهلل عليه وسلمليس ي فعل ربنا تخارك وتعاىل، وقد كان  والرشَّ

                                                           

 .ريض اهلل عنهامن حديث عائشة ( 5255)أخرجه الخاار  ( 1)

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة( 2483)أخرجه مسلم ( 2)

 .ريض اهلل عنهاحديث عائشة  من( 199)أخرجه مسلم ( 3)

، (3392)، والرتمذ  (5064)، وأبو داود (63، 58)، وأمحد (2405، 9)أخرجه الطياليس ( 4)

 (.2453)« السلسلة الصحيحة»: وينظر. ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة( 962)وابن حخان 

، وابن (8805)، والرتمذ  (8094)اود ، وأبو د(3420)، وأمحد (336)أخرجه الطياليس ( 5)

 .ريض اهلل عنه من حديث ابن مسعود( 3/12)، واحلاكم (3/804)، والنسائي (8192)ماجه 
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ذاته  ولذا كانت أسامؤه كلها حسنى؛ ففعله ،عز وجل ليس إىل اهللفالرش . (1)«إليك

 .(2)ليس فيه رش، وإنام الرش ي خملوقاته

 :﴾ھڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿ *

: ، ومنه قوله تعاىل(3)الليل، واهو قول مجااهري املفرسين وأاهل اللغة: اهو الغاسق

 .[41: اإلرساء] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿

 .منتصف الليل: املقصود بغسق الليل: وقيل

صف الليل، واستدلوا هبذه إن وقت العشاء اآلخرة يمتد إىل ن: وهلذا قال الفقهاء

 .(4)اآلية

 .وخصه؛ ألنه يشتد ظالمه ويسَود، واهذا وقت املكر والكيد

ا حمًضا، « الرش»وي تكرير لفظ  إشارة إىل أن الغاسق الذ  اهو الليل ليس رشًّ

لفى إىل اهلل  وإنام فيه اخلري وفيه الرش، واهو وقت يمكن أن يكون سخخًا للُقربى والزُّ

يكون سخخًا ي اإلرضار بالعخاد وبالنفس، فيستعاذ من رشه وينتفع تعاىل، ويمكن أن 

 .باريه

                                                           

 .ريض اهلل عنه من حديث عِّل بن أيب طالب( 448)أخرجه مسلم ( 1)

 .للمؤلِّف« مع اهلل»: ينظر( 2)

 «الطرب  تفسري»و ،(3/446) «الرزاق تفسري عخد»، و(468ص)« تفسري جمااهد»: ينظر( 3)

 ،(4/509) «املسري زاد»و ،(5/531) «الوجيز املحرر»و ،(6/345) «املاورد  تفسري»و ،(24/445)

« غريب احلديث»، و(2/894)ُعخيد  أليب «احلديث غريب»: أيًضا وينظر ،(20/256) «القرطخي تفسري»و

تاج »، و(8/108)« لسان العرب»، و(606ص)« املفردات ي غريب القرآن»، و(2/485)للحريب 

 .«غ س ق»( 26/258)« العروس

« الرشح املمتع»، و(3/39)« املجموع»، و(3/259)للجصاص « أحكام القرآن»: ينظر( 4)

 (.2/42)للمؤلِّف « فقه العخادة»، و(414ص)للسايس « تفسري آيات األحكام»، و(2/885)



498 
 

إذا دخل ظالمه وتسَلل وغَطى كل : يقرب أن يكون معناه ﴾ڦ ڄ﴿: وقوله

 .(1)يشء

ريض اهلل اهو القمر، فعن عائشة « الغاسق إذا وقب»أن : وجاء ي بعض الروايات

: بيد ، ثم أشار إىل القمر، فقال وسلم صىل اهلل عليهأخذ رسوُل اهلل : أهنا قالت عنها

وسند . (2)«يا عائشُة، استعيذى باهلل من رشِّ هذا؛ فإن هذا هو الغاسُق إذا وقب»

 .احلديث ليس به بأس

ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿: أن القمر عالمة الليل، كام قال تعاىل: واجلمع بينهام

 .[82: اإلرساء] ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

ض القول بأن الغاسق إذا وقب اهو الليل، ًل يعار ريض اهلل عنهافحديث عائشة 

 .فالقمر من آياته، واهو جزء من املدلول العام هلذه اآلية

واهدوء الليل وسكينته ولخاسه وسكنه اهو ي وقت الظالم، فإذا جاء الظالم 

وذاهب النور نشطت شياطني اإلنس واجلن وأاهل السوء، وأاهل الريب والرش 

 .والفساد

للمكر واحليلة والغدر والرش، وأكثر ما تقع  ار فرصةفهو لفئات من األرش

جرائم الرسقة والسلب والنهب والقتل واملؤامرات والغدر والفواحش وغرياها ي 

الليل، وأكثر ما يقع السكر والُعهر وجتمع أرباب الفسوق والغفلة والشهوات اهو ي 

 .الليل، فلذلك استعاذ من رشه

                                                           

، (4/128)« الكشاف»، و(6/344)« تفسري املاورد »، و(24/449)« تفسري الطرب »: ينظر( 1)

 (.30/624)« التحرير والتنوير»، و(32/343)« تفسري الراز »و

، واحلاكم (3366)، والرتمذ  (25102، 24323)، وأمحد (8519)أخرجه الطياليس ( 2)

 (.342)« السلسلة الصحيحة»: ينظرو(. 2/540)
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الذاكرين برهبم، ووقت السكن  ة، وُأنسومع ذلك فإن الليل اهو حمل العخاد

ال َسَمر إال ملُصلٍّ أو »: والخحث والعلم والَسَمر املخاح، وهلذا ُرو  ي احلديث

: صىل اهلل عليه وسلمفاملسافر ي الليل يقطع طريقه هبدوء، كام قال . (1)«مسافر  

جْلة؛ فإن األرض ُتطوى بالليل»  .(2)«عليكم بالدُّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿: ى اهلل تعاىل عليه، كام ي قوله تعاىلوقيام املصىلِّ فيه مما أثن

 .[2 -8: املزمل] ﴾پ پ

وبني  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿: ويلحظ اهنا التناسب الشديد بني قوله تعاىل

يناسب اًلستعاذة من رش  -الذ  اهو الفتح والشق -اآليتني اللتني بعده، فمعناه العام

يناسب  -خاحالذ  اهو اإلص -يشء، ومعناه اخلاصمن رش كل : ما خلق، أ 

أعوذ برب النهار والنور من : اًلستعاذة من رش الليل الغاسق إذا وقب، فكأنه قال

 .الظالم والليل

عز  وي اآليات إشارة إىل التفاؤل بغلخة اخلري عىل الرش، فقد ُنسب الفلق إىل اهلل

 .ي حني ُنسب الرش إىل اخللق، والغالب اهو اخلالق سخحانه ،وجل

 :﴾ھڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿ *

يق: اهو لنفثا  :(1)والنفاثات يف العقد فيها أقوال، (3)النفخ مع يشء من الرِّ

                                                           

« الةتعظيم قدر الص»، وحممد بن املروز  ي (4244، 3984)، وأمحد (363)أخرجه الطياليس ( 1)

 السلسلة»: وينظر(. 8/452) والخيهقي ،(للمقريز  خمترصه –8/885)« قيام الليل»، و(809)

 (.2435) «الصحيحة

 .ريض اهلل عنه من حديث جابر( 80425)« الكربى»، والنسائي ي (85098)أخرجه أمحد ( 2)

، (8/445)، واحلاكم (2555)، وابن خزيمة (859)، وأبو يعىل (2548)وأخرجه أبو داود 

 (.618)« السلسلة الصحيحة»: وينظر. ريض اهلل عنه من حديث أنس( 2/884)

 .«ن ف ث»( 5/343)« تاج العروس»، و(88/44)« لسان العرب»: ينظر( 3)
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يرة التي تنفث وتتعاطى حرفة السحر، فتقوم بعقد  -1 ِّ قد يراد هبا النفوس الرشِّ

بتعاويذ شيطانية ورًقى رشكية بقصد اإلرضار بشاص بعض احلخال والنفث عليها 

 .معني، أو التأثري عليه

لرش إىل النفاثات ًل إىل النفث؛ ألن النفث نفسه ًل يرض، وإنام ونسب اهلل تعاىل ا

التي ترض اهي النفوس التي تقوم هبذا النفث، وهبذا الكيد واملكر، ولذلك سميت 

 .ي إحلاق الرضر بالشاص ، وإن كانت متارس أعامًًل أخرى﴾ڃ ڃ ڃ﴿بـ

تعقد مؤمترات أهنا اجلامعات، سواء كانوا رجاًًل أم نساًء، ففي بعض الخلدان  -2

مجاعية للَسَحرة، وي اجتامعهم من الرضر والرش ما ليس ي عمل الفرد الواحد، 

 .فيكون ذلك أبلغ ي الرش وإحلاق األذى

ساء دون الرجال، وأما القائلون بتاصيص النفاثات ي العقد بالن -3

د فيحتاجون إىل بيان وجه ختصيص النساء دون الرجال ي موضوع السحر؛ مع أنه ق

 .يقع من اهؤًلء واهؤًلء

إن املقصود به بنات َلخِيد بن األَْعصم؛ ألهنن ُقمن بسحر النخي : وقال بعضهم

 .صىل اهلل عليه وسلم

اهذا ليس بخعيد؛ إن السحر عند النساء أكثر منه عند الرجال، و: وقال بعضهم

و ترصفه ألن كثرًيا من النساء يلجأن للسحر حتى تؤثِّر عىل زوجها وتعطُِفه إليها، أ

عن امرأة أخرى، أو تكيد بالسحر لغرياها، أو تستميل قلب من عشقته إليها، ثم 

 .تتعاطاه بعد ذلك

                                                                                                                                                    

« تفسري الراز »، و(6/346)« تفسري املاورد »، و(3/304)« تفسري ابن فورك»: ظرين( 1)

« تفسري القاسمي»، و(5/640)« القدير فتح»، و(6/602) «تفسري النيسابور »، و(32/344)

(9/546.) 
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النساء الاليت يؤثِّرن ي : وذكر أبو مسلم األصفهاين أن النفاثات ي العقد -4

عزيمة الرجل عىل أمر، فقد تؤثِّر : عزائم الرجال، واعترب أن الُعقد اهي العزيمة، أ 

رأة، فتحدث له الرتاجع عام أراد بسخب تأثرياها وكيداها ونفثها وحلو عليه امل

 .(1)حديثها

 .ًل بأس به، إًل أنه ًل يساعده السياق والرواية واهذا القول وإن كان ظااهره

املَشاءات بالنميمة، واهو قول الشيخ حممد عخده، وَمن تابعه وأخذ : وقيل -5

ة السلف وعلامئهم، إًل أن يشخه قول أيب ، ومل أجده منسوًبا إىل أحد من أئم(2)عنه

 .مسلم األصخهاين

الَسواحر من النساء، أو الَسَحرة من : أن املقصود بالنفاثات ي العقد واملختار

الرجال والنساء عىل سخيل العموم، أو النفوس الرشيرة التي تتعاطى السحر وُتؤذ  

 .به عخاد اهلل تعاىل

ب التنويع ي السياق؛ فقد نَكر ما قخلها جنسية، واهذا من با ﴾ڃ﴿ي ( ال)و

: عىل النفاثات، ثم عاد إىل النكري، فقال( ال) ، ثم أدخل﴾ڦ ڦ ڦ﴿: فقال

 .وإًل فالكل نكرة ،﴾ۓچ چ چ چ ڇ ﴿

لخيان أن فعل النفاثات ًل  ﴾ڄ ڄ ڃ﴿: وحيتمل أن التعريف ي قوله تعاىل

ا، فيستعاذ منهن استعاذة مطلقة، باالف رش  الغاسق إذا وقب؛ إذ فيه يكون إًل رشًّ

 .يرض حسده املحسود وقد ًل يرضهاخلري والرش، واحلاسد إذا حسد قد 

                                                           

« تفسري القاسمي»، و(6/602)« تفسري النيسابور »، و(32/344)« تفسري الراز »: ينظر( 1)

(9/546.) 

التفسري »، و(86/8423)« التفسري القرآين للقرآن»، و(30/264)« تفسري املراغي»: نظري( 2)

 (.3/922)« التفسري الواضح»، و(جممع الخحوث اإلسالمية -80/2054)« الوسيط
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 :﴾ۓچ چ چ چ ڇ ﴿ *

ما يقع ي قلب اإلنسان بسخب النعمة التي أنعم اهلل تعاىل هبا عىل أحد : احلسد

 .من اخللق

 وفيها وإنام أمر تعاىل باًلستعاذة من رشِّ احلاسد إذا حسد؛ ألنه ما من نفس إًل

من حسد، ولكن الَلئيم ُيخديه، ما خال جسد  »: يشء من احلسد، كام قال بعض السلف

ما حسدُت »: واهذا ليس عىل إطالقه، وقد قال حممد بن سريين. (1)«والكريم خُيفيه

ا وًل فاجًرا ، َبرًّ  .(2)«أحًدا قطُّ

ن يسلم منه فاحلسد باعتخاره شعوًرا يقع ي القلب ليس بغريب، بل يقل أو يندر أ

خاصة بني األقران واملشرتكني ي عمل أو ، (3)أحد، كام ذكر ابن رجب احلنخِّل وغريه

 .فن  واحد

فاحلاسد إذا حسد ُيستعاذ منه، أما احلاسد إذا كتم واستعاذ باهلل تعاىل من 

 .الشيطان الرجيم، ومل يؤذ أحًدا، فال يدخل ي اهذا؛ ألن اهذا من طخع بني آدم

صىل اهلل عليه ، كام قال النخي «العنُي حقٌّ »ع منه العني، ووحسد احلاسد تق

إن العنَي ُتْدِخُل الرجَل »: وورد. (4)«ولو كان يشء  سابَق الَقَدِر سبَقتْه العنيُ »: وسلم

 .(1)«القرَب، وُتِدِخَل اجلمَل الِقْدرَ 

                                                           

، (80/825)« جمموع الفتاوى»، و(28ص)ًلبن تيمية « أمراض القلوب وشفاؤاها»: ينظر( 1)

 (.2/289)« اخلفاءكشف »، و(955)« املقاصد احلسنة»و

، (2938( )4/64)« املجالسة»، والدينور  ي (2/54)« املعرفة والتاريخ»أخرجه الفسو  ي ( 2)

، وأبو نعيم ي (13)« التوبيخ والتنخيه»، وأبو الشيخ ي (835، 834ص)« روضة العقالء»وابن حخان ي 

 (.145)« الزاهد الكخري»، والخيهقي ي (3/23)« حلية األولياء»

 (.2/260)« جامع العلوم واحلكم»: ينظر( 3)

 . ريض اهلل عنهاممن حديث ابن عخاس ( 2811)أخرجه مسلم ( 4)
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ء باسم اهلل َأْرقِيَك، من كلِّ يش»: ي رقية املريض صىل اهلل عليه وسلموقال 

فإذا رأى . (2)«كلِّ نفس  أو عنِي حاسد، اهللُ يشفيك، باسم اهلل َأْرقِيَك ُيؤذيَك، من رشِّ 

اإلنسان شيئًا فاستحسنه، ووقع ي قلخه نوع من احلسد ومتنَي زوال اهذا األمر عن اهذا 

 .اإلنسان، فإنه قد يرضه

هلل والرشيعة جاءت بخيان حصول اهذا األمر، وأما كيفية حصوله فهذا إىل ا

 .عز وجل ي ألن نقحم اهذا الكالم ي تفسري كالم اهللسخحانه، وًل داع

: أحيسُد املؤمُن؟ فقال: واحلسد قد يقع من األخيار، فقد ُسئل احلسن الخرص 

أهنم حسدوه وكادوا له، وعملوا ما : أ . (3)«!أنسيت إخوة يوسف؟! ًل أبا لك»

 .عملوا واهم أنخياء وأبناء أنخياء

ر ي واحلسد كثرًيا  عالقة الناس بعضهم بخعض، وغالخًا ما يكون بني ما يؤثِّ

 .األقران، بل قد يقع بني املالصني املنطلقني ي طريق واحد من اخلري

فالواجب أن يستعيذ املؤمن منه وأن جيااهد نفسه، وًل يستجيب للاواطر 

يكثر  املريضة، وَمن اجتهد وجااهد، فإنه يستطيع أن يتالص من اهذا الداء، وعليه أن

اء ي سجوده ملَن يظن أنه حسده، وأن يثني عليه خرًيا بلسانه ي املجالس، من الدع

 .وأن يعينه بام يستطيع، حتى يرغم أنف الشيطان والنفس األمارة بالسوء، واهلل أعلم

  

                                                                                                                                                    

من ( 8054)« مسند الشهاب»، والقضاعي ي (4/90)« حلية األولياء»أخرجه أبو نعيم ي ( 1)

 (. 8249)« السلسلة الصحيحة»: وينظر. ريض اهلل عنه اهلل حديث جابر بن عخد

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب سعيد اخلُْدر ( 2816)« أخرجه مسلم( 2)

، (6/826)« التمهيد»، و(5/821)أليب سعد اآليب « نثر الدر»، و(2/82)« عيون األخخار»: ينظر( 3)

 (.2/236)« بدائع الفوائد»، و(80/825)« جمموع الفتاوى»و
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*  

 :هلذه السورة أسامء عديدة

 .(1)«سورة الناس»: أشهراها

 .(2)«﴾ڇ ڇ ڍ ڍ﴿ سورة»: صىل اهلل عليه وسلمالنخيُّ وساَماها 

ذتني»تسميان بـ« ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿»واهي مع  سورة »، كام تقدم ي «املعوِّ

 .«الفلق

ذات»بـ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿وُتسَميان مع   .«سورة الفلق»، كام تقدم ي «املعوِّ

 .(3)سخع: وقيلست آيات،   *

*  

، واجلمهور عىل أهنا مكية، واهو القول «سورة الفلق»ي  اخلالف فيها كاخلالف

 .ريض اهلل عنه الراجح عن ابن عخاس

                                                           

« تفسري الطرب »، و(4/948)« تفسري مقاتل»، و(462ص)« تفسري جمااهد»: ينظر( 1)

زاد »، و(5/540)« املحرر الوجيز»، و(5/318)للنحاس « معاين القرآن وإعرابه»، و(24/453)

 (.30/638)« التحرير والتنوير»، و(20/260)« القرطخي تفسري»، و(4/580)« املسري

 .«سورة الفلق»، ينظر ما تقدم ي ريض اهلل عنه ورد ذلك ي حديث عقخة بن عامر( 2)

الخيان ي عدِّ آ  »: ينظر. رأس آية، واطلعنا عىل بعض املصاحف كذلك ﴾ڑ﴿: باعتخار قوله( 3)

، (324ص)« فنون األفنان ي عيون علوم القرآن»، و(32/346)« تفسري الراز »، و(291ص)« القرآن

 (.30/632)« التحرير والتنوير»، و(2/560)« مجال القراء وكامل اإلقراء»و
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مدنية؛ باعتخار أهنا نزلت بسخب قصة َلخِيد بن األَْعصم اليهود  وسحره : وقيل

 .(1)صىل اهلل عليه وسلمللنخي 

سورة »، ففي «سورة الفلق»وي اهذه السورة جوانب حيسن التنخه إليها مع 

سخحانه ، ومل يذكر إًل اهذا اًلسم له «رب الَفَلق»عَلمنا سخحانه أن نستعيذ بـ« َلقالفَ 

، ثم ذكر اًلستعاذة من أربعة رشور، ومرجعها إىل ثالثة؛ ألن األمر األول منها وتعاىل

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿: ثم فَصل ثالثة أشياء ،﴾ہٹ ڤ ڤ ڤ ﴿: عام

 .﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

فنالحظ العكس؛ حيث إنه أمر باًلستعاذة بثالثة أسامء من  أما ي اهذه السورة

، ثم ذكر ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿: فقال ،عز وجل أسامئه

 .﴾ڑ ک﴿املستعاذ منه، واهو يشء واحد، واهو 

 :﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژٿ ٿ ٹ ڍ ڌ ﴿ *

ف، أما : اهو« الرب»، فـفرق« اإلله»و« الرب»بني  « اإلله»اخلالق املالك املترصِّ

 .خودفهو املع

فلعل ، «امللك»يتضمن معنى « الرب»، مع أن «الرب»مع « امللك»أما رس ذكر 

، منها  :ذلك ملعان 

أن الناس من عادهتم إذا أصابتهم نازلة أن يلجؤوا إىل أكابراهم وملوكهم،  -1

فيطلخون منهم احلامية، وأقىص ما يتمناه اإلنسان ي الدنيا إذا خاف من يشء أن يكون 

 .لتكون كل قوى امللك ي خدمته وحفظه ووقايته؛ «كاملَلِ »ي محاية 

                                                           

« تفسري املاتريد »، و(24/453)« سري الطرب تف»، و(4/928)« تفسري مقاتل»: ينظر( 1)

« فسري الخغو ت»، و(6/301)« تفسري السمعاين»، و(80/348)« تفسري الثعلخي»، و(80/659)

 (.30/638)« التحرير والتنوير»، و(4/580)« زاد املسري»، و(5/540)« املحرر الوجيز»، و(5/336)
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حيميه، وإذا محاه  ﴾ڌ ڎ﴿معنًى مخارًشا أن « املَلِك»فكان للتنصيص عىل اسم 

 :فال يرضه أن يكون الخرش والعخيد واجلنود والرعية معه أو ضده، كام يقال« املَلِك»

 نُ أمانْم، فاملااوُف كلُّهن ***  وإذا العنايُة ًلحظتك عيوهُنا

أن الرضر غالًخا ما يلحق الناس من األكابر، من امللوك وَمن حوهلم من  -2

 .األعوان واحلاشية

وكانت العرب ختاف من ملوك اجلن، ويستعيذون هبم إذا نزلوا وادًيا من رشِّ 

لون عىل ملوك اجلن الذين يطيعوهنم،  سفهائهم، وكذلك الَسَحرة؛ فإهنم كثرًيا ما يعوِّ

 .، وينصاعون ألقواهلمراهمويأمترون بأم

واليوم صار للملوك معنى أوسع ًل خيتص بذو  السلطة السياسية، بل يتعَدااها 

وأباطرة اإلعالم يخثون للناس عرب .. إىل النفوذ العاملي، كالنفوذ اإلعالمي أو اًلجتامعي

ل مادة كِّ تقنياهتم كامًّ اهائاًل من التأثريات املثرية للغرائز واملهيِّجة للعواطف، مما يش

 .استهالكية متنحهم متعة عابرة، وترسق من جيوهبم دخلهم املحدود

ومثلهم أباطرة املوضة الذين يتحَكمون ي أذواق الناس، ويتدخلون ي أخص 

ا يصعب عىل  خصوصياهتم، ويفرضون عليهم ما يلخسون، حتى يصخح اهذا قانوًنا عامًّ

الدعاية واملصانع واإلعالن، ل والفرد خمالفته أو اخلروج عنه، واهم يملكون املا

كة  .ويشتغلون عىل حتريك وساوس الناس بالشهوات املغرية أو بالشخهات املشكِّ

، وأن األمر بيده، والسلطان سخحانه وتعاىلهلل « امللك»وهلذا جاء التأكيد عىل معنى 

له، واهذا معنًى مناسب ألن يستعيذ اإلنسان من رشِّ أولئك امللوك الذين يخسطون 

 .م عىل كثريين، وكأهنم وكالء عن الشيطانطتهسل

أعوذ برب الناس وملكهم »: ثالث مرات، ومل يقل« الناس»وقد ذكر السياق 

 .إقامة الظااهر مقام املضمر: ، واهذا يسمى«وإهلهم
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وي اآليات التكرار احللو العذب عىل اللسان، فإن اإلنسان يقرأ السورة ويستشعر 

اقها مالئمة ًل ينوب غرياها عنها، والتكرار فن ي لغة سي مجال املعنى، وجيد الكلمة ي

العرب وأسلوب القرآن، ومنه تكرار مالِك بن الَرْيِب لخعض األلفاظ ي قصيدته 

 :(1)املشهورة التي قاهلا ي مرض املوت، وفيها

 وليت الغضا ماشى الركاَب لياليا ***  فليَت الغضا مل يقطِع الركُب َعـْرَضه

 مزار  ولـكـَن الغضا ليس دانـيـا ***  الغضا لو دنا الغضا لقد كان ي أاهل

احتفاء  بالناس الذين يذكراهم رهبم ي آخر سورة ي  ﴾ڍ﴿فتكرار كلمة 

 .املصحف، وي هناية كل آية من السورة

ف نفسه  رهبم وملكهم وإهلهم، واهو ربُّ كل يشء، : بأنه سخحانه وتعاىلويعرِّ

 .وملك كل يشء، وإله كل يشء

الناس وحداهم اهم املتعَخدون باألمر والنهي، باالف املالئكة والطيور  إن

 .ر واجلامدات وغرياها؛ فإهنا مسَارة بأمر رهباواألشجا

والناس من شأهنم أن يطيعوا فُيشَكروا وجيزوا باجلنة، أو يعصوا ويكفروا فيجزوا 

 .بالنار، فهي تخعة ومسؤولية يقابلها حساب وجزاء

 :عنى يتكرر ي القرآن الكريم، كام ي قول اهلل تعاىلواإلشادة بالناس م

ڳ ڱ ڱ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿

 .[40: اإلرساء] ﴾ڱ ڱ ں ں

                                                           

« أمايل اليزيد »، و(8/342)« الشعراءالشعر و»، و(604ص)« مجهرة أشعار العرب»: ينظر (1)

 (.39ص)
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)﴾ٹ ٹ﴿، ﴾ہ ھ﴿: وي كثري من املواضع يأيت اخلطاب املكي
1) ،

وأ ُّ رفعة للخرش أعظم من أن خياطخهم رهبم خطاًبا مخارًشا ي نص قديس ُيتىل إىل يوم 

 !الدين

 :﴾ک ک ک گ گ گڇ ژ ڑ ڑ ک﴿ *

ه؛ ألن الوسواس يعرض لإلنسان فيدفعه  مل يستعذ من الوسواس، بل من رشِّ

يا رسوَل اهلل، إنا نجد ي أنفسنا ما يتعاظم أحُدنا : وًل يرضه، كام ي احلديث أهنم قالوا

ذاك »: قال. نعم: قالوا. «وقد وجدمتوه؟»: صىل اهلل عليه وسلمأن يتكلم به؟ فقال 

 .(2)«نرصيُح اإليام

ا بالنسخة هلم؛ ألنه حمض اإليامن، واهو كيد الشيطان  فلم يرضاهم، ومل يكن رشًّ

صىل اهلل عليه الذ  عجز عن التأثري عليهم به، فرد اهلل كيده إىل الوسوسة، كام قال 

 .(3)«احلمُد هلل الذي ردَّ كيَده إىل الوسوسة»: وسلم

َأًَل ُيقلق اإلنسان، ينخغي  وي اهذا إشارة إىل أن جمرد حصول الوسواس ي القلب

وإنام يستعيذ باهلل تعاىل من رشه، وكثري من الناس ليست مشكلتهم املرض ذاته، فقد 

يكونون ي عافية منه، بل مشكلتهم اخلوف من املرض، ولذلك كان من أفضل ما 

 .ُيوَّص به املختلون بالوسواس اهو اإلمهال

بك، وإذا أمهلته وتركته نخح  وحتَرشوالشيطان مثل الكلب إذا التفَت إليه حلقك 

 .ثم تركك

                                                           

 (.8/19)« الكشاف»، و(3/409)للزجاج « معاين القرآن»: ينظر (1)

 .ريض اهلل عنه من حديث أيب اهريرة( 832)جه مسلم أخر( 2)

 (.844)، وابن حخان (5882)، وأبو داود (3868، 2094)، وأمحد (2124)أخرجه الطياليس  (3)
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والوسواس مأخوذ من الوسوسة، كالزلزال والزلزلة، واهو الصوت اخلفي، كام 

 :(1)قال األَْعَشى

 كام استعان بريح ِعشـِرق  َزِجُل ***  َتْسمُع للَحِّْل َوَسْواًسا إذا انصـرفْت 

ليس شيئًا فهو  صوت احلَِّل اخلفيف إذا احتك بعضه بخعض،: فالوسواس اهنا

إشارة إىل ضعفه، وأن « الوسواس»ظااهًرا، ولكنه مؤثِّر ي قلب اإلنسان، فتسميته بـ

 .تأثريه السيئ ناتج عن اًلستجابة واإلصغاء

خنَس، إذا اختفى، كام : يرجع، يقال: صيغة مخالغة، فهو خينس، أ : ﴾ک﴿و

وم التي اهي النج: قيل، [86 -85: التكوير] ﴾ک ک ژ ژ ڑ ڑ﴿: عز وجل قال

 .(2)أنه كلام ُذكر اهلل تعاىل خنس واهرب: يعني ﴾ک﴿: تطلع وتغيب، فقوله

 .فهو إًذا ضعيف ي ذاته، رسيع اًلندحار كلام قاومه اإلنسان واستعاذ باهلل منه

، ونستطيع [46: النساء] ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿: ولذا قال تعاىل

 .(3)واهذا معنًى لطيف ﴾ڑ ک﴿: أن نقرنه مع قوله اهنا

، والقلوب ي «ي القلوب»: ومن ضعفه أنه يوسوس ي الصدور، ومل يقل

الصدور، ولكن لو كان الوسواس ي القلوب لكانت املشكلة أكرب؛ ألن معنى ذلك أن 

القلب أصخح سكنًا للشيطان، وإنام الواقع أن الشيطان يوسوس ي الصدور، وًل يلزم 

 .أن تصل وسوسته إىل القلب وًل أن تستقر فيه

                                                           

 (.55ص)« عشىديوان األ»: ينظر( 1)

« تفسري ابن كثري»، و(6/341)« تفسري املاورد »، و(24/454)« تفسري الطرب »: ينظر( 2)

 .«سورة التكوير»، وما تقدم ي (640ص)« ري القيمالتفس»، و(1/540)

املحرر »، و(6/604)للواحد  « التفسري الخسيط»، و(3/8003)« تفسري ابن أيب حاتم»: ينظر (3)

« روح املعاين»، و(5/210)« تفسري القرطخي»، و(80/842)« تفسري الراز »، و(2/49)« الوجيز

(3/800.) 
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، ي حني أنه قال [820: طه] ﴾ڳ ڳ﴿: ملا ذكر تعاىل آدم وحواء قالو

وسوس إليه؛ ألنه كان ي اجلنة، وكأنه أرسل إليه  ﴾ک گ گ گ﴿: اهنا

التي تدل عىل أنه كان بعيًدا عنه، وإنام « إىل»: الوسواس إرساًًل؛ ولذلك جاءت كلمة

عىل أن الشيطان للدًللة  ﴾گ گ گ﴿: يخعث إليه الوسواس بعًثا، أما اهنا فقال

طاَن جيري من اإلنسان إن الشي»: صىل اهلل عليه وسلميالزم ابن آدم، ولذلك قال النخيُّ 

 .ي العروق: يعني. (1)«جمَرى الدم

فخدأت السورة بذكر ما يدل عىل ضعف الشيطان من كون أمره جمرد وسوسة، 

عان ما وأهنا كثرًيا ما تندفع، فال يكون منها رش عىل املؤمن، وأهنا إن  أحدثت أثًرا، فرَسْ

 .ختنس وختتفي، وأن ميداهنا الصدر وليس القلب

 .وثنَت بام يدعو إىل احلذر منه، وأن أمره قد يتطور ويعظم باًلستجابة

 :﴾ڭڳ ڳ ڳ ﴿ *

ک ک گ گ ﴿: حيث قال سخحانه قد ُيظن أن يف نظم اآلية إشكااًل؛

 فخنَي تعاىل أن الشيطان ،﴾ڳ ڳ ڳ﴿: ، ثم قال﴾گ

 .﴾ڳ ڳ ڳ﴿: ، ثم قال﴾گ گک گ ﴿

واهي احلركة، وعىل اهذا فإن حيتمل أن الناس مأخوذ من النوس، : واجلواب

 .(2)يوسوس ي صدور الناس من اجلن واإلنس: ناًسا، ويكون املعنى: اجلن يسمون

 .اهذا معنًى ضعيف، وفيه تكرار وتداخل

                                                           

من حديث صفية بنت ( 2845، 2844)، ومسلم (4848، 3218، 2031)أخرجه الخاار   (1)

 .ريض اهلل عنهاُحيَي  

« الكشاف»، و(639 -3/631)« تفسري السمرقند »، و(24/456)« تفسري الطرب »: ينظر( 2)

التحرير »، و(264 -20/263)« تفسري القرطخي»، و(341 -32/344)« تفسري الراز »، و(4/124)

 (.30/635)« والتنوير
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ًقا بقوله ﴾ڳ ڳ ڳ﴿: أن يكون قوله منه وأجود  :ليس متعلِّ

باملوسِوس نفسه، فقد يكون : أ  ﴾ک ک﴿: ، بل بقوله﴾ک گ گ گ﴿

الوسواس من شياطني اجلن، واهم إبليس وجنوده، أو من شياطني اإلنس، واهذا أمر 

، فالشيطان اجلني [882: األنعام] ﴾ڦ ڦ ڦ﴿: معروف، كام قال

استعذ باهلل : يوسوس، فكأنه قال -واهو قرين السوء -يوسوس، والشيطان اإلنيس

سواًسا إنسيًّا أو جنيًّا، ممن يوسوس ي صدور خلناس، سواًء كان ومن الوسواس ا

 .(1)الناس

أن : وذكر بعضهم معنًى آخر غريخًا، وإن مل يكن مشهوًرا عند املفرسين، واهو

 .األخرية يقصد هبا النايس من النسيان، فحذفت الياء ﴾ڍ﴿

يتسَلط عىل  أن الشيطان يوسوس ي صدور النايس الذ  يغفل؛ ألنه إنام :واملعنى

 .﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ﴿: َمن ينسى ذكر اهلل تعاىل، كام قال تعاىل

الذين اهم الخرش، وبني « الناس»واهذا ما يسميه الخالغيون باجِلناس التام بني 

 .(2)الذ  اهو الشاص الذ  ينسى« الناس»

اًلستعاذة للجن واإلنس؛ ألن النسيان يكون منهام مًعا، والشيطان واهنا تكون 

 .وسوس ي صدور كل َمن ينسى من اجلن واإلنسي

وعىل اهذا الوجه، فليس ي السورة تقديم وتأخري، بل آخر آية فيها اهي بيان 

 .وتفسري ملا قخلها

                                                           

« تفسري املاورد »و، (3/631)« تفسري السمرقند »و ،(3/441) «الرزاق فسري عخدت»: ينظر( 1)

 .، واملصادر السابقة(6/349)

 (.2/815)« الطراز ألرسار الخالغة»، و(15 -8/44)ًلبن حجة احلمو  « خزانة األدب»: ينظر (2)
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ي صدر »: باجلمع، ولو كان السياق ﴾گ﴿جميء  :ولكن يضعِّف هذا القول

 .لكان القول متَجها، واهلل تعاىل أعلم« الناس
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